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PERŁA SAMORZÑDU 
dla gminy Niepor´t str. 2

SPOTKANIE 
sołtysów str. 3

ZAPRASZAMY 
na Âwi´to Gminy Niepor´t str. 8

Znane sà ju˝
wyniki
sprawdzianu,
do którego
przystàpili
uczniowie klas
szóstych. W tym
roku szkolnym
najlepiej napisali
go szóstoklasiÊci
ze Szkoły
Podstawowej
w Izabelinie, a ich
wyniki sà nie tylko
najlepsze
w gminie, ale
wy˝sze
od wyników
powiatu,
województwa
oraz kraju. 

Szkoła w Izabelinie
najlepsza w gminie

Wroku szkolnym 2014/2015

sprawdzian szóstoklasisty

odby∏ si´ 1 kwietnia i po raz

pierwszy zosta∏ przeprowadzony

w nowej formule, tzn. sk∏ada∏ si´

z dwóch cz´Êci. Pierwsza cz´Êç

sprawdza∏a wiedz´ i umiej´tnoÊci

z zakresu j´zyka polskiego i matema-

tyki. Arkusz standardowy zawie-

ra∏ 22 zadania zamkni´te (11 zadaƒ

z j´zyka polskiego i 11 z matematy-

ki, m. in. zadania na dobieranie, wie-

lokrotnego wyboru, typu prawda-

-fa∏sz) oraz 5 zadaƒ otwartych (udzie-

lenie odpowiedzi na pytanie

i uzasadnienie swojego stanowiska,

napisanie opowiadania oraz 3 zada-

nia z matematyki wymagajàce

od ucznia samodzielnego sformu∏o-

wania rozwiàzania). Na rozwiàzanie

wszystkich zadaƒ przewidziano 80

minut. Druga cz´Êç zawiera∏a zadania

z j´zyka obcego nowo˝ytnego,

w przypadku uczniów ze szkó∏ pro-

wadzonych przez gmin´ Niepor´t

– j´zyka angielskiego. Arkusz stan-

dardowy sk∏ada∏ si´ z 40 zadaƒ za-

mkni´tych, na których rozwiàzanie

uczniowie mieli 45 minut. Zadania te

sprawdza∏y opanowanie umiej´tnoÊci

w zakresie rozumienia wypowiedzi

ustnych i pisemnych, znajomoÊci

Êrodków j´zykowych oraz umiej´tno-

Êci reagowania na wypowiedzi. 

Z pierwszej cz´Êci sprawdzianu

mo˝na by∏o uzyskaç maksymalnie 41

punktów (21 z j´zyka polskiego i 20

z matematyki), a z drugiej – 40 punk-

tów. Wyniki sprawdzianu przedstawia-

ne sà w procentach. Nie okreÊla si´ mi-

nimalnego wyniku, jaki uczeƒ powi-

nien uzyskaç, dlatego te˝ sprawdzianu

nie mo˝na nie zdaç. Przystàpienie

do sprawdzianu jest jednak warunkiem

ukoƒczenia szko∏y podstawowej. 

W gminie Niepor´t do sprawdzia-

nu szóstoklasisty przystàpi∏o 125

uczniów. W skali gminy osiàgn´li na-

st´pujàce wyniki: 79,3%, 68,1%

i 87,3% (w kolejnoÊci: j´zyk polski,

matematyka, j´zyk angielski). Sà to

bardzo dobre wyniki, lepsze od wy-

ników powiatu legionowskiego

(78,1%, 67,5% i 83,7%), wojewódz-

twa mazowieckiego (75,6%, 63,8%

i 80,4%) oraz kraju (73%, 61%

i 78%). Najlepszy wynik w gminie

Niepor´t osiàgn´li uczniowie Szko∏y
Podstawowej im. I Batalionu Sape-
rów KoÊciuszkowskich w Izabelinie
– 80,3%, 76,3% i 94,1%. Na drugim

miejscu w gminie uplasowali si´ szó-

stoklasiÊci ze Szko∏y Podstawowej
im. Wandy Chotomskiej w Józefo-
wie z wynikami 84,5%, 70,9%

i 87,3%, na trzecim miejscu – ucznio-

wie ze Szko∏y Podstawowej im.
Bronis∏awa Tokaja w Niepor´cie

zdobywajàc 78,1%, 69,5% i 90%, na-

st´pnie uczniowie ze Szko∏y Podsta-
wowej im. Wojska Polskiego w Bia-
∏obrzegach osiàgajàc 75,6%, 57,1%

i 78,6% oraz uczniowie ze Szko∏y
Podstawowej im. 28 Pu∏ku Strzel-
ców Kaniowskich w Wólce Radzy-
miƒskiej z wynikami 64,8%, 51%

i 70,8%.

Indywidualnie najlepsi okazali si´

uczniowie: Miko∏aj Bulge ze Szko-

∏y Podstawowej w Niepor´cie oraz

Maja Wroƒska i Mateusz Brzo-
zowski ze Szko∏y Podstawowej w Jó-

zefowie. Ci uczniowie osiàgn´li mak-

symalny wynik, czyli 100% z obu

cz´Êci sprawdzianu. � S.Mielcarz

W tym roku obchodzimy rocznic´ 25-le-
cia samorzàdu terytorialnego. W 1990 ro-
ku Sejm uchwali∏ ustaw´ o samorzàdzie
gminnym, która sta∏a si´ podstawà budo-
wy wolnej Polski, pozwoli∏a lokalnym
wspólnotom wspó∏uczestniczyç i wspó∏de-
cydowaç w sprawach ich dotyczàcych. 
Od 25 lat trwa w naszej gminie proces bu-

dowania lokalnej wspólnoty. Budowania

w sensie dos∏ownym, widocznym w roz-

woju infrastruktury i w poprawie warun-

ków ˝ycia mieszkaƒców. Równie wa˝ne

jest budowanie umiej´tnoÊci i ch´ci wspó∏-

pracy, budowanie pozytywnych relacji, sta-

rania o nasze wspólne dobro.

19 czerwca zapraszamy na uroczystà se-

sj´ Rady Gminy Niepor´t, którà poprzedzi

msza Êw. w koÊciele N. M. P. Wspomo˝y-

cielki Wiernych w Stanis∏awowie Pierw-

szym o godz. 12.00. 

O godzinie 13.00 w Gimnazjum im. Bo-

haterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.

w Stanis∏awowie Pierwszym rozpocznie si´

sesja, podczas której podj´ta zostanie

m.in. uchwa∏a dla uczczenia 25 rocznicy

odrodzenia samorzàdu terytorialnego,

a prezentacja multimedialna przypomni

zmiany, jakie zasz∏y w gminie Niepor´t

w tym czasie.

Dokumentuje je tak˝e wystawa, która

w koƒcu maja stan´∏a na placu WolnoÊci

w Niepor´cie, i do obejrzenia której ser-

decznie zach´camy. Kalendarium i zdj´cia

przypominajà najwa˝niejsze wydarzenia

i podejmowane decyzje, które mia∏y bez-

poÊredni wp∏yw na nasze ˝ycie. � B.W
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Ekologiczna gmina Niepor´t – solary dla mieszkaƒców

Perła Samorzàdu
dla gminy Niepor´t

Gmina Niepor´t
wyró˝niona została
6. miejscem
w III edycji
ogólnopolskiego
rankingu 
Dziennika Gazeta
Prawna „Perły
Samorzàdu”,
w kategorii gmin
wiejskich. 

Tegoroczny ranking by∏ wyjàtko-

wy, nawiàzywa∏ bowiem do

25 rocznicy funkcjonowania sa-

morzàdu terytorialnego i podsumo-

wywa∏ osiàgni´cia samorzàdów z te-

go okresu. Jedyne kryterium oceny

stanowi∏y odpowiedzi na 25 pytaƒ,

opracowanych przez dziennikarzy

redakcji Gazety Prawnej. Na ich pod-

stawie przyznawane by∏y punkty

za m.in. gospodarnoÊç, sprzyjanie

przedsi´biorczoÊci, post´p technolo-

giczny, demografi´, programy infra-

strukturalne, socjalne, sportowo-re-

kreacyjne. Równie wa˝ne jak sukce-

sy ekonomiczne, by∏y osiàgniecia

spo∏eczne, wyra˝ajàce si´ m.in. ak-

tywnoÊcià mieszkaƒców, dba∏oÊcià

o baz´ edukacyjnà, programy kiero-

wane do ró˝nych grup spo∏ecznych.

Wysokie, 6. miejsce gminy Niepor´t

w rankingu Êwiadczy o tym, ˝e

w pe∏ni wykorzystaliÊmy szans´,

przed jakà stan´∏y samorzàdy w 1990

roku i mo˝emy mówiç o wspólnym

sukcesie. 

� B.Wilk

� Rozstrzygni´to zamówienie
publiczne na wykonanie do-
kumentacji projektowo-kosz-
torysowej ciàgu pieszo-jezd-
nego (chodnika oraz Êcie˝ki
rowerowej) wzd∏u˝ ulicy
Wojska Polskiego, na odcin-
ku Bia∏obrzegi-Beniaminów.
Wykonawcà dokumentacji zo-

sta∏a firma FIIN z Chotomowa.

Koszt dokumentacji, która wy-

konana zostanie do 15 wrze-

Ênia, wyniesie 49 200 z∏.

� Zlecono wykonanie doku-
mentacji projektowo-koszto-
rysowej chodnika wzd∏u˝ ul.
Jana Kazimierza w Stanis∏a-

wowie Pierwszym, na odcinku

od zatoki autobusowej w kie-

runku Warszawy, do ul. Pogod-

nej. Istniejàcy wjazd ulicy zo-

stanie utwardzony. Wykonaw-

cà dokumentacji jest firma

DROPLUS z ¸odzi, jej koszt

wyniesie 9840 z∏, a termin wy-

konania zaplanowano na koniec

wrzeÊnia 2015 r. 

� Zlecono wykonanie projektu
ostatniego odcinka ul. Ró˝a-
nej w Niepor´cie. Wykonawcà

prac zosta∏a Firma Projektowa

APPIUS In˝ynieria Sp. Z o.o.

z Woli Aleksandra. Koszt doku-

mentacji wyniesie 33 500 z∏,

planowany termin wykonania

– do koƒca wrzeÊnia 2015 r.

� Wykonana zosta∏a dokumen-
tacja projektowo-kosztoryso-
wa ulicy Sasankowej i Cha-
browej w Niepor´cie. Gmina

wystàpi∏a do Starostwa Powia-

towego w Legionowie o wyda-

nie pozwolenia na budow´. Za-

planowane jest wykonanie jezd-

ni, chodnika, wjazdów do

posesji oraz progów zwalniajà-

cych. Powstanie równie˝ pas

zieleni, oddzielajàcy chodnik

od jezdni. Koszt wykonania do-

kumentacji wyniós∏ 46 740 z∏.

� B.W

W gminie Niepor´t dobiegła koƒca realizacja projektu pn. „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie
Gminy Niepor´t”. W jego efekcie 590 budynków mieszkalnych na terenie gminy korzysta z energii odnawialnej,
co przynosi mieszkaƒcom oszcz´dnoÊci finansowe i wpływa na czystoÊç powietrza.

Projekt, najwi´kszy tego typu na Ma-

zowszu, którego ∏àczny koszt wyniós∏

blisko 8 mln z∏, w 70% finansowany

by∏ ze Êrodków Unii Europejskiej

z Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Mazowieckie-

go 2007 – 2013, Priorytetu IV „Âro-

dowisko, zapobieganie zagro˝eniom

i energetyka”, Dzia∏ania 4.3 „Ochro-

na powietrza, energetyka”. Dodatko-

we 5% dofinansowania pochodzi∏o

z bud˝etu gminy.

Dzi´ki dzia∏aniom informacyjno-

-promocyjnym prowadzonym przez

Urzàd Gminy, mieszkaƒcy ch´tnie

przyst´powali do projektu. O jego po-

pularnoÊci Êwiadczy fakt, ̋ e ju˝ po za-

mkni´ciu listy uczestników zg∏asza∏y

si´ jeszcze osoby, które chcia∏y wziàç

w nim udzia∏.

Monta˝ kolektorów wykonywa∏a

wy∏oniona w drodze przetargu firma

EKOINSTAL sp. Z o.o. ze Skiernie-

wic Prawych.. Do koƒca 2014 roku za-

montowano 460 kolektorów na budyn-

kach mieszkalnych, a w 2015 roku 130

pozosta∏ych zestawów. 

Kolektory s∏oneczne sà wysoko-

sprawnymi urzàdzeniami do przetwa-

rzania promieniowania s∏onecznego

w energi´ cieplnà, przeznaczonà

do dalszego wykorzystania do ogrze-

wania wody u˝ytkowej. Oznacza to

ekologiczne korzystanie z odnawial-

nych êróde∏ energii i umo˝liwia uzy-

skanie oszcz´dnoÊci finansowych.

– Dzi´ki solarom mieszkaƒcy zaoszcz´-

dzà energi´ i finanse, a wszyscy b´-

dziemy cieszyç si´ czystszym powie-

trzem, co dla gminy turystycznej, ja-

kà jesteÊmy, ma istotne znaczenie

– powiedzia∏ wójt Maciej Mazur. 

� BW

Budowa sieci wodociàgowej
Rozstrzygni´to przetarg i podpisana

zosta∏a umowa z wykonawcà budowy

gminnej sieci wodociàgowej w ul. Ja-

snej w Stanis∏awowie Pierwszym.

Zosta∏a nim firma JR – SANBUD Ja-

ros∏aw Radgowski z Grodziska Mazo-

wieckiego, która w terminie do 9 wrze-

Ênia wybuduje sieç wodociàgowà d∏u-

goÊci 700 metrów. Koszt inwestycji

wyniesie 110 700 z∏otych. � BW

fo
t.

 W
o
jc

ie
c
h
 G

ó
rs

k
i,

 D
zi

e
n
n
ik

 G
a
ze

ta
 P

ra
w

n
a

WWIIAADDOOMMOOÂÂåå  ZZ  OOSSTTAATTNNIIEEJJ  CCHHWWIILLII::  
11 czerwca, podczas sesji Rady Gminy Niepor´t, radni udzielili wójtowi Maciejowi Mazurowi 
absolutorium z tytułu wykonania bud˝etu za 2014 rok – 12 głosami „za” i 1 „wstrzymujàcym si´”. 

PPaanniiee  wwóójjcciiee,,  zz ssaammoorrzzààddeemm  ggmmiinnyy  NNiieeppoorr´́tt  jjeesstt

PPaann  zzwwiiààzzaannyy  oodd ppoocczzààttkkuu  llaatt  ddzziieewwii´́ççddzziieessiiààttyycchh..

PPaattrrzzààcc  zz ppeerrssppeekkttyywwyy  ttyycchh  llaatt,,  jjaakkiiee  nnaajjwwaa˝̋nniieejj--

sszzee  zzmmiiaannyy,,  wweedd∏∏uugg  PPaannaa,,  zzaasszz∏∏yy  ww ggmmiinniiee??

Najwa˝niejszà zmianà jakà zauwa˝am jest spo-

sób, w jaki mieszkaƒcy postrzegajà swojà gmi-

n´. ByliÊmy jednà z pierwszych gmin w Polsce,

w której idea samorzàdnoÊci realizowana by∏a ju˝ na poziomie so∏ectw. Pod-

j´liÊmy decyzj´ o przekazaniu cz´Êci Êrodków finansowych do dyspozycji miesz-

kaƒców i to da∏o im mo˝liwoÊç decydowania o tym, co jest dla nich najwa˝-

niejsze. Od dwudziestu trzech lat obserwuj´ zebrania wiejskie i ewolucj´, ja-

kà przechodzili mieszkaƒcy – od poczàtkowego Êcierania si´ interesów ró˝nych

grup, po solidarne staranie si´ o wspólne dobro. Przyk∏adem mo˝e byç ini-

cjatywa lat budowy w czynie spo∏ecznym domu kultury w Stanis∏awowie Dru-

gim. Mam poczucie, ˝e coraz cz´Êciej mieszkaƒcy sà dumni ze swojej gminy.

Wszystkie pozytywne zmiany, w których mogà uczestniczyç sprawiajà, ̋ e iden-

tyfikujà si´ z nià, czujà si´ silnie zwiàzani ze swojà miejscowoÊcià.

Ogromne zmiany zasz∏y w oÊwiacie. ByliÊmy jednà z pierwszych gmin, która

przej´∏a zarzàdzanie oÊwiatà. Od lat przeznaczamy du˝e Êrodki na rozbudo-

w´ bazy oÊwiatowej, budow´ nowych szkó∏, przedszkoli i zaplecza sportowe-

go. Te dzia∏ania prowadzimy do dnia dzisiejszego. Gdy porównamy, jak wy-

glàda∏y kiedyÊ i obecnie szko∏y w Józefowie, w Niepor´cie, w Izabelinie, przed-

szkole w Zegrzu Po∏udniowym, dodamy budow´ Gimnazjum w Stanis∏awowie

Pierwszym, to uwa˝am, ̋ e mo˝emy szczyciç si´ tym, co osiàgn´liÊmy. A te zmia-

ny to tak˝e, a mo˝e przede wszystkim, bardzo wysokie wyniki, jakie osiàgajà

nasi uczniowie zarówno w nauce, jak i w sporcie. Âwiadczà one o tym, ˝e na-

sze starania o stworzenie dzieciom i m∏odzie˝y jak najlepszych warunków do na-

uki, przynoszà wymierne efekty i mo˝emy byç z tego dumni.

Wa˝nym czynnikiem wp∏ywajàcym na integracj´ mieszkaƒców, który uda∏o nam

si´ wypracowaç, jest równie˝ atrakcyjna oferta kulturalna, z której mogà ko-

rzystaç. Mimo ró˝nych tendencji w kraju, w naszej gminie nie zamykaliÊmy

oÊrodków kultury, tylko budowaliÊmy nowe i w nich teraz skupia si´ aktyw-

noÊç mieszkaƒców. Mo˝emy poszczyciç si´ zespo∏ami, które biorà udzia∏ w fe-

stiwalach i konkursach ogólnopolskich i zdobywajà w nich nagrody. To chó-

ry M∏odzie˝ 50+ i Echo Niepor´tu, zespó∏ wokalny Józefinki, grupa teatral-

na Strefa Podmiejska, których wyst´py sà bardzo profesjonalne i cieszà si´

du˝à popularnoÊcià. Jest wiele dzieci´cych i m∏odzie˝owych grup wokalnych

i tanecznych, których cz∏onkowie pod okiem instruktorów doskonalà swoje umie-

j´tnoÊci, a my mo˝emy przy ró˝nych okazjach podziwiaç ich na scenie. Rów-

nie˝ wbrew pesymistycznym ogólnokrajowym prognozom, nasi mieszkaƒcy nie

rezygnujà z czytania ksià˝ek. Przeciwnie, z systematycznie wzbogacanych ksi´-

gozbiorów Biblioteki Publicznej korzysta coraz wi´cej czytelników.

Nastàpi∏a istotna poprawa warunków ˝ycia naszych mieszkaƒców dzi´ki rozbu-

dowie infrastruktury – wodociàgów, kanalizacji, dróg, oÊwietlenia ulicznego oraz

budowie basenu. Przej´liÊmy i prowadzimy Centrum Medyczne Niepor´t, któ-

re ku zadowoleniu mieszkaƒców realizuje us∏ugi medyczne na wysokim pozio-

mie, ponadto oferuje zabiegi rehabilitacyjne jako jedyny oÊrodek w gminie. 

JesteÊmy gminà o charakterze turystyczno-rekreacyjnym, prawie po∏ow´ tere-

nu pokrywajà lasy, wi´kszoÊç Jeziora Zegrzyƒskiego znajduje si´ w granicach

gminy Niepor´t i chcemy ten potencja∏ jak najlepiej wykorzystaç. Dzi´ki wy-

budowaniu Dzikiej Pla˝y, przej´ciu i zagospodarowywaniu Kompleksu Rekre-

acyjno-Wypoczynkowego – portu Niepor´t i portu Pilawa jesteÊmy coraz bar-

dziej atrakcyjni dla turystów. Widaç to zw∏aszcza podczas letnich weekendów,

kiedy brakuje miejsca na Dzikiej Pla˝y, a tak˝e poprzez du˝e sportowe impre-

zy, które sà na naszym terenie organizowane. W tym roku ju˝ po raz drugi wspó∏-

organizujemy ogólnopolski triathlon, który ma ponad 1000 uczestników. 

Dzi´ki budowie Aquaparku Fala obj´liÊmy wszystkich uczniów bezp∏atnà na-

ukà p∏ywania, która ma nie tylko korzystny wp∏yw na ich rozwój fizyczny i zdro-

wie, ale przede wszystkim zwi´kszy ich bezpieczeƒstwo teraz i w przysz∏oÊci

podczas wypoczynku nad wodà.

StworzyliÊmy te˝ w gminie, ju˝ od po∏owy lat 90., stref´ przemys∏owà, gdzie

swoje siedziby majà du˝e firmy, które oferujà wiele miejsc pracy, zwi´ksza-

jà poprzez p∏acone podatki dochody gminy, a ponadto uczestniczà w jej ˝y-

ciu kulturalno-sportowym.

Z okazji 25. rocznicy samorzàdu terytorialnego chcia∏bym podzi´kowaç rad-

nym i so∏tysom wszystkich kadencji za dzia∏ania na rzecz rozwoju gminy oraz

pracownikom urz´du, których profesjonalizm i zaanga˝owanie pozwala

na sprawnà realizacj´ zadaƒ oraz uzyskiwanie przez gmin´ nagród w presti-

˝owych konkursach. Szczególnie wysoko oceniam skutecznoÊç w pozyskiwa-

niu Êrodków unijnych, które pozwoli∏y nam na przeprowadzenie wielu bar-

dzo wa˝nych inwestycji, w tym opaski kanalizacyjnej wokó∏ Jeziora Ze-

grzyƒskiego. 

Chcia∏bym równie˝ serdecznie podzi´kowaç mieszkaƒcom, bo nasze sukcesy

wypracowujemy wspólnie i myÊl´, ˝e dzi´ki tej wspó∏pracy gmina nadal b´-

dzie si´ rozwija∏a i b´dzie coraz pi´kniejsza. 

DDzzii´́kkuujj´́  zzaa  rroozzmmooww´́..  

� Rozmawia∏a Beata Wilk

ROZMAWIAMY 
Z WÓJTEM GMINY NIEPOR¢T
MACIEJEM MAZUREM

AAPPEELL  DDOO  MMIIEESSZZKKAA¡¡CCÓÓWW
W zwiàzku z długotrwałym brakiem opadów Gminny Zakład Komunalny
apeluje do mieszkaƒców o oszcz´dne wykorzystywanie wody z wodociàgu
gminnego i niepodlewanie nià ogródków!
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Spotkanie sołtysów

Trwajà przygotowania do przebudowy ulicy Izabeliƒskiej,
na odcinku od ul. Jana Kazimierza w Niepor´cie,
do skrzy˝owania ul. Szkolnej i Małoł´ckiej w Izabelinie.
To ostatnia tak obcià˝ona droga powiatowa
w naszej gminie, która nie była w ostatnich
latach przebudowana. Rozmawiamy
z wicestarostà ROBERTEM WRÓBLEM
kierujàcym powiatowymi inwestycjami.

Podczas czerwcowego spotkania sołtysów z wójtem Maciejem
Mazurem, którego goÊciem była Senator RP Anna Aksamit,
była okazja do zrobienia pamiàtkowego zdj´cia. Prezentujemy
wszystkich gospodarzy sołectw gminy Niepor´t.

Wyborcze zebrania wiejskie

nie przynios∏y w gminie

wielu zmian. W trzynastu

so∏ectwach mieszkaƒcy wybrali

na kolejnà kadencj´ dotychczaso-

wych gospodarzy. Jedynie w dwóch,

w Zegrzu Po∏udniowym i Beniami-

nowie, rozpocz´li dzia∏alnoÊç nowi

so∏tysi. 

SO¸TYSI GMINY NIEPOR¢T:

Aleksandrów – Barbara Kwieciƒ-
ska, Beniaminów – Mariusz Ra-

siƒski, Bia∏obrzegi – Regina Soko-
∏owska, Izabelin – Adam Banaszek,
Józefów – Stanis∏aw R´belski, Kà-
ty W´gierskie – Beata Kostro, Mi-
cha∏ów-Grabina – Ryszard Zajàc,
Niepor´t – Halina Okoƒska, Rem-
belszczyzna – Wojciech Szybow-
ski, Rynia – Krzysztof Majewski,
Stanis∏awów Drugi – Wies∏awa
Bielska, Stanis∏awów Pierwszy
– Stanis∏aw Paterek, Wola Alek-
sandra – Danuta Stromecka, Wól-
ka Radzymiƒska – Ewa Broszkie-

wicz, Zegrze Po∏udniowe – Ma-
riusz Szeremski.

Najd∏u˝ej, bo od 1982 roku (nie-

przerwanie), sprawuje funkcj´ so∏-

tys Woli Aleksandra – Danuta Stro-

mecka. Od 1992 roku jednog∏oÊnie

gospodarzem Stanis∏awowa Dru-

giego wybierana jest Wies∏awa

Bielska.

Wszystkim so∏tysom serdecznie

gratulujemy i ˝yczymy zrealizowa-

nia planów.

� BW

Rolniku nie zapominij!

Przypominamy o zło˝eniu wniosku o wpis do Rejestru zakładów
podlegajàcych urz´dowej kontroli organów Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej

Zgodnie z art. 61 i 63 ust. 2 pkt 1,

pkt 12 oraz ust. 3 ustawy z dnia

25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeƒ-

stwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia (Dz. U.

z 2015, poz. 594) gospodarstwa
dzia∏ajàce na rynku spo˝ywczym,
tj. podmioty prowadzàce sprzeda˝
bezpoÊrednià oraz podmioty pro-
wadzàce produkcj´ pierwotnà
obowiàzane sà z∏o˝yç wniosek

o wpis do Rejestru zak∏adów pod-
legajàcych urz´dowej kontroli or-
ganów Paƒstwowej Inspekcji Sa-
nitarnej. Przez poj´cie produkcja

pierwotna nale˝y rozumieç produk-

cj´, upraw´ lub hodowl´ produktów

podstawowych, w tym zbiory, doje-

nie i hodowl´ zwierzàt gospodar-

skich przed ubojem. Oznacza tak˝e

∏owiectwo i rybo∏ówstwo oraz zbie-

ranie runa leÊnego. Za niedope∏nie-

nie powy˝szego obowiàzku grozi

wysoka kara pieni´˝na w myÊl

art. 103 ust. 4 ww. ustawy.

Przyjmowanie wniosków oraz

udzielanie informacji – Paƒstwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Legionowie, ul. gen. W∏. Sikor-

skiego 11, 05-119 Legionowo, tel.

(22) 774-15-76. � K. Kula

–– PPaanniiee  SSttaarroossttoo  tteejj  iinnwweessttyyccjjii  nniiee  bbyy--

∏∏oo  ww tteeggoorroocczznnyymm  bbuudd˝̋eecciiee..  JJaakk

uuddaa∏∏oo  ssii´́  wwyyggoossppooddaarroowwaaçç  nnaa nniiàà

ddooddaattkkoowwee  ÊÊrrooddkkii??

– W ostatnich latach powiat konse-

kwentnie aplikuje o Êrodki zewn´trz-

ne. „Konkursy” na inwestycje roz-

strzygane sà wiosnà. W∏aÊnie otrzy-

maliÊmy kolejnà Êwietnà wiadomoÊç,

poniewa˝ nasze starania o Êrodki

z rezerwy bud˝etu paƒstwa zosta∏y

zakoƒczone sukcesem, oko∏o 4 milio-

ny z∏otych zasili∏o tegoroczne powia-

towe inwestycje. Warto podkreÊliç, ̋ e

za tà zmianà bud˝etowà rada powia-

tu g∏osowa∏a jednomyÊlnie. Jednak

realizacja przebudowy, nie by∏aby

mo˝liwa bez wsparcia gminy. Trady-

cyjnie ju˝ wspólnie z wójtem Mazu-

rem, który zdecydowa∏ ˝e gmi-

na Niepor´t wspó∏finansowaç

b´dzie przedsi´wzi´cie, przeanalizo-

waliÊmy za∏o˝enia projektowe prze-

budowy i wspólnie b´dziemy okreÊla-

li jej harmonogram. 

–– CCzzyy  ppoozzaa  nnoowwyymm  aassffaalltteemm  ppoojjaawwiiàà

ssii´́  eelleemmeennttyy  zzwwii´́kksszzaajjààccee  bbeezzppiiee--

cczzeeƒƒssttwwoo  ppiieesszzyycchh??

– Przebudowa to nie tylko asfalt?

droga b´dzie rozebrana do podbu-

dowy. Naprawimy chodniki i zjazdy

do posesji. A z zakresu bezpieczeƒ-

stwa ju˝ w ubieg∏ym roku z uwagi

na bliskoÊç osiedla i szko∏y postano-

wiliÊmy zainstalowaç sygnalizacj´

ostrzegawczà przy Sienkiewicza.

Przy przebudowie dodatkowo poja-

wi si´ nowy chodnik od Jana Kazi-

mierza do parkingu koÊcio∏a. Po-

nadto przebudowa rozwià˝e pro-

blem zastoisk wody po ulewnych

opadach. Zastosujemy nowe techno-

logie rozsàczania wody, w miej-

scach, gdzie odp∏ywy ogranicza

obrze˝e chodnika. Wreszcie prze-

chodnie nie b´dà ochlapywani wo-

dà z ka∏u˝ a kierowcy poruszali si´

slalomem. W ramach przebudowy

usuniemy równie˝ stare i nieustan-

nie ∏amiàce si´ topole nad chodni-

kami oraz wprowadzimy nowe ozna-

kowanie. Wymienimy tak˝e barier-

ki na moÊcie.

–– JJaakkaa  ffiirrmmaa  ii kkiieeddyy  rroozzppoocczznniiee  pprraa--

ccee??

– W∏aÊnie og∏osiliÊmy przetarg

na przebudow´ Izabeliƒskiej. B´dzie

wykonywa∏a jà firma, która zapropo-

nuje najni˝szà cen´ i najd∏u˝szà

gwarancj´. JeÊli dopisze nam szcz´-

Êcie i wystarczy Êrodków na realiza-

cj´ ca∏oÊci drogi i wy∏onimy wyko-

nawc´ w pierwszym post´powaniu, to

najwi´ksze utrudnienia zwiàzane

z robotami budowlanymi wypadnà

w okresie wakacyjnym. Z góry za nie

przepraszam. JeÊli pojawià si´ do-

datkowe pytania dotyczàce inwesty-

cji nasz dzia∏ inwestycji jest do Paƒ-

stwa dyspozycji. Ja równie˝ w razie

uwag lub wàtpliwoÊci s∏u˝´ pomocà

wicestarosta@powiat-legionow-

ski.pl.

� Rozmawia∏a Beata Wilk

Kolejne inwestycje
dzi´ki współpracy z powiatem

I TY MO˚EZ ZOSTAå ŁAWNIKIEM
Przypominamy o naborze kandydatów na ławników sàdowych
na kadencj´ 2016-2019. Zgłoszenia sà przyjmowane w terminie
do dnia 30 czerwca 2015 r.
Wiceprezes Sàdu Okr´gowego War-

szawa-Praga w Warszawie zwróci∏ si´

do Rady Gminy Niepor´t o dokonanie

wyboru ∏awników do Sàdu Rejonowe-

go w Legionowie w liczbie 3 osób oraz

do Sàdu Okr´gowego Warszawa-Pra-

ga w Warszawie 1 osoby.

GDZIE ZG¸ASZAå KANDYDATÓW:
Zgodnie z art. 160 § 1. ustawy

z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustro-

ju sàdów powszechnych, ∏awników

do sàdów okr´gowych oraz do sàdów

rejonowych wybierajà rady gmin, któ-

rych obszar jest obj´ty w∏aÊciwoÊcià

tych sàdów.

Wype∏nione karty zg∏oszenia wraz
ze wszystkimi za∏àcznikami nale˝y:
– przes∏aç pocztà na adres: Rada Gmi-

ny Niepor´t, Pl. WolnoÊci 1 05-126

Niepor´t lub

– z∏o˝yç w Kancelarii Urz´du Gminy,

Pl. WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t, 

w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.
Pe∏nà informacj´ o tym, kto mo˝e zo-

staç ∏awnikiem, kto mo˝e zg∏aszaç

kandydatów i jakie dokumenty sà wy-

magane od kandydatów znajdujà si´

na stronie www.nieporet.pl w zak∏ad-

ce komunikaty – i ty mo˝esz zostaç
∏awnikiem. �

Okr´gowa Komisja Wyborcza nr 63 w Niepor´cie informuje, ˝e w wyborach przeprowadzonych 
31 maja 2015 roku do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w Powiecie Legionowskim został wybrany
PIOTR KOTOWSKI z Niepor´tu.

Numer Andrzej Bronisław Liczba wyborców Liczba wyborców, Frekwencja
obwodu Sebastian Maria uprawnionych którym wydano karty 

Duda Komorowski do głosowania do głosowania

1 202 360 753 562 74,63%
2 328 336 940 674 71,70%
3 267 180 671 453 67,51%
4 344 271 924 624 67,53%
5 347 386 1196 744 62,21%
6 280 307 828 596 71,98%
7 272 201 669 479 71,60%
8 286 259 830 552 66,51%
9 366 335 1058 708 66,92%
10 140 332 582 481 82,65%
11 208 297 767 510 66,49%
12 335 131 805 475 59,01%
13 168 268 717 438 61,09%

Razem: 3543 3663 10740 7296 67,93%

Wyniki II tury wyborów prezydenckich
w gminie Niepor´t

UUWWAAGGAA!!!!!! UPŁYNÑŁ TERMIN PŁATNOÂCI
Przypominamy, ̋ e 15 maja upłynàł termin wno-
szenia opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi za II kwartał 2015 r. W zwiàzku z po-
wy˝szym niezwłocznie nale˝y uiÊciç ww. opłat´
na otrzymany indywidualny nr konta. Na druku
prosimy wpisaç imi´ i nazwisko osoby, której do-
tyczy płatnoÊç, natomiast w tytule płatnoÊci:
„OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
np. II kwartał 2015 r. lub w przypadku rat miesi´cz-
nych np. kwiecieƒ 2015 r., maj 2015 r. itp.” – pła-
càc w ratach miesi´cznych nale˝y pami´taç o ter-
minach płatnoÊci zgodnie z kwartalnymi okresa-
mi rozliczeniowymi.

W przypadku nie uiszczenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi Gmina ma obowià-
zek odzyskiwania zaległoÊci poprzez dostarczenie
upomnienia do zobowiàzanego. Informujemy
równie˝, ̋ e koszty upomnienia obcià˝ajà zobowià-
zanego i sà pobierane na rzecz wierzyciela/Gmi-
ny. Powstajà one w dniu dostarczenia upomnie-
nia i obecnie wynoszà 11,60 zł.
Ponadto w przypadku braku ww. wpłaty
po otrzymaniu upomnienia – zostanie wysta-
wiony tytuł wykonawczy, który zostanie skie-
rowany do Urz´du Skarbowego w celu prze-
prowadzenia egzekucji administracyjnej.
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Jako pierwszy na scenie wystàpi∏

zespó∏, który brawurowo wykona∏

zumb´. Po nim cz∏onkowie sekcji,

çwiczàcy na co dzieƒ w filiach Gmin-

nego OÊrodka Kultury w Beniamino-

wie, Kàtach W´gierskich i Wólce Ra-

dzymiƒskiej, a tak˝e uczniowie i ab-

solwenci szko∏y w Józefowie

zaprezentowali bogaty program wo-

kalny i taneczny. Wystàpi∏ tak˝e ze-

spó∏ M∏odzie˝ 50+ oraz Józefinki, któ-

rym towarzyszy∏ Micha∏ Osmycki. 

Najm∏odsi mieli do dyspozycji

bezp∏atne dmuchane zje˝d˝alnie,

wodne kule i malowanie twarzy.

Do tych atrakcji kolejka nie mala∏a

ani na chwil´. Podobnie by∏o

przy stoisku promocyjnym gminy

Niepor´t, w którym za udzia∏ w kon-

kursie zr´cznoÊciowym i plastycz-

nym wygraç mo˝na by∏o ciekawe ga-

d˝ety. Samochody OSP oblegane by-

∏y przez przysz∏ych stra˝aków,

z których ka˝dy chcia∏ usiàÊç za kie-

rownicà i w∏àczyç syren´. 

Tradycyjnie do swojego stoiska

i suto zastawionych sto∏ów zaprosi-

li uczestników Êwi´ta so∏tysi gminy

Niepor´t. Doskona∏e kie∏basy, ka-

szanki, chleb ze smalcem, ogórki, se-

ry i ciasta, wszystkie w∏asnej produk-

cji, zbiera∏y zas∏u˝one pochwa∏y

i podzi´kowania. 

Podczas festynu, zast´pca wójta

Alicja Soko∏owska wr´czy∏a nagrody

zwyci´zcom Turnieju Pi∏karskiego

o Puchar Wójta Gminy Niepor´t,

w którym w godzinach przedpo∏u-

dniowych wzi´∏o udzia∏ 8 dru˝yn oraz

laureatom konkursu samorzàdowego.

Zmagania so∏tysów zgromadzi∏y licz-

nà widowni´, a by∏o na no popatrzeç

– jedzenie spaghetti na czas, tworze-

nie najciekawszego stroju z krawa-

tów, a na zakoƒczenie – wybieranie

orzechów z siana. Zaszczytny tytu∏

So∏tysa Roku przypad∏ Wies∏awie

Bielskiej ze Stanis∏awowa Drugiego. 

Wieczorny blok koncertowy moc-

nym rokowym brzmieniem rozpoczà∏

zespó∏ Parafrazers, a zakoƒczy∏a

w rytmie disco polo CamaSutra.

Organizatorzy dzi´kujà sponso-

rom firmie Grodno S.A. oraz Opera-

torowi Gazociàgów Przesy∏owych

GAZ-SYSTEM S.A., który w gminie

Niepor´t prowadzi wa˝ne inwestycje

gazowe dla zapewnienia bezpieczeƒ-

stwa energetycznego kraju.

� BW

� Modelowe Przedszkole, 
Justyna Wróbel, ul. Jodłowa 1,
Stanisławów Pierwszy.
Tel. 537 464 710, 
e-mail:
biuro@modeloweprzedszkole.eu
Oferuje zni˝k´ dla posiadaczy Karty
zgodnie z cennikiem, nie mniej
ni˝ 5% za czesne i wpisowe.

� JPWFREELANCE Justyna Wróbel,
doradztwo unijne, doradztwo
gospodarcze.
Tel. 533 175 566, 
e-mail: biuro@jpwfreelance.eu
Oferuje posiadaczom Karty od 20%
do 50% zni˝ki od regularnej ceny
doradztwa.

� Szkoła ˚eglarstwa MAGELLAN,
Michał Dàbrowski,
Beniaminów 100, 
05-127 Białobrzegi.
Przedmiot dzia∏alnoÊci – szkolenia
˝eglarskie, czarter jachtów.

Tel. 721 721 169, 
e-mail: biuro@salingschool.pl
Oferuje 10% rabatu na wszystkie
usługi (bez egzaminów).

� LAGUNA Leszek Dzi´gielewski,
05-119 Stanisławów Drugi,
ul. Wolska 82
Przedmiot dzia∏alnoÊci 
– rejsy statkiem Laguna
Tel. 608 520 090, 
e-mail: biuro@rejsydlaciebie.pl
Oferuje 5% zni˝ki na rejsy.

� Pla˝owy OÊrodek Sportu,
Piotr Bàczkowski,
05-126 Niepor´t, ul. Zegrzyƒska.
Przedmiot dzia∏alnoÊci – gastronomia,
wypo˝yczalnia sprz´tu wodnego
Tel. 609 444 779; 781 710 007, 
e-mail: barka.p@interia.pl
Oferuje 10% zni˝ki na gastronomi´
oraz 20% zni˝ki na wypo˝yczenia
kajaków i rowerów wodnych.

� BW

Prezentujemy nowe firmy,
które w ostatnim czasie
dołàczyły do programu
Niepor´ckiej Karty
Rodziny 3+, oferujàc zni˝ki
na towary i usługi
posiadaczom karty. 

Nowi partnerzy Niepor´ckiej Karty
Rodziny 3+

Informacja Okr´gowego Urz´du Górniczego w Warszawie o zasadach
wydobywania piasku i ˝wiru na potrzeby własne osoby fizycznej

Wydobywanie piasku i ˝wiru
Przepisy ustawy z dnia 09.06.2011 r.

prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.

z 2015 r. poz. 196) pozwalajà na wy-

dobywanie kopali, w tym piasku

i ˝wiru, na podstawie koncesji udzie-

lanych przez starostów lub marsza∏-

ka województwa, jako organów admi-

nistracji geologicznej.

Istniejàcy stan prawny dopuszcza

jednoczeÊnie wydobywanie piasków

i ˝wirów bez koncesji na potrzeby

w∏asne osoby fizycznej, z nierucho-

moÊci stanowiàcych jej w∏asnoÊç lub

b´dàcej w jej u˝ytkowaniu wieczy-

stym, bez prawa rozporzàdzania,

w tym sprzeda˝y wydobytej kopali-

ny, je˝eli jednoczeÊnie wydobycie:

– b´dzie wykonywanie bez u˝ycia

Êrodków strza∏owych,

– nie b´dzie wi´ksze ni˝ 10 m3 (ok. 16

ton) w roku kalendarzowym, 

– nie naruszy przeznaczenia nieru-

chomoÊci.

Koniecznym warunkiem jest jed-

nak powiadomienie na piÊmie Dyrek-

tora Okr´gowego Urz´du Górnicze-

go w Warszawie, z 7-dniowym wy-

przedzeniem, o zamiarze podj´cia

wydobycia kopaliny, okreÊlajàce lo-

kalizacj´ zamierzonych robót (nr

ewid. Dzia∏ki) oraz zamierzony czas

ich wykonywania (np. w okresie

od…do…).

W przypadku naruszenia ww wy-

magaƒ, w∏aÊciwy organ nadzoru gór-

niczego w drodze decyzji ustala pro-

wadzàcemu taka dzia∏alnoÊç op∏at´

podwy˝szonà za wydobytà wcze-

Êniej kopalin´, która w przypadku pia-

sku i ˝wiru wynosi obecnie 22,80

z∏/ton´.

�

Elektroniczne znakowanie psów za po-

mocà wszczepionego mikrochipa to je-

den ze skutecznych sposobów zapobie-

gania ich bezdomnoÊci. 14 maja rozpo-

cz´∏a si´ akcja darmowego czipowania

psów w ramach Programu opieki

nad zwierz´tami bezdomnymi oraz za-

pobiegania bezdomnoÊci zwierzàt na te-

renie Gminy Niepor´t w 2015 roku. 

Psa czipuje si´ tylko raz w ciàgu je-

go ˝ycia. Czip jest wszczepiany

pod skór´, w okolicy karku, przy po-

mocy ig∏y. Niewielki czip generuje 15-

to cyfrowy numer, mo˝liwy do odczy-

tania za pomocà czytnika. W przypad-

ku, gdy pies ucieknie, zagubi si´ lub

zostanie skradziony, osoba która dys-

ponuje czytnikiem np. lekarz wetery-

narii, po odczytaniu numeru i wprowa-

dzeniu go do specjalnej wyszukiwar-

ki, odnajdzie dane personalne

opiekuna. Elektroniczne oznakowanie

jest niezb´dnym wymogiem do wyro-

bienia paszportu, który trzeba posia-

daç aby móc legalnie podró˝owaç

z czworonogiem po krajach UE.

Akcja dotyczy zwierzàt, które ukoƒ-

czy∏y 4 miesiàc ˝ycia. Warunkiem

bezp∏atnego oznakowania psa jest:

– wype∏nienie wniosku o wykonanie

zabiegu elektronicznego oznako-

wania psa,

– okazanie dowodu to˝samoÊci po-

twierdzajàcego zameldowanie

w Gminie Niepor´t,

– okazanie aktualnego Êwiadectwa

szczepienia psa przeciwko wÊcie-

kliênie.

Znakowanie wykonywane jest

w gabinecie weterynaryjnym KO-

SMA znajdujàcym si´ przy ul. S∏o-

necznej 14/1 w Stanis∏awowie Pierw-

szym. Po zaczipowaniu psa w∏aÊciciel

otrzymuje potwierdzony przez lekarza

dokument o wykonaniu elektroniczne-

go oznakowania psa, a dane dotyczà-

ce zwierz´cia i jego w∏aÊciciela zosta-

jà wprowadzane do Mi´dzynarodowej

Bazy Danych SAFE ANIMAL

www.safe-animal.eu

Wniosek dost´pny jest na stronie

www.nieporet.pl lub w Urz´dzie Gmi-

ny Niepor´t, Dzia∏ Ochrony Ârodowi-

ska i Rolnictwa, pok. 30, II pi´tro, tel.

(22) 767-04-10. Akcja b´dzie trwa∏a

do wyczerpania Êrodków przeznaczo-

nych na ten cel, jednak nie d∏u˝ej ni˝
do 30 listopada br. � K.Kula

Kontynuujemy bezpłatne znakowanie psów dla mieszkaƒców gminy

Bezpłatne czipowanie psów
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! 

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

cyjnych na urzàdzeniach energetycznych, za niedogodnoÊci przepraszamy

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

15.06.2015 NNiieeppoorr´́tt st.tr.: 0188 Niepor´t G∏ogi 8.00–16.00
poniedzia∏ek ulice: Sonaty od nr 2 do 14, Mozarta oraz od nr 1 do 11. obwód w kierunku Sonaty

15.06.2015 NNiieeppoorr´́tt st. tr: 0132 Niepor´t Jana 09.00–14.00
poniedzia∏ek ulice: Ró˝ana posesje od nr 2a do 12, Jana Kazimierza nr 77, Kazimierza II obwód niskiego 

Niezapominajki nr: 1, 2, 5. napi´cia w kierunku Ró˝anej

16.06.2015 IIzzaabbeelliinn,,  SSttaanniiss∏∏aawwóóww  PPiieerrwwsszzyy st. tr: 0350 Izabelin III Szko∏a, 08.00–17.00
wtorek ulice: Ma∏o∏´cka. Izabeliƒska, Wrzosowa, Krzywa, Przysz∏oÊç, Szkolna, 0271 Izabelin, 0376 Izabelin V,

Brukowa, Izabeliƒska, Klonowa, Szko∏a Podstawowa im. I Batalionu 1156 Stanis∏awów k/Niepor´tu, 
Saperów, restauracja „Ranczo Bena”, Osiedle Domków. 0739 Stanis∏awów Osiedle Domków,

0223 Stanis∏awów k/Rembelszczyzny Poligraf,
0375 Stanis∏awów Letnisko

17.06.2015 BBiiaa∏∏oobbrrzzeeggii st. tr: 1529 Bia∏obrzegi OÊrodek 8.00–14.00
Êroda ulice: Wczasowa, Kàpielowa, hotel „MARINA DIANA”, Sportowy DIANA, 

OÊrodek szkoleniowy Instytutu Rozwoju S∏u˝b Spo∏ecznych. 1084 Bia∏obrzegi OÊrodek KGK

17.06.2015 RRyynniiaa st. tr: 1150 Rynia „BELLONA”, 14.00–17.00
ulice: G∏ówna, Wczasowa, Spacerowa, Pi´kna, Polna, Cygaƒska, Stegna, 0996 Rynia „POLA”, 0430 Rynia,
Radzymiƒska, Rynia, Wypoczynkowa, Osiedle „ZIELONA PRZYSTA¡”, 1596 Rynia OÊ. MPW i K, 1136 Rynia „ALIANZ”,
Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe „ALIANZ”, Centrum 0654 Rynia WieÊ, 0306 Rynia Rzàdza 
Konferencyjno-Rekreacyjne „PROMENADA”. Pompownia, obce: Rynia Dzia∏ki I, II

Tegoroczne Êwi´to 
U-Rodziny Sołtysa

w Józefowie, połàczone
z gminnym Dniem

Dziecka, było okazjà
do ciekawego

sp´dzenia czasu
w gronie rodziny

i znajomych. Pi´kna
pogoda zach´cała

do skorzystania
z przygotowanych

atrakcji, wzi´cia udziału
w konkursach oraz

wysłuchania wyst´pów
młodych artystów
z gminy Niepor´t.

Rodzinnie podczas
U-Rodzin Sołtysa
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18 maja w auli Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej odbyło si´ uroczyste podsumowanie
konkursów przedmiotowych organizowanych na zlecenie
Mazowieckiego Kuratora OÊwiaty dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów województwa mazowieckiego. 

23 maja w Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie odbyła si´
premiera komedii kryminalnej „8 kobiet” Roberta Thomasa, w re˝yserii
Bogusławy Oksza-Klossi, w wykonaniu grupy teatralnej Strefa
Podmiejska. W wypełnionej po brzegi sali widowiskowej, widzowie
przez dwie godziny w wielkim napi´ciu Êledzili losy bohaterek.

25 maja w Szkole Podstawowej nr 7 im. Obwodu „Obro˝a” Armii
Krajowej w Legionowie, z udziałem Starosty Powiatu
Legionowskiego, Prezydenta Miasta Legionowo, kombatantów
i zaproszonych goÊci nagrodzono zwyci´zców Konkursu Wiedzy
o Polskim Paƒstwie Podziemnym, Armii Krajowej i Szarych Szeregach. 

26 maja 2015 r. w Zespole Szkół przy ul. Zegrzyƒskiej 8 w Legionowie odbyła si´ uroczysta gala
wr´czenia nagród uczestnikom konkursów powiatowych, organizowanych pod patronatem
Prezydenta miasta. Naszà gmin´ dumnie reprezentowali laureaci konkursów j´zyka polskiego oraz
Powiatowego Konkursu dla Trzecioklasistów OMNIBUS.

Mikołaj Bulge laureatem
konkursów kuratoryjnych 

Uczniowie gimnazjum nagrodzeni
w konkursie historycznym

Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej
im. Wojska Polskiego w Białobrzegach

W tym roku szkolnym w konkursach

kuratoryjnych wzi´∏o udzia∏ 31779

uczniów szkó∏ podstawowych i tyl-

ko 228 z nich uzyska∏o tytu∏ laure-

ata w jednym z trzech przedmiotów:

polski, matematyka lub przyroda. 

Uczeƒ Szko∏y Podstawowej im.

B. Tokaja w Niepor´cie, Miko∏aj

Bulge, odebra∏ z ràk Wicekurator

OÊwiaty dyplomy potwierdzajàce

zdobycie tytu∏ów laureata w konkur-

sach matematycznym oraz przy-

rodniczym. Dodatkowo okaza∏o si´,

˝e Miko∏aj zosta∏ jednym z szeÊciu

podwójnych laureatów wojewódz-

twa mazowieckiego, co podkreÊlo-

no w prezentacji podsumowujàcej.

Podobnie jak w zesz∏ym roku,

uroczystoÊç wr´czenia dyplomów

uatrakcyjni∏ prezenter telewizyjny

Rados∏aw Brzózka, który poprowa-

dzi∏ dla m∏odych naukowców wy-

k∏ad na temat „Ma∏e jest wiel-

kie!!!”. 

Gratulujemy Miko∏ajowi osià-

gni´ç i ˝yczymy, by nadal rozwija∏

swoje naukowe pasje.

� SP Niepor´t

Akcja spektaklu rozgrywa si´

zimà, we francuskiej posiad∏o-

Êci oddalonej od innych miej-

scowoÊci. W dniu powrotu m∏odszej

córki (Suzon), po rocznym pobycie

w angielskiej szkole, w domu docho-

dzi do morderstwa. Pan domu Mar-

cel zostaje znaleziony z no˝em

w plecach. Kobiety, odizolowane

od Êwiata sà zdane same na siebie.

Starajà si´ rozwik∏aç zagadk´ tajem-

niczego morderstwa, którego spraw-

czynià najprawdopodobniej jest jed-

na z nich.

Osiem kobiet – ˝ona, siostra, teÊcio-

wa, szwagierka, dwie córki, dwie s∏u-

˝àce – podejrzanych jest o zabójstwo

gospodarza. Ka˝da ma motyw. Ka˝da

ma sekret. Jedna jest winna. Która?

Rozwiàzanie zagadki dla wszyst-

kich by∏o ogromnym zaskoczeniem.

W role bohaterek wcieli∏y si´: Bo-

gna ˚ulewska, Kamila Kruk, Alek-

sandra Kopeç, Justyna Milczarczyk,

Karolina Biliƒska, Aneta Kawka,

Iwona Kupisiewicz, Ania Szczepaƒ-

ska. � A.Szczepaƒska

Uczennice klasy V Szko∏y Podsta-

wowej w Bia∏obrzegach – Ma∏go-

rzata Burkietowicz, Julia Grzegorek

i Amelia Woêniak – stan´∏y

na II miejscu podium w Powiato-

wym Konkursie Polonistycznym

„Licz si´ ze s∏owami”. TreÊcià

i przewodnià myÊlà Konkursu by-

∏o w tym roku zagadnienie przyjaê-

ni, jaka rodzi si´ mi´dzy cz∏owie-

kiem a zwierz´ciem. Uczennice

po mistrzowsku opanowa∏y nie tyl-

ko literatur´ przedmiotu, ale wyka-

za∏y si´ równie˝ rozleg∏à wiedzà

z zakresu nauki o j´zyku i frazeolo-

gii oraz umiej´tnoÊciami kraso-

mówczymi.

Równie zaszczytne III miejsce

wywalczy∏ zespó∏ uczniów kla-

sy V, uczestniczàcy w Powiatowym

Konkursie Mitologicznym „W kr´-

gu mitów i legend”. W sk∏ad dru-

˝yny mi∏oÊników mitologii weszli:

Julia Dobrzyƒska, Damian Piàtkow-

ski, Maksymilian Szewczyk. Zespó∏

znakomicie poradzi∏ sobie zarówno

podczas testu wiedzy, jak i w zma-

ganiach aktorskich, prezentujàc

dram´ nawiàzujàcà do kreteƒskie-

go mitu o Tezeuszu i Ariadnie.

Kolejnym sukcesem by∏o zdoby-

cie III miejsca przez Olafa Borsuka

w Powiatowym Konkursie dla Trze-

cioklasistów – OMNIBUS 2015.

Olaf, jak na prawdziwego omnibu-

sa przysta∏o, popisa∏ si´ wszech-

stronnà wiedzà i udowodni∏, ˝e

oczytanie oraz nieustanna ch´ç za-

spakajania ciekawoÊci Êwiata pro-

centujà i sà drogà do osiàgania zna-

komitych wyników.

Równie wielkim sukcesem mogà

si´ poszczyciç uczniowie w Mazo-

wieckim Konkursie Informatycz-

nym z zakresu grafiki komputero-

wej na temat „Moja Pasja”. Kon-

kurs zorganizowany przez Szko∏´

Podstawowà nr 114 w Warszawie

pod patronatem Mazowieckiego

Kuratora OÊwiaty cieszy∏ si´ du˝à

popularnoÊcià wÊród uczniów, któ-

rzy przyst´pujàc do konkursu, mu-

sieli wykazaç si´ umiej´tnoÊcià

tworzenia animowanej grafiki kom-

puterowej. Trzy animacje kompu-

terowe zosta∏y nagrodzone. W ka-

tegorii klas III – IV: Magdalena

Burkietowicz zaj´∏a II miejsce na-

tomiast Julita Paw∏owska III miej-

sce. W kategorii klas V – VI: Julia

Dobrzyƒska – III miejsce.

Wszystkim uczestnikom konkur-

sów serdecznie gratulujemy, ̋ yczàc

kolejnych znaczàcych i przynoszà-

cych satysfakcj´ sukcesów.

� M.Dobrzyƒska, M.Michalak,

A.Zbrze˝na 

WÊród zwyciezców znale˝li si´

uczniowie z Gimnazjum im.Bohate-

rów Bitwy Warszawskiej 1920 r.

w Stanis∏awowie Pierwszym. Miej-

sce pierwsze zdoby∏ Dominik Py-

chewicz, uczeƒ klasy Ic. Paulina

Wróbel, uczennica klasy Id, otrzy-

ma∏a wyró˝nienie. Nagrodzeni, wraz

z Wojtkiem Hajkà, zdobyli tak˝e ja-

ko jedyni wyró˝nienie za przygoto-

wanie i odegranie scenki historycz-

nej, która by∏a tegorocznym zada-

niem dodatkowym.Uczniów

przygotowa∏a do konkursu nauczy-

cielka historii, pani Marzena Muda.

Konkurs adresowany by∏

do uczniów szkó∏ podstawowych,

gimnazjalnych oraz ponadgimna-

zjalnych i przebiega∏ w trzech eta-

pach: szkolnym, gminnym i rejono-

wym. Odbywa∏ si´ w formie testów

pisemnych, pytaƒ zamkni´tych

i otwartych. Uczestnicy musieli wy-

kazaç si´ wiedzà historycznà na te-

mat walk Polaków o niepodleg∏oÊç

w czasie II wojny Êwiatowej, mi´-

dzy innymi na terenie powiatu legio-

nowskiego (Polskie Paƒstwo Pod-

ziemne, AK, Powstanie Warszaw-

skie na terenach I Rejonu

„Marianowo Brzozów” VII Obwo-

du „Obro˝a” Okr´gu Warszawa Po-

wiat-AK) oraz znajomoÊcià literatu-

ry poÊwi´conej temu tematowi.

Konkurs odby∏ si´ pod patronatem

Starosty Powiatu Legionowskiego,

Prezydenta Miasta Legionowo oraz

Prezesa Ko∏a Nr 1 Âwiatowego

Zwiàzku ̊ o∏nierzy Armii Krajowej. 

Wszystkim nagrodzonym ser-

decznie gratulujemy i ˝yczymy dal-

szych sukcesów.

� M.M

8 kobiet i gàszcz tajemnic

Wprawdzie wyłàczenia pràdu nie zdarzajà si´ cz´sto, ale Êwieczk´
w domu dobrze jest mieç. Zwłaszcza zrobionà własnor´cznie,
w bajecznym kształcie i kolorze. 

Warsztaty Êwieczkowe
Takie Êwieczki wyrabiali w Filii

Gminnego OÊrodka Kultury w Be-

niaminowie uczestnicy specjalnych

warsztatów. Wzi´∏o w nich udzia∏

ponad dwadzieÊcioro dzieci wraz

z rodzicami. W szklanych naczy-

niach powsta∏y pi´kne kompozycje,

przypominjàce podwodny Êwiat,

z muszelkami, rozgwiazdami i ko-

lorowym piaskiem. Dla Mam, z oka-

zji ich zbli˝ajàcego si´ Êwi´ta, dzie-

ci przygotowa∏y Êwieczki, które

z powodzeniem stanàç mog∏yby

na pó∏ce w cukierni. Organizatorzy

serdecznie dzi´kujà uczestnikom

i zapraszajà ju˝ wkrótce na kolejne

warsztaty.

� M.Pietrucha
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IV Olimpiada Rodzinna
w Aquaparku „Fala”

Po raz czwarty całe
rodziny rywalizowały
podczas Olimpiady
zorganizowanej przez
Aquapark „Fala”
w Stanisławowie
Pierwszym we
współpracy z Gminà
Niepor´t. Sportowym
emocjom towarzyszyła
doskonała zabawa,
w przeddzieƒ
najpi´kniejszego Êwi´ta
– Dnia Dziecka.

IVOlimpiad´ Rodzinnà uroczy-

Êcie otworzy∏ Dyrektor OÊrod-

ka Sportu i Rekreacji Gminy

Niepor´t – Andrzej Kula, a zawody po-

prowadzi∏a Anna Wenerska – instruk-

tor aqua aerobiku i nauczyciel wycho-

wania fizycznego w tutejszym gimna-

zjum, z pomocà Beaty Brejnakowskiej

– trenera p∏ywania. 

W pierwszej konkurencji indywidu-

alnej zawodnicy startowali w podzia-

le na roczniki. Do pokonania mieli dy-

stans 25 metrów stylem dowolnym. 

Pierwsze wystartowa∏y dzieci z rocz-
nika 2009 – 2006:
I miejsce – Olszewski Jan, II miejsce

– Dylewski Szymon, III miejsce – Ko-

rzeniowska Maja.

Nast´pne w kolejnoÊci pop∏yn´∏y
dzieci z rocznika 2005-2003:
I miejsce nale˝a∏o do Rafa∏a Burakow-

skiego, II miejsce zajà∏ Franciszek Ge-

ra, III miejsce zaj´∏a Paulina Kowal-

ska.

Starsze dzieci z rocznika 2002-1999
uzyska∏y wyniki:
I miejsce – Barszczewski Maksymi-

lian, II miejsce – Januszczak Oskar,

III miejsce – Grzech Mateusz.

Na koniec konkurencji indywidual-
nych pop∏yn´∏a m∏odzie˝ z roczni-
ka 1998 i doroÊli:
I miejsce: Januszczak Rados∏aw,

II miejsce: Startek Pawe∏, III miejsce:

MichaÊ Rados∏aw.

Kolejnà konkurencjà by∏a SZTA-
FETA RODZINNA o Puchar Wój-
ta Gminy Niepor´t:
I miejsce zaj´∏a rodzina Barszczewski

Maksymilian / Mucha Mateusz. II miej-

sce nale˝a∏o do rodziny Gera (Franci-

szek, Konrad). III miejsce zdoby∏a ro-

dzina Grzech (Mateusz, Katarzyna).

Nast´pnà konkurencjà by∏y STA-

CJE NA CZAS: 
I miejsce zaj´∏a rodzina Januszczak

(Rados∏aw, Oskar Iga). II miejsce na-

le˝a∏o do rodziny Grzech (Mateusz,

Katarzyna). III miejsce wywalczy∏a ro-

dzina Gera (Franciszek, Konrad).

Obsad´ s´dziowskà stanowili: An-

na Czy˝, Pawe∏ Jankowski, Jovana

Djuroviç, Piotr Ga∏ka, ̧ ukasz Brejna-

kowski, Ewa Tomszyc, Katarzyna

Buczkowska – na co dzieƒ trenerzy

i instruktorzy nauki p∏ywania w OSIR

GN. Sekretarzami zawodów by∏y An-

na Sarlej oraz Justyna Trzasko – pra-

cownice OSIR GN, relacj´ fotograficz-

nà przygotowa∏ Tomasz W∏ostowski

– pracownik OSIR GN.

Wszystkim uczestnikom gratuluje-

my, a osobom zaanga˝owanym

w przygotowanie i organizacj´

IV OLIMPIADY RODZINNEJ bar-

dzo dzi´kujemy za pomoc. �

20 maja w Szkole Podstawowej w Izabelinie pojawili si´ niezwykli
goÊcie. Sokolniczka, Pani Agata Bielowska, zaprezentowała drapie˝ne
ptaki, które znajdujà si´ w jej hodowli. 

Zapraszamy do udziału w  zawodach sportowych i zaj´ciach
windsurfingowych organizowanych z okazji Âwi´ta Gminy Niepor´t.

Pokaz drapie˝nych ptaków

Sà to pochodzàcy z Meksyku ja-

strzàb Harissa i sowa p∏omykówka.

Oba majà ju˝ po trzy lata, czyli sà

w czwartym piórze. DowiedzieliÊmy

si´, ̋ e ptaki drapie˝ne, które uk∏ada-

jà (uczà) sokolnicy, pochodzà tylko

z hodowli. Nie sà od∏awiane w ich

naturalnym Êrodowisku. Pani Agata

zajmuje si´ nimi od czterech lat. To

niezwyk∏e zami∏owanie, jakim jest

sokolnictwo, zbieg∏o si´ z kierun-

kiem jej wykszta∏cenia – koƒczy wy-

dzia∏ leÊnictwa. Poluje z jastrz´biem

Harissa, sowa s∏u˝y do celów eduka-

cyjnych. PoznaliÊmy wiele ciekawo-

stek dotyczàcych budowy ptaków,

ich zwyczajów i zasad uk∏adania. Pa-

ni Agata poprowadzi∏a pokaz w bar-

dzo interesujàcy sposób, co zach´ci-

∏o do zadawania wielu pytaƒ. Na po-

˝egnanie ka˝dy z nas móg∏ pog∏askaç

sow´ p∏omykówk´.

Pokaz zorganizowa∏ Pan Jerzy

Dy∏o, leÊniczy Czarnej Strugi, któ-

ry sam zajmuje si´ myÊlistwem, ho-

duje i uk∏ada ogary i goƒcze polskie.

Jego osiàgni´cia w tej dziedzinie zo-

sta∏y wielokrotnie poÊwiadczone na-

grodami. 

� K.Nàç

Zapraszamy 20 czerwca do
udzia∏u w:
� Gminnych Sp∏awikowych Za-

wodach W´dkarskich o Pu-
char Wójta Gminy Niepor´t.
Miejsce zawodów: Bia∏obrzegi,

staw w´dkarski Ko∏a W´dkar-

skiego Nr 30 – obok Jednostki

Wojskowej – zg∏oszenia za-

wodników 7.30.

Uczestnicy dzieci, m∏odzie˝

i doroÊli w nast´pujàcych kate-

goriach:

– kadeci (do 10 lat), – juniorzy

(od 11 do 16 lat), – seniorzy

(powy˝ej 16 lat);

� Turnieju Pi∏ki Siatkowej Pla-
˝owej o Puchar Wójta Gmi-
ny Niepor´t, w kategoriach
szko∏a podstawowa oraz m∏o-
dziczka/kadetka.

Miejsce turnieju: Gminny

obiekt rekreacyjno-wypoczyn-

kowy „Dzika Pla˝a” w Niepo-

r´cie ul. Zegrzyƒska 10H.

Organizator: Gmina Niepor´t

i Uczniowski Klub Sportowy

„D´bina”.

8.30 – 9.00 – weryfikacja dru-

˝yn, 9.00 – 9.10 – otwarcie tur-

nieju, 9.10 – 14.00 – rozgryw-

ki turniejowe;

� Zaj´cia windsurfingowe
Miejsce zaj´ç: Szko∏a Surf,

Kompleks Rekreacyjno-Wypo-

czynkowy Niepor´t – Pilawa

w Niepor´cie ul. Wojska Pol-

skiego 3.

Organizator: Szko∏a Lsurf

Wi´cej informacji znajduje si´

na stronie www.nieporet.pl w za-

k∏adce Komunikaty. �

NATALIA BARTKOWSKA
rocznik1999, wzrost 185 cm • zasi´g stojàc: 242 cm • zasi´g z wyskoku do ataku:
305 cm • zasi´g w bloku: 290 cm • uczennica: SP Izabelin, Gimnazjumw Stanisławowie
Pierwszym • przynale˝noÊç klubowa: UKS D´bina Niepor´t, sezon 2015/2016
wypo˝yczenie KS Pałac Bydgoszcz
Natalia Bartkowska uczennica lll klasy
Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym,
reprezentatka UKS D´bina Niepor´t
w nast´pnym sezonie sportowym 2015/2016
b´dzie reprezentowaç KS Pałac Bydgoszcz,
klub o najwi´kszych tradycjach i sukcesach
w kategoriach młodzie˝owych w Polsce w piłce
siatkowej dziewczàt. JednoczeÊnie nasza

wychowanka b´dzie uczennicà XI Liceum
Ogólnokształcàcego w Bydgoszczy, gdzie
zostanie obj´ta centralnym szkoleniem
siatkarskim w ramach Siatkarskiego OÊrodka
Szkolenia. Natalia ma ogromne predyspozycje
oraz szans´ tak jak nasze wychowanki Ole
Rasiƒska i Kempfi na gr´ na najwy˝szym
poziomie w Polsce.

Sportowe Âwi´to Gminy

UroczystoÊci zakoƒczenia roku
szkolnego 2014/2015 
17 CZERWCA 
• godz. 14.00 – Gminne Przedszkole

„Akademia Małych Odkrywców”
w Zegrzu Południowym

• godz. 15.30 – Gminne Przedszkole
w Białobrzegach 

24 CZERWCA
• godz. 14.00 – Gminne Przedszkole

w Niepor´cie 

25 CZERWCA
• godz. 11.00 – Szkoła Podstawowa

im. Bronisława Tokaja w Niepor´cie,
klasy 0-III

• godz. 14.30 – Szkoła Podstawowa
im. I Batalionu Saperów
KoÊciuszkowskich w Izabelinie,
klasy IV-VI

• godz. 16.00 – Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej
w Józefowie, klasy IV-VI

• godz. 18.00 – Gimnazjum im.
Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.
w Stanisławowie Pierwszym, klasy III

26 CZERWCA
• godz. 8.00 – Szkoła Podstawowa

im. Wandy Chotomskiej w Józefowie,
klasy I-III

• godz. 8.30 – Szkoła Podstawowa
im. Wojska Polskiego
w Białobrzegach, klasy I-VI

• godz. 9.30 – Gimnazjum im.
Bohaterów Bitwy
Warszawskiej 1920 r.
w Stanisławowie Pierwszym, 
klasy I-II

• godz.9.30 – Szkoła Podstawowa
im. I Batalionu Saperów
KoÊciuszkowskich w Izabelinie,
klasy I-III

• godz. 10.30 – Szkoła Podstawowa
im. Bronisława Tokaja w Niepor´cie,
klasy IV-VI

• godz. 11.30 – Szkoła Podstawowa
im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich
w Wólce Radzymiƒskiej, klasy I-VI +
Przedszkole. 
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Zygmunt Chłopek
Wspomnienia z lat
minionych cz. II
Na wst´pie artyku∏u, opisujàce-

go dalsze wspomnienia

mieszkaƒca Niepor´tu p. Zyg-

munta Ch∏opka musz´ sprostowaç

kilka wàtków, które w redakcyjnym

roztargnieniu nieprecyzyjnie opisa-

∏em w pierwszej cz´Êci. Po pierwsze

p. Zygmunt na spacery z mamà wy-

rusza∏ na dworzec w Siedlcach, a nie

jak napisa∏em na teren parowozow-

ni na dworcu Warszawa Wschodnia.

Na wprost domu w którym mieszka∏

nad torami by∏a szeroka k∏adka dla

pracowników kolei i mieszkaƒców

osiedli po∏o˝onych po obu stronach

torów w Siedlcach. Po osieroceniu

przez rodziców opiek´ nad p. Zyg-

muntem i jego siostrami przej´∏a

Osiedlowa Rada Opiekuƒcza i jego

ciotka p. Ambroszkowska. Dzi´ki

staraniom Rady i ciotki Ambrosz-

kowskiej zosta∏ przyj´ty do orkie-

stry 3 Batalionu Strzelców przy CWP

w Rembertowie i kontynuowa∏ prze-

rwanà w 6-tej klasie nauk´. Opisu-

jàc 3 Batalion Strzelców niepopraw-

nie w∏àczy∏em ten batalion w sk∏ad

Centrum Wyszkolenia Piechoty

w Rembertowie. W samym Rember-

towie jako Garnizonie stacjonowa∏y

wspomniany ju˝ 3 Batalion Strzel-

ców, 32 Dywizjon Artylerii Lekkiej,

Komenda Centrum Wyszkolenia Pie-

choty z pododdzia∏ami: kompanià go-

spodarczà i plutonem manewrowym

∏àcznoÊci oraz zmiennymi s∏uchacza-

mi powo∏ywanych kursów prowa-

dzonych przez Centrum Wyszkolenia

Piechoty. Ponadto w sk∏ad Garnizo-

nu Rembertów wchodzi∏y jeszcze od-

dzia∏y i instytucje stacjonujàce w We-

so∏ej i Zielonce.* Po trzecie niew∏a-

Êciwie umieÊci∏em miejsce

zamieszkania nauczycielki j´zyka

niemieckiego i francuskiego, która

jednak nie mieszka∏a na terenie Cen-

trum Wyszkolenia Piechoty, tylko co

prawda bardzo blisko koszar ale ju˝

poza ich terenem. I po czwarte

w pierwszych dniach wrzeÊnia 1939

roku p. Zygmunt Ch∏opek, nale˝àc

do batalionowej orkiestry nie zosta∏

skierowany na front jak mylnie napi-

sa∏em w artykule z 3 Batalionem

Strzelców na pozycje pod M∏awà, ale

pozosta∏ z orkiestrà w koszarach.

Otrzyma∏ przydzia∏ do nowego 103

Batalionu Strzelców, który by∏ for-

mowany w koszarach CWP w Rem-

bertowie. W tym nowo tworzonym

batalionie otrzyma∏ funkcj´ ∏àcznika

przy dowództwie batalionu. Otrzyma∏

te˝ jako ∏àcznik wspania∏ego „krót-

kiego” Mausera – karabin w tzw.

wersji kawaleryjskiej. 103 Batalion

Strzelców od 7 wrzeÊnia 1939 roku

przyjmowa∏ nowe uzupe∏nienia sta-

nów etatowych z mobilizowanych

˝o∏nierzy. Ponadto dozbrajano po-

szczególne oddzia∏y w broƒ i amuni-

cj´. Pan Zygmunt wymaszerowa∏

wraz z batalionem z Rembertowa

do Warszawy. Póêniej batalion os∏a-

nia∏ miejsce koncentracji rozbitych

w pierwszych dniach wrzeÊnia jedno-

stek polskiej kawalerii w rejonie Oku-

niew – Stara Mi∏osna. W oÊrodku ka-

walerii w Miƒsku Mazowieckiem

na nowo odtwarzano z rozbitych jed-

nostek poszczególne szwadrony sca-

lajàc je ponownie w pu∏ki. Po powro-

cie z rejonu koncentracji kawale-

rii 103 Batalion Piechoty zosta∏

skierowany do Warszawy. W War-

szawie p. Zygmunt Ch∏opek pe∏ni∏ ro-

l´ ∏àcznika pomi´dzy tzw. „ci´˝kim”

taborem batalionu stacjonujàcym

w centrum Warszawy, a sztabem ba-

talionu na warszawskiej Pradze. Jak

wspomina∏ cz´sto przekracza∏ Wis∏´

mostem Kierbedzia, a gdy udawa∏y

si´ po∏àczenia telefoniczne to nawet

nie musia∏ chodziç do sztabu i pozo-

stawa∏ przy taborach. Tabory by∏y

uzupe∏niane ˝o∏nierzami i oficerami

z rozbitych jednostek „poznaƒskich”,

które nap∏ywa∏y z Wielkopolski

do Warszawy. Tabory wyposa˝one

by∏y w ci´˝kie wozy konne na drew-

nianych, okutych ko∏ach i przykryte

plandekami. W obl´˝onej Warszawie

jako ∏àcznik mój rozmówca mia∏

przydzielony posterunek na parterze

cukierni przy ul. Zielnej. Z tà lokali-

zacjà posterunku mia∏o miejsce nie-

przyjemne dla p. Zygmunta zdarze-

nie. Otó˝ pewnego wieczoru gdy by∏

na posterunku przysz∏a do niego go-

spodyni z cukierni i zaproponowa∏a

m∏odemu ˝o∏nierzowi jak matka,

aby wszed∏ wy˝ej na pi´tro i si´

ogrza∏ bo siedzia∏ na parterze na be-

tonowych schodach. Pan Zygmunt

skorzysta∏ z zaproszenia i niestety

pewnie si´ troch´ zdrzemnà∏, bo gdy

by∏o sprawdzanie posterunków, nie

by∏o go na parterze. Oficer dokonu-

jàcy inspekcji rozkaza∏ mu zg∏osiç si´

nast´pnego dnia rano do raportu. Ofi-

cer taborowy, wywodzàcy si´ z roz-

bitych oddzia∏ów wielkopolskich,

jako kar´ wymierzy∏ p. Zygmunto-

wi 4 godziny stania „pod karabinem”

na posterunku. Wszystko na poczàt-

ku warty by∏o bardzo dobrze do cza-

su, gdy nastàpi∏ nalot niemieckich

bombowców. Mój rozmówca, majàc

rozkaz stania na posterunku, ba∏ si´

go opuÊciç nawet w obliczu bombar-

dowania. Widzia∏ jak niemieckie sa-

moloty lecà wprost na niego wzd∏u˝

ulicy i bombardujà poszczególne ka-

mienice. Na szcz´Êcie bomba trafi∏a

w kamienic´ po przeciwnej stronie

ulicy i nie ucierpia∏, ale jak wspomi-

na∏, strachu by∏o wiele. Niespodzie-

wanie w czasie bombardowania po-

jawi∏ si´ równie˝ oficer, który wysta-

wi∏ go na tym posterunku, rozkazujàc

natychmiastowe ukrycie si´. Warsza-

wa, okrà˝ona podobnie jak Modlin,

bez szans na pomoc skapitulowa∏a.

W oddzia∏ach coraz cz´Êciej mówi-

∏o si´ co czeka ˝o∏nierzy w niemiec-

kiej niewoli. W dniu kapitulacji do-

wódca batalionu mjr. Stanis∏aw Han-

kiewicz dokona∏ ostatniego przeglàdu

oddzia∏ów 103 Batalionu Piechoty

przed wymarszem do niewoli. Zebra-

no wszystkich m∏odocianych ̋ o∏nie-

rzy batalionu przed kapitanem, któ-

ry wczeÊniej wystawi∏ p. Zygmunta

za kar´ na niebezpieczny posterunek.

Kapitan oÊwiadczy∏, ˝e jest rozkaz

dowódcy batalionu, aby m∏odociani

˝o∏nierze nie szli do niewoli, majà

przebraç si´ w cywilne ubrania i po-

zostaç w Warszawie. Wywo∏a∏o to

oburzenie m∏odych ̋ o∏nierzy, którzy

podobnie jak p. Zygmunt p∏akali

i prosili, aby zostawiç ich w oddzia-

∏ach, bo Wojsko Polskie ich przygar-

n´∏o w trudnej sytuacji ̋ yciowej, a te-

raz pozostawia samych sobie. Jednak

nie by∏o odwrotu od podj´tej przez

dowódc´ decyzji, który stwierdzi∏, ̋ e

sà m∏odzi, a Niemcy nie b´dà ich po-

dejrzewaç o s∏u˝b´ w wojsku i jesz-

cze si´ dla Polski przydadzà. Jak

wspomina∏ p. Zygmunt, w pierwszej

chwili nie wiedzia∏, co ze sobà zro-

biç w wielkim mieÊcie. Po zastano-

wieniu, postanowi∏ udaç si´ do zna-

nej sobie cukierni na ul. Zielnej w po-

szukiwaniu pomocy i cywilnego

ubrania. Poznana wczeÊniej w cukier-

ni gospodyni na poczàtek podkarmi-

∏a p. Zygmunta i da∏a mu cywilne

ubranie. B´dàc po cywilnemu, ale

jeszcze bez dokumentów, p. Zygmunt

uda∏ si´ do mieszkajàcej w Warsza-

wie swojej ciotki p. Ambroszkow-

skiej. U ciotki okaza∏o si´, ̋ e jej mà˝

jako podoficer ∏àcznoÊci przed woj-

nà s∏u˝y∏ w Centrum Wyszkolenia

¸àcznoÊci w Bia∏obrzegach i jeszcze

nie wróci∏ z niewoli. Pan Zygmunt ze

wzgl´du na trudne warunki lokalowe

(u ciotki by∏y jeszcze jego dwie sio-

stry) musia∏ zorganizowaç sobie

miejsce do spania. Postanowi∏ wybraç

si´ do koszar w Rembertowie po ma-

terac. By∏ ju˝ paêdziernik 1939 roku

i w Rembertowie stacjonowali Niem-

cy, ale po rozeznaniu systemu obcho-

du niemieckich wartowników uda∏o

mu si´ wynieÊç z koszar odpowied-

ni materac i problem miejsca do spa-

nia by∏ rozwiàzany. Nastàpi∏ okres

niemieckiej okupacji w Warszawie,

a mój rozmówca nadal pozostawa∏

bez ˝adnego dokumentu to˝samoÊci

i mo˝liwoÊci zatrudnienia. Ca∏a na-

dzieja pozostawa∏a w wuju Am-

broszkowskim, który wróci∏ z niewo-

li i rozpoczà∏ organizacj´ ̋ ycia rodzi-

ny w nowych ju˝ okupacyjnych

warunkach. Cdn.
� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie

Historyczne

* Zygmunt Ch∏opek „Wrzesieƒ 1939”

3 Batalion Strzelców refleksji ciàg

dalszy – artyku∏ w „G∏osie Mieszkaƒ-

ców” Nr 9 wrzesieƒ 2005 rok. 

Zygmunt Ch∏opek pierwszy z lewej – przedstawienie pt. „Zar´czyny Pod Kulami” w Êwietlicy 3 Batalionu Strzelców
Rembertów 5 VI 1939 r. (fot. ze zbioru Z. Ch∏opka)

Wspólne zdj´cie z kolegà Mietkiem Kwasikiem  Rembertów lato 1939 r.
(fot. ze zbioru Z. Ch∏opka)

Wójt Gminy Niepor´t oraz Sołtys i Rada Sołecka wsi Rembelszczyzna zapraszajà na 

k t ó r y  o d b ´ d z i e  s i ´  2 7  c z e r w c a  2 0 1 5  r .  w  R e m b e l s z c z y ê n i e ,  w  g o d z i n a c h  1 4 . 0 0 - 1 9 . 0 0
W programie imprezy znajdzie si´ blok edukacyjno-
rozrywkowy „Kraina Eksperymentów”, konkursy,
zabawy, warsztaty oraz konkurencje ruchowe dla
rodzin. Do dyspozycji uczestników festynu b´dà
równie˝ stoiska gastronomiczne a dla dzieci dmuchane

zje˝d˝alnie, malowanie buziek, chodzenie po linie oraz
inne atrakcje. Swój sprz´t ratowniczy b´dzie
prezentowaç jednostka OSP z Kàtów W´gierskich.
Stra˝acy i cz∏onkowie Drogowego Ochotniczego
Pogotowia Ratowniczego przygotujà pokaz

sprawnoÊciowy. Opraw´ muzycznà Pikniku zapewni
zespó∏ muzyczny „Feniks”. 
Przed imprezà odb´dzie si´ Turniej Pi∏ki No˝nej o Puchar
Dyrektora Gaz System S.A. w Józefowie. Rozstrzygni´cie
i wr´czenie pucharów b´dzie mia∏o miejsce podczas Pikniku. 

Sponsorzy: GAZ SYSTEM S.A., 
Viessmann Sp. z o.o. oraz lokalni przedsi´biorcy. 
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