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Z Orłem Białym do Niepodległej
Obchody Âwi´ta Niepodleg∏o-

Êci trwa∏y 10 listopada

od wczesnych godzin poran-

nych. Cztery stoiska prezentowa∏y hi-

stori´ or´˝a polskiego od czasów kró-

la Augusta Poniatowskiego do II woj-

ny Êwiatowej. Muzeum Wojska

Polskiego wystawi∏o umundurowanie

i uzbrojenie jednostek specjalnych

oraz militaria z okresu II wojny Êwia-

towej, a Muzeum Techniki Wojsko-

wej i Cywilnej w Markach militaria

z I i II wojny Êwiatowej. Atrakcjà by-

∏y pojazdy bojowe – pó∏gàsienicowy

amerykaƒski transporter opancerzo-

ny Half-track M3 (II wojna), motor

z koszem bocznym i radziecki pojazd

wojskowy GAZ z tego samego okre-

su. Dzieci bra∏y udzia∏ w grze tere-

nowej „Znajdê Or∏a”. Na stoiskach

z militariami ukryte by∏y wizerunki

Or∏a, które nale˝a∏o odnaleêç i dodat-

kowo odpowiedzieç na „Pytania

na rozgrzewk´” z historii Polski, np.

co zobaczyli na drzewie Lech, Czech

i Rus?, z którego roku pochodzi

pierwszy wizerunek Or∏a Bia∏ego?

Nagrodà by∏a s∏odka przekàska

i przeja˝d˝ka wozem polowym. Ra-

zem z instruktorami dzieci wykony-

wa∏y bia∏o-czerwone kotyliony

i kwiaty, szy∏y opaski partyzanckie.

W stoisku Szarych Szeregów prezen-

towano moêdzierze i miotacze bute-

lek z Powstania Warszawskiego oraz

oddawano strza∏y na wiwat z okazji

Âwi´ta Niepodleg∏oÊci.

W po∏udnie z∏o˝one zosta∏y

kwiaty pod pomnikiem Legioni-

stów Marsza∏ka Józefa Pi∏sud-

skiego. W uroczystoÊci wzi´li

udzia∏ uczniowie Szko∏y Podsta-

wowej im. Wojska Polskiego

w Bia∏obrzegach, dyrektor szko∏y

wraz nauczycielami, Wójt Gminy

Maciej Mazur, radni i so∏tysi. 

Oficjalne uroczystoÊci rozpocz´-

∏a msza Êwi´ta za Ojczyzn´, kon-

celebrowana przez ksi´dza kano-

nika proboszcza W∏adys∏awa Tro-

janowskiego, ksi´dza Czes∏awa

Wróbla i ksi´dza Marka Jeznacha,

którà uÊwietni∏y swojà obecnoÊcià

poczty sztandarowe: 9 Batalionu

Dowodzenia, Zwiàzku Komba-

tantów RP i By∏ych Wi´êniów Po-

litycznych Ko∏a Powiatowego

w Legionowie, Ochotniczej Stra-

˝y Po˝arnej w Niepor´cie, Wólce

Radzymiƒskiej i Kàtach W´gier-

skich, Gimnazjum im. Bohaterów

Bitwy Warszawskiej 1920 roku

w Stanis∏awowie Pierwszym, SP

im. Bronis∏awa Tokaja w Niepo-

r´cie, SP im. Wojska Polskiego

w Bia∏obrzegach, SP im. 28 Pu∏-

ku Strzelców Kaniowskich w Wól-

ce Radzymiƒskiej, SP im. Wandy

Chotomskiej w Józefowie. W uro-

czystoÊci uczestniczy∏ tak˝e

szczep 14. Dru˝yn Harcerskich

i Gromad Zuchowych Niepor´t.

Opraw´ artystycznà zapewni∏ chór

Echo Niepor´tu. W dalszej cz´Êci

uroczystoÊci, na placu WolnoÊci,

na którym stan´∏a Kompania Ho-

norowa 9 Batalionu Dowodzenia,

poczty sztandarowe, zaproszeni

goÊcie, mieszkaƒcy, radni, so∏tysi,

przedstawiciele s∏u˝b munduro-

wych, organizacji i stowarzyszeƒ,

g∏os zabra∏ wójt Maciej Mazur.

Przypomnia∏ s∏owa pierwszego

premiera niepodleg∏ej Polski, J´-

drzeja Moraczewskiego, który

w swoich dziennikach opisywa∏

niebywa∏y entuzjazm, który ogar-

nà∏ ludnoÊç polskà w pierwszych

dniach niepodleg∏oÊci. Tej wielkiej

radoÊci towarzyszy∏a jeszcze wi´k-

sza nadzieja i optymizm zwiàzane

z odbudowà odzyskanej ojczyzny.

Wiara ówczesnych Polaków

w sukces wolnej Polski powinna

byç dla nas inspiracjà i wzorem.

JesteÊmy im winni pami´ç

i wdzi´cznoÊç za ich prac´ i po-

Êwi´cenie, ale sami musimy Êmia-

∏o patrzeç w przysz∏oÊç, aby wy-

korzystaç szanse, jakie daje nam

wspó∏czesny Êwiat.

Apel Pami´ci Or´˝a Polskiego

odczyta∏ por. Stanis∏aw Wisz-

niewski, a nast´pnie delegacje re-

prezentujàce samorzàdy, wojsko,

policj´, stra˝ po˝arnà, stowarzy-

szenia i harcerzy z∏o˝y∏y wiàzan-

ki przy pomniku pod D´bem Wol-

noÊci.

UroczystoÊci zakoƒczy∏ wyst´p

chóru Echo Niepor´tu i tradycyj-

na Êwiàteczna grochówka. 

Dzi´kujemy organizatorom

za przygotowanie radosnych ob-

chodów Âwi´ta Niepodleg∏oÊci,

a wszystkim przyby∏ym za udzia∏

w uroczystoÊci. 

� B.Wilk
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Obchody Âwi´ta NiepodległoÊci 
w gminie Niepor´t rozpocz´ły si´

atrakcyjnym programem 
edukacyjno-historycznym dla uczniów

i przedszkolaków. 
Na placu WolnoÊci królowały 

biało-czerwone barwy, a najwa˝niejszym
zadaniem było odnalezienie 

wizerunku Orła Białego.



Na realizacj´ zadania „Zakup Êred-

niego samochodu ratowniczo-ga-

Êniczego dla Ochotniczej Stra˝y

Po˝arnej w Niepor´cie” WFO-

ÂiGW przyzna∏ dofinansowanie

w kwocie 150 tys. z∏otych. Samo-

chód wykorzystywany b´dzie

do akcji zapobiegania zagro˝e-

niom Êrodowiska i powa˝nym

awariom oraz usuwania ich skut-

ków. 

Koszt samochodu to kwota

635, 04 tys. z∏. Jego zakup wspar∏

te˝ Komendant G∏ówny PSP kwo-

tà 100 tys. z∏ oraz Komendant Wo-

jewódzki PSP kwotà 150 tys. z∏. 

Nowy samochód o nap´dzie

4x4, zabierajàcy jednorazo-

wo 3000 litów wody, ma pojem-

noÊç zbiornika umo˝liwiajàcà

przejazd minimum 300 km lub

czterogodzinnà prac´ autopompy.

Wyposa˝ony jest w sprz´t umo˝-

liwiajàcy podejmowanie ró˝nora-

kich dzia∏aƒ ratowniczych w tym

z zakresu ratownictwa ekologicz-

nego – sorbenty, neutralizatory,

maty sorpcyjne, kurtyny wodne

do ograniczania stref ska˝eƒ itp. 

Jednostka OSP w Niepor´cie,

dzia∏ajàca w Krajowym Systemie

Ratowniczo-GaÊniczym i w struk-

turach Stra˝y Po˝arnej, jest prze-

widziana do pierwszego rzutu za-

daƒ w przypadku m.in. gazowego

zagro˝enia po˝arowego czy zagro-

˝enia powodziowego. Nowy sa-

mochód, który znajdzie si´ na sta-

nie jednostki w najbli˝szych

dniach, znacznie zwi´kszy jej

mo˝liwoÊci techniczne podczas

realizacji akcji ratowniczych. 

� BW

We wrzeÊniu, wy∏oniona w prze-

targu firma zakoƒczy∏a demonta-

˝e z dachów i odbieranie sk∏ado-

wanych luzem wyrobów zawiera-

jàcych azbest z terenu gminy

Niepor´t. Firma odebra∏a 80,68

ton azbestu z 25 nieruchomoÊci,

a nast´pnie przetransportowa∏a

je do utylizacji na sk∏adowisko

odpadów niebezpiecznych. Reali-

zacja zadania zosta∏a sfinansowa-

na w 85% ze Êrodków Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Ârodo-

wiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie oraz Narodowego

Funduszu Ochrony Ârodowiska

i Gospodarki Wodnej w formie

dotacji. Ca∏kowity koszt zadania

wyniós∏ 34 427,42 z∏.

Od poczàtku akcji do obecnej

chwili gmina Niepor´t przezna-

czy∏a na usuwanie azbestu

372 205,36 z∏ ze Êrodków w∏a-

snych i dotacji, co pozwoli∏o

na usuni´cie 990 ton szkodliwe-

go eternitu z naszego otoczenia.

Osoby, chcàce usunàç azbest

sk∏adowany na posesji lub znajdu-

jàcy si´ na dachu budynku, zapra-

szamy do Urz´du Gminy Niepo-

r´t, Dzia∏ Ochrony Ârodowiska

i Rolnictwa, II pi´tro, pok. nr 30,

w celu z∏o˝enia stosownego wnio-

sku do 15.02.2016 r. Dofinanso-

wanie obejmuje nast´pujàcy za-

kres prac: demonta˝ z dachów

p∏yt azbestowych, zbieranie sk∏a-

dowanego luzem azbestu, za∏adu-

nek oraz przygotowanie do trans-

portu i transport, a tak˝e przeka-

zanie wyrobów zawierajàcych

azbest do unieszkodliwienia.

Po zgromadzeniu odpowiedniej

liczby wniosków Gmina Niepor´t

wystàpi do WFOÂiGW w War-

szawie o przyznanie dotacji

na usuwanie azbestu ze Êrodowi-

ska w 2016 roku. � K. Kula
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Z placu rozbudowy
szkoły w Józefowie
Przebudowa szko∏y rozpocz´∏a

si´ pracami ogrodniczymi.

Krzewy, rosnàce na terenie

przeznaczonym pod inwestycj´, zo-

sta∏y wykopane i posadzone w innym

miejscu w sàsiedztwie szko∏y. Teren

budowy zosta∏ ogrodzony, zdemon-

towano kostk´ brukowà i rozpocz´-

∏y si´ prace ziemne. W wykopie

pod fundamenty wylane ju˝ zosta∏y

∏awy oraz Êciany fundamentowe.

W najbli˝szych dniach ruszy muro-

wanie Êcian budynku.

Projekt zak∏ada rozbudow´ do-

tychczasowego budynku szko∏y

o nowà cz´Êç dydaktycznà, która

b´dzie równie˝ parterowa i nie-

podpiwniczona. Jej powierzchnia

u˝ytkowa wyniesie 713 m2, a ku-

batura 4700 m3.

Znajdzie si´ tam 6 obszernych

sal na potrzeby dydaktyczne oraz

biblioteki, pomieszczenie magazy-

nowe, szatnie, sanitariaty, pokój

nauczycielski. 

Koszt rozbudowy to kwota oko∏o

1,9 mln z∏. Jej zakoƒczenie plano-

wane jest zgodnie z umowà podpi-

sanà z wykonawca inwestycji

na koniec lipca 2016 r. Rozpocz´-

cie zaj´ç szkolnych w nowo wybu-

dowanej cz´Êci szko∏y planowane

jest od wrzeÊnia 2016 roku. � BW

Przygotowania do dalszej rozbudowy
gminnej kanalizacji sanitanej
Po zakoƒczeniu prac nad dokumentacjà projektowà kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu
Wojskowym w Białobrzegach, gmina otrzymała pozwolenie na jej budow´.
Dokumentacj´ projektowà kanali-

zacji na osiedlu w Bia∏obrzegach

wykona∏a firma Grontmij POL-

SKA z Poznania. Zaplanowano

ok. 1,5 km sieci sanitarnej, z jed-

nà zbiorczà przepompownià i pod-

∏àczeniem do opaski kanalizacyj-

nej Jeziora Zegrzyƒskiego w uli-

cy Wczasowej. Kanalizacja

deszczowa osiedla to ok. 800 me-

trów sieci, którymi wody opado-

we odprowadzane b´dà do czte-

rech zbiorników, likwidujàcych

problem powstajàcych na drogach

osiedla ka∏u˝.

Koszt opracowania dokumenta-

cji dla osiedla w Bia∏obrzegach

wyniós∏ 319,8 tys. z∏, dofinanso-

wanie przyznane z Funduszu Spój-

noÊci to kwota 221 tys. z∏.

Pod koniec roku, gdy rozpocz-

nie si´ nabór wniosków, gmina

wystàpi o dofinansowanie budowy

infrastruktury ze Êrodków Fundu-

szu SpójnoÊci, z Programu Opera-

cyjnego Infrastruktura i Ârodowi-

sko na lata 2014-2020.

W ramach tego samego wniosku

gmina wystàpi o Êrodki na budo-

w´ kanalizacji sanitarnej i deszczo-

wej na osiedlu w Zegrzu Po∏udnio-

wym. Tu równie˝ zakoƒczono

prace projektowe – zaplanowa-

no 0,8 km kana∏u sanitarnego

wraz z jednà zbiorczà t∏ocznià

i w∏àczeniem do opaski kanaliza-

cyjnej Jeziora Zegrzyƒskiego

w ulicy Warszawskiej. Kanaliza-

cja deszczowa to 357 metrów ka-

na∏ów grawitacyjnych oraz siedem

uk∏adów rozsàczania, rozprowa-

dzajàcych wody opadowe w grun-

cie.

Projekt wykona∏a firma IN-

KOM z Bia∏egostoku. Jego koszt

wyniós∏ 104,5 tys. z∏, a dofinanso-

wanie 72,2 tys. z∏. Obecnie gmina

oczekuje na uzyskanie pozwolenia

na budow´ kanalizacji na osiedlu

w Zegrzu Po∏udniowym. 

� BW

27 paêdziernika wójt Maciej Mazur podpisał umow´
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie umow´
na dofinansowanie zakupu nowego samochodu
stra˝ackiego dla jednostki OSP Niepor´t.

Umowa z WFOÂiGW podpisana

Usuwamy azbest
podsumowanie 2015 roku

UUWWAAGGAA!!!!!! ZBLI˚A SI¢ TERMIN PŁATNOÂCI
ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
Przypominamy, ˝e zbli˝a si´ termin wnoszenia opłat za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał, który
upływa 16 listopada 2015 r. Na druku prosimy wpisaç imi´ i na-
zwisko osoby, której dotyczy płatnoÊç, natomiast w tytule płat-
noÊci: „OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI np. I kwar-
tał 2015 r. lub w przypadku rat miesi´cznych np. paêdziernik 2015
r., listopad 2015 r. itp.” – płacàc w ratach miesi´cznych nale˝y
pami´taç o terminach płatnoÊci zgodnie z kwartalnymi okresami
rozliczeniowymi.

OO GG ŁŁ OO SS ZZ EE NN II EE   
O PRACY URZ¢DU GMINY NIEPOR¢T
Uprzejmie informujemy, ˝e w dniu 24 grudnia 2015 r.
(czwartek) Urzàd Gminy Niepor´t b´dzie nieczynny

– dzieƒ wolny od pracy w zamian za Êwi´to przypadajàce
w sobot´ w dniu 26 grudnia 2015 r.

W 2015 roku Gmina Niepor´t kontynuowała akcj´
usuwania azbestu z nieruchomoÊci, zgodnie
z wymogami „Programu Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009 – 2032”. 

W niedługim czasie po wprowadzeniu wykonawcy na teren
szkoły w Józefowie ju˝ widaç efekty toczàcych si´ robót.



Z poÊród wy˝ej wymienionych komitetów w Sejmie VIII kadencji za-

siàdà przedstawiciele komitetów wyborczych: 

Prawo i SprawiedliwoÊç:
– Mariusz B∏aszczak – 1241 g∏osów

– Jacek Sasin – 495 g∏osów

– Jan Szyszko – 184 g∏osy;

– Anita Czerwiƒska – 76 g∏osów

– Andrzej Smirnow – 68 g∏osów

– Piotr UÊciƒski – 8 g∏osów

Platforma Obywatelska: 
– Ma∏gorzata Kidawa-B∏oƒska – 1029 g∏osów

– Jan Grabiec – 826 g∏osów

– Micha∏ Kamiƒski – 74 g∏osy

– Kinga Gajewska 25 g∏osów

„Kukiz’15”: 
– Stanis∏aw Tyszka – 189 g∏osów

Nowoczesna: 
– Kamila Gasiuk-Pihowicz – 250 g∏osów

Wybory do Senatu RP 
Z okr´gu 40 do wyborów zg∏oszone zosta∏y tylko dwie kandydatury

– z PiS i PO. W gminie Niepor´t zwyci´˝y∏a Anna Aksamit z PO (3595

g∏osów), lecz senatorem zosta∏ Jan ˚aryn z PiS (3067 g∏osów w gmi-

nie). 

�
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21 paêdziernika 2015 r.
odbyła si´
XIII Sesja Rady Gminy
Niepor´t VII kadencji
2014 – 2018.
Obrady poprowadzi∏ Przewodni-

czàcy Rady Gminy Eugeniusz

Woêniakowski. 

Podczas sesji Radni podj´li

m.in. nast´pujàce uchwa∏y (pe∏-

na treÊç uchwa∏ pod adresem:

www.bip.nieporet.pl):

– Uchwa∏´ nr XIII/86/2015
w sprawie ustalenia trybu udzie-

lania i rozliczania dotacji oso-

bom prawnym i osobom fizycz-

nym prowadzàcym niepublicz-

ne przedszkola i niepubliczne

inne formy wychowania przed-

szkolnego na terenie Gminy

Niepor´t oraz trybu i zakresu

kontroli prawid∏owoÊci pobiera-

nia i wykorzystania udzielonych

dotacji. Uchwalone zasady wej-

dà w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 2016 r. 

– Uchwa∏à nr XIII/87/2015 usta-

lono zasady przyznawania diet

so∏tysom Gminy Niepor´t.

– Uchwa∏à nr XIII/88/2015 do-

konano wyboru ∏awników

do Sàdu Rejonowego w Legio-

nowie. ̧ awnikami wybrane zo-

sta∏y Pani Krystyna El˝bieta

Piasecka oraz Pani Danuta Stro-

mecka.

– Uchwa∏à nr XIII/89/2015 doko-

nano wyboru ∏awnika do Sàdu

Okr´gowego Warszawa-Praga

w Warszawie. ̧ awnikiem zosta∏

wybrany Pan Henryk Filipo-

wicz.

– Uchwa∏à nr XIII/90/2015 nada-

no pierwszy honorowy tytu∏,,Za-

s∏u˝ony dla Gminy Niepor´t”,

którym uhonorowany zosta∏ pan

W∏odzimierz B∏awdziewicz.

– Uchwa∏à nr XIII/95/2015 nada-

no nazw´ „Wakacyjna” drodze

wewn´trznej, po∏o˝onej we wsi

Beniaminów gmina Niepor´t

stanowiàcej dzia∏k´ ewid.

o nr 110/7.

– Uchwa∏à nr XIII/96/2015 nada-

no nazw´ „Gwiaêdzista” drodze

wewn´trznej, po∏o˝onej we wsi

Józefów gmina Niepor´t stano-

wiàcej dzia∏k´ ewid. o nr 232/2. 

– Uchwa∏à nr XIII/97/2015 Ra-

da Gminy zobowiàza∏a Wójta

Gminy do przygotowania pro-

jektu uchwa∏y w sprawie ustale-

nia zasad i warunków sytuowa-

nia obiektów ma∏ej architektury,

tablic reklamowych i urzàdzeƒ

reklamowych oraz ogrodzeƒ,

ich gabarytów, standardów jako-

Êciowych oraz rodzajów mate-

ria∏ów budowlanych, z jakich

mogà byç wykonane na terenie

Gminy Niepor´t.

Na podstawie ustawy z dnia

24 kwietnia 2015 r. o zmianie nie-

których ustaw w zwiàzku ze

wzmocnieniem narz´dzi ochrony

krajobrazu, Rada Gminy uzyska∏a

kompetencje do ustalania w formie

samodzielnego aktu prawa miej-

scowego zasad i warunków sytu-

owania obiektów ma∏ej architektu-

ry, tablic i urzàdzeƒ reklamowych

oraz ogrodzeƒ, ich gabarytów,

standardów jakoÊciowych oraz ro-

dzajów materia∏ów budowlanych,

z jakich mogà byç wykonane.

Ponadto radni zapoznani zosta-

li z Informacjà o przebiegu wyko-

nania bud˝etu Gminy Niepor´t

za I pó∏rocze 2015 roku, informa-

cji o kszta∏towaniu si´ wieloletniej

prognozy finansowej, w tym

o przebiegu realizacji przedsi´-

wzi´ç oraz informacjà o przebie-

gu wykonania planów finanso-

wych Gminnego OÊrodka Kultu-

ry z siedzibà w Niepor´cie

i Biblioteki Publicznej Gminy

Niepor´t za I-sze pó∏rocze 2015

roku.

Po wyczerpaniu wszystkich

punktów porzàdku obrad Prze-

wodniczàcy Rady Gminy zamknà∏

obrady XIII sesji Rady Gminy

Niepor´t. 

22 paêdziernika 2015 r.
odbyła si´ XIV sesja
Rady Gminy Niepor´t. 

Sesja ta zwo∏ana na wniosek wój-

ta w trybie nadzwyczajnym. Po-

wodem by∏a koniecznoÊç dokona-

nia w trybie pilnym niezb´dnych

zmian w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Gminy Niepor´t na la-

ta 2015 – 2024 oraz w Uchwale

Bud˝etowej na 2015 rok Gminy

Niepor´t, zwiàzana z zaistnia∏à

mo˝liwoÊcià zwi´kszenia udzia∏u

dofinansowania dla Gminy,

w zwiàzku z rozszerzeniem zakre-

su projektu kluczowego pn. „Do-

koƒczenie budowy ochronnego

systemu kanalizacyjnego Zalewu

Zegrzyƒskiego na terenach Gmin

Niepor´t i Serock – wchodzàcych

w sk∏ad Aglomeracji Serock,

w celu przeciwdzia∏ania degrada-

cji krajobrazu i Êrodowiska przy-

rodniczego na Mazowszu” o do-

finansowanie robót zamiennych

przy budowie IV etapu kanaliza-

cji sanitarnej w Rynii.

Rada Gminy podj´∏a odpowied-

nio uchwa∏´ Nr XIV/99/2015

w sprawie zmian w Wieloletniej

Prognozie Finansowej Gminy

Niepor´t na lata 2015 – 2024 oraz

uchwa∏´ Nr XIV/100/2015 w spra-

wie zmian w Uchwale Bud˝etowej

na 2015 rok Gminy Niepor´t. 

� J.Joƒska

Sesje Rady Gminy Niepor´t VII kadencji 2014–2018

WybraliÊmy posłów i senatora 
– oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP
Prawie 7 tys. mieszkaƒców gminy Niepor´t zagłosowało
25 paêdziernika w wyborach parlamentarnych.
Frekwencja wyniosła 64,32% (w powiecie
legionowskim 61,73%) Najbardziej aktywni byli wyborcy
w obwodzie nr 10, w którym głosowali mieszkaƒcy
Michałowa-Grabiny. Tam frekwencja wyniosła
a˝ 80,57%. 

Przedstawiamy wyniki
jakie w gminie Niepor´t
osiàgn´ły poszczególne

komitety zgłoszone
do okr´gu nr 20

w wyborach do Sejmu RP

2439 głosów
(35,83%)

2090 głosów
(30,70%)

651 głosów
(9,56%)

438 głosów
(6,43%)

420 głosów
(6,17%)

288 głosów
(4,23%)

246 głosów
(3,61%)

163 głosów
(2,39%)

72 głosów
(1,06%)

Komitet Wyborczy 
Prawo i SprawiedliwoÊç

Komitet Wyborczy 
Platforma Obywatelska RP

Komitet Wyborczy
Nowoczesna Ryszarda Petru

Komitet Wyborczy Wyborców
„Kukiz’15”

Koalicyjny Komitet Wyborczy
Zjednoczona Lewica

SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

Komitet Wyborczy KORWiN

Komitet Wyborczy 
Partia Razem

Komitet Wyborczy Polskie
Stronnictwo Ludowe

Komitet Wyborczy Wyborców
Zbigniewa Stonogi
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Za∏o˝eniem ustawodawcy by∏o zin-

tegrowanie dotychczasowych reje-

strów paƒstwowych w zakresie da-

nych osobowych. Powsta∏ jeden

system zwany èród∏o, który obs∏u-

guje ewidencj´ ludnoÊci, dowody

osobiste i USC i gromadzi dane

w jednym centralnym rejestrze.

Od 1 marca obowiàzuje nowy
wzór dowodu osobistego oraz no-
wy wzór wniosku o wydanie dowo-
du osobistego.

• Nowy dowód nie zawiera informa-

cji o adresie zameldowania (dzi´-

ki temu przy ka˝dej zmianie mel-

dunku nie trzeba b´dzie wymieniaç

dokumentu), kolorze oczu i wzro-

Êcie. Nie ma te˝ zeskanowanego

podpisu posiadacza dowodu osobi-

stego. We wniosku o wydanie do-

wodu musimy podaç adres do ko-

respondencji i opcjonalnie adres

poczty elektronicznej lub numer te-

lefonu.

• Format i wymiary dowodu nie ule-

g∏y zmianie. Fotografia, wykorzy-

stywana w dowodzie osobistym,

jest taka sama jak ta, która obowià-

zuje w paszportach. Fotografia

do∏àczona do wniosku powinna

byç wykonana nie wczeÊniej ni˝ 6

miesi´cy przed dniem z∏o˝enia

wniosku.

• Nowy dowód osobisty wa˝ny

przez 10 lat od daty wydania, z wy-

jàtkiem dowodu wydanego dzie-

ciom poni˝ej 5 roku ˝ycia, który

jest wa˝ny przez 5 lat. Nie ma ju˝

dowodów wydawanych na czas

nieoznaczony dla osób, które

ukoƒczy∏y 65 rok ˝ycia.

• Mo˝na z∏o˝yç wniosek o dowód

na 30 dni przed datà 18 urodzin

(bez obecnoÊci rodzica, opiekuna

prawnego lub kuratora). 

• Nie ma ju˝ koniecznoÊci wymiany

dokumentów. Dotychczasowe do-

wody osobiste zachowujà wa˝noÊç

do up∏ywu terminów w nich okre-

Êlonych, a adres miejsca zameldo-

wania zamieszczony w dowodzie

osobistym od 1 marca 2015 r. nie

ma ˝adnego znaczenia.

• NowoÊcià jest mo˝liwoÊç z∏o˝enia

wniosku o wydanie dowodu oso-

bistego w dowolnej gminie w kra-

ju (niezale˝nie od meldunku) lub

drogà elektronicznà. Wniosek sk∏a-

dany w gminie podpisujemy

w∏asnor´cznie, a sk∏adany elektro-

nicznie nale˝y uwierzytelniç pod-

pisem elektronicznym weryfiko-

wanym za pomocà kwalifikowane-

go certyfikatu lub profilem

zaufanym ePUAP. Nasz nowy do-

kument odbieramy w tym samym

urz´dzie, w którym z∏o˝yliÊmy

wniosek. 

• Dodatkowo, gdy z powodu choro-

by, niepe∏nosprawnoÊci lub innej

niedajàcej si´ pokonaç przeszko-

dy nie ma mo˝liwoÊci z∏o˝enia

wniosku w gminie, pracownik

urz´du przyjmie formularz w miej-

scu naszego pobytu, a dowód

osobisty mo˝e odebraç pe∏nomoc-

nik posiadajàcy pe∏nomocnictwo

szczególne.

• Pracownik urz´du nie za˝àda ju˝

skróconego odpisu aktu stanu cy-

wilnego. Tak jak do tej pory do-

wód osobisty otrzymamy za dar-

mo.

� BW

OGŁOSZENIE o wyło˝eniu do publicznego wglàdu
projektu „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla cz´Êci obszaru sołectwa
Aleksandrów, w gminie Niepor´t”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r.,

poz. 199, ze zm.) oraz uchwa∏y Rady Gminy Niepor´t Nr

XLV/82/2013 z dnia 26 wrzeÊnia 2013 r. zawiadamiam o wy∏o˝e-

niu do publicznego wglàdu projektu „Miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego dla cz´Êci obszaru so∏ectwa Aleksandrów,

w gminie Niepor´t”, wraz z prognozà oddzia∏ywania na Êrodowi-

sko, w dniach od 19.11.2015 r. do 17.12.2015 r. w siedzibie Urz´-

du Gminy Niepor´t Dzia∏ Zagospodarowania Przestrzennego (pok.

nr 8) w godzinach od 9.00 do 15.00, w dniach pracy Urz´du Gmi-

ny. 

Dyskusja publiczna nad przyj´tymi w projekcie planu miejscowe-

go rozwiàzaniami odb´dzie si´ w dniu 30.11.2015 r. w sali konfe-

rencyjnej Urz´du Gminy Niepor´t o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka˝dy, kto kwestionuje ustalenia

przyj´te w projekcie planu miejscowego, mo˝e wnieÊç uwagi. Uwa-

gi nale˝y sk∏adaç na piÊmie do Wójta Gminy Niepor´t, z podaniem

imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz

oznaczenia nieruchomoÊci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-

nym terminie do dnia 04.01.2016 r. Jako wniesione na piÊmie uzna-

je si´ równie˝ uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzo-

ne bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym

przy pomocy wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu

ustawy z dnia 18 wrzeÊnia 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.

U. z 2013 r., poz. 262, z 2014 r., poz.1662) lub opatrzone podpi-

sem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu prze-

pisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia∏alno-

Êci podmiotów realizujàcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014,

poz.1114) lub za pomocà elektronicznej skrzynki podawczej w ro-

zumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informaty-

zacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania publiczne.

JednoczeÊnie informuje si´, i˝ zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 paê-

dziernika 2008 r. o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku i jego

ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz o oce-

nach oddzia∏ywania na Êrodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235,

z póên.zm.) projekt „Miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla cz´Êci obszaru so∏ectwa Aleksandrów, w gminie Nie-

por´t” wraz z prognozà oddzia∏ywania na Êrodowisko podlega stra-

tegicznej ocenie oddzia∏ywania na Êrodowisko. 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt pkt 2-5, w zw. z art. 54 ust. 2 usta-

wy z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnianiu informacji o Êro-

dowisku i jego ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodo-

wiska oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko zawiadamia si´

o wy∏o˝eniu do publicznego wglàdu projektu „Miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla cz´Êci obszaru so∏ectwa Alek-

sandrów, w gminie Niepor´t”, w dniach i miejscu, jak wy˝ej. Do pro-

jektu wy∏o˝onego do publicznego wglàdu mo˝na sk∏adaç uwagi,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.01.2016 r. Uwagi mogà

byç wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protoko∏u oraz za po-

mocà Êrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoÊci opa-

trywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mo-

wa w ustawie z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. o podpisie elektronicz-

nym. Organem w∏aÊciwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy

Niepor´t.

� Wójt Gminy Niepor´t

OGŁOSZENIE o przystàpieniu do przygotowania
projektu uchwały ustalajàcej „Zasady i warunki
sytuowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urzàdzeƒ reklamowych oraz
ogrodzeƒ, ich gabarytów, standardów
jakoÊciowych oraz rodzajów materiałów
budowlanych, z jakich mogà byç wykonane
na terenie gminy Niepor´t”

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015

r., poz. 199, ze zm.) zawiadamiam o podj´ciu w dniu 21 paêdzier-

nika 2015 r. przez Rad´ Gminy Niepor´t uchwa∏y Nr XIII/98/2015

w sprawie przygotowania projektu uchwa∏y ustalajàcej „Zasady i wa-

runki sytuowania obiektów ma∏ej architektury, tablic reklamowych

i urzàdzeƒ reklamowych oraz ogrodzeƒ, ich gabarytów, standardów

jakoÊciowych oraz rodzajów materia∏ów budowlanych, z jakich mo-

gà byç wykonane na terenie gminy Niepor´t”. 

Przedmiotowa uchwa∏a b´dzie stanowiç akt prawa miejscowego i do-

tyczyç b´dzie ca∏ego obszaru gminy, z wy∏àczeniem terenów za-

mkni´tych, innych ni˝ ustalonych przez ministra w∏aÊciwego

do spraw transportu.

Zgodnie z art. 37a ust. 9 cyt. wy˝ej ustawy uchwa∏a okreÊlaç b´-

dzie te˝ warunki i termin dostosowania istniejàcych w dniu jej wej-

Êcia w ˝ycie obiektów ma∏ej architektury, ogrodzeƒ oraz tablic re-

klamowych i urzàdzeƒ reklamowych do zakazów, zasad i warun-

ków w niej okreÊlonych, nie krótszy ni˝ 12 miesi´cy od dnia wejÊcia

w ˝ycie uchwa∏y. � Wójt Gminy Niepor´t

Informacja Gminnego Zakładu
Komunalnego w Niepor´cie
Rok 2015 to siódmy rok istnienia

GZK w Niepor´cie. Rozpoczynajàc

swojà dzia∏alnoÊç w 2009 r. GZK

w Niepor´cie dostarcza∏ wod´

do ok. 2100 indywidualnych gospo-

darstw domowych. Odbiorcy ci ob-

s∏ugiwani byli przez trzech inkasen-

tów, którzy w odst´pach mniej wi´-

cej dwumiesi´cznych wystawiali

faktury przelewowe lub te˝ pobiera-

li nale˝noÊci z tytu∏u p∏atnoÊci

za faktury gotówkowe. Rozbudowa

gminnej sieci wodociàgowej oraz

zwiàzany z nià wzrost iloÊci budo-

wanych przy∏àczy sprawi∏, ˝e

w 2015 r. GZK w Niepor´cie zaopa-

trywa∏ w wod´ ok. 2900 gospo-

darstw domowych, co oznacza

ok. 38% wzrost liczby Odbiorców

w stosunku do roku 2009. Powy˝sze

spowodowa∏o, ˝e deklarowany

w umowach dwumiesi´czny okres

rozliczeniowy w du˝ej liczbie przy-

padków nie by∏ dotrzymywany.

Chcàc naprawiç sytuacj´ wywiàza-

nia si´ z zapisów umów zawartych

z GZK w Niepor´cie, w 2016 r. zo-

stanà zmienione zasady rozliczeƒ

z Odbiorcami.

Poczàwszy 
od 1 stycznia 2016 r.
Gminny Zakład Komunalny
w Niepor´cie b´dzie
wystawiał wyłàcznie
faktury przelewowe. 
Nie b´dà wystawiane
faktury płatne gotówkà.

Gmina Niepor´t podzielona zosta-

nie na szeÊç obszarów. W ka˝dym

z nich odczyty b´dzie zbiera∏a jed-

na osoba dzia∏ajàca na podstawie

upowa˝nienia GZK w Niepor´cie.

Odczyty b´dà zbierane w okre-

sach dwumiesi´cznych. Faktury b´-

dà wysy∏ane pocztà. Ka˝dy Odbior-

ca otrzyma swój, indywidualny
numer konta, na który b´dzie wp∏a-

ca∏ nale˝noÊci.

Inwestowanie w sprz´t inkasenc-

ki umo˝liwiajàcy pobór nale˝noÊci

w obecnych czasach pozbawiony

jest sensu. ˚aden z dostawców me-

diów (telefon, gaz, energia elektrycz-

na) nie rozwija tego rodzaju us∏ug,

lecz wr´cz je zaniecha∏.

Przysz∏oÊcià usprawnienia rozli-

czeƒ z Odbiorcami za zu˝ytà wod´

jest zdalny odczyt wodomierzy 

i w tym kierunku b´dzie nast´po-

wa∏ w najbli˝szych latach rozwój

standardów obs∏ugi Klientów przez

Gminny Zak∏ad Komunalny w Nie-

por´cie.

Przypominamy o mo˝liwoÊci zg∏a-

szania odczytów wodomierzy:

– telefonicznie pod nume-

rem 22 767 10 30,

– mailem na adres: gzk.d.teodor-

czyk@nieporet.pl lub gzk.p.skier-

kowski@nieporet.pl

– przez zak∏adk´ „WyÊlij odczyt wo-

domierza” na stronie GZK w Niepo-

r´cie: www.gzk.nieporet.pl

P∏atnoÊci za faktury:

– Bank Spó∏dzielczy w Niepor´cie

(bank nie pobiera prowizji),

– bankowoÊç online.

Wi´cej informacji pod numerem te-

lefonu 22 774 87 89.

� GZK w Niepor´cie

Szanowni Paƒstwo, Odbiorcy wody z wodociàgów gminnych!

1 marca 2015 r. straciła moc ustawa o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych z 1974r.
i weszły w ˝ycie dwie nowe ustawy: ustawa o ewidencji ludnoÊci oraz ustawa o dowodach
osobistych.

Przypominamy – informacje o nowych
dowodach osobistych
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Szczególnà atrakcjà dla przedszkolaków i uczniów gminnych szkół
były prezentacje historyczne, przygotowane w ramach obchodów
Âwi´ta NiepodległoÊci. Histori´ or´˝a polskiego, od czasów króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego do II wojny Êwiatowej
demonstrowało Stowarzyszenie Historyczno-Edukacyjne im. 7 Pułku
Lansjerów NadwiÊlaƒskich oraz Grupa Historyczno-Edukacyjna Szare
Szeregi. Wieczorem odbyły si´ oficjalne uroczystoÊci – msza Êwi´ta
w koÊciele parafialnym w Niepor´cie oraz Apel Pami´ci z udziałem
Kompanii Honorowej 9 Batalionu Dowodzenia. 

Z Orłem Białym do Niepodległej
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Wczesne wspomaganie rozwoju
bezpłatna terapia i rehabilitacja dla dzieci

Cz´sto choroba bàdê niepe∏nosprawnoÊç utrud-

niajà lub uniemo˝liwiajà pokonywanie ko-

lejnych etapów rozwojowych, wa˝nych

z punktu widzenia dalszego samodzielnego funk-

cjonowania w Êwiecie.

W Polsce sà prowadzone zaj´cia wczesnego

wspomagania rozwoju (WWR), dotowane

z bud˝etu paƒstwa. Dotacja przys∏uguje dzie-

ciom posiadajàcym opini´ o potrzebie wczesne-

go wspomagania rozwoju od momentu stwier-

dzenia niepe∏nosprawnoÊci do rozpocz´cia na-

uki w I klasie szko∏y podstawowej.

INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psy-

chologiczno-Pedagogiczna wydaje takie opinie,

a od stycznia 2016r. realizowaç b´dzie zaj´cia

WWR.

DLA KOGO ZAJ¢CIA WWR?
Z zaj´ç mogà korzystaç dzieci, u których wy-

kryto nieprawid∏owoÊci w rozwoju psychoru-

chowym, spowodowane m.in. przez: wcze-

Êniactwo, zaburzenia genetyczne, wady wro-

dzone, uszkodzenia narzàdów zmys∏ów (wzrok,

s∏uch), uszkodzenia lub zaburzenia centralne-

go uk∏adu nerwowego, uszkodzenia lub zabu-

rzenia aparatu ruchowego i inne.

JAK UZYSKAå OPINI¢ O POTRZEBIE
WWR?
Rodzice sk∏adajà do zespo∏u opiniujàcego/orze-

kajàcego przy publicznych lub niepublicznych

poradniach psychologiczno-pedagogicznych:

– wniosek o wydanie takiej opinii;

– opini´ psychologicznà, pedagogicznà i/lub lo-

gopedycznà;

– opini´ o funkcjonowaniu dziecka w ˝∏ob-

ku/przedszkolu;

– zaÊwiadczenie lekarza specjalisty lub pedia-

try o koniecznoÊci zaj´ç WWR.

Badania niezb´dne do wydania opinii mo˝-

na wykonaç w INSPIRACJI z 30% zni˝kà.

JAK ZAPISAå SI¢ NA ZAJ¢CIA WWR?
Rodzice sk∏adajà w naszej Poradni nast´pujà-

ce dokumenty:

– orygina∏ opinii o potrzebie WWR;

– wniosek o realizacj´ zaj´ç WWR;

– wyniki dodatkowych badaƒ zaleconych

w opinii;

– zaÊwiadczenie od lekarza o przyjmowanych

lekach i ich wp∏ywie na funkcjonowanie

dziecka.

Zespó∏ WWR z∏o˝ony z odpowiednich spe-

cjalistów planuje terapi´ i realizuje zaj´cia.

W jego sk∏ad wchodzà: psycholog, logopeda,

oligofrenopedagog, pedagog specjalny i inni te-

rapeuci. � Edyta Kalinowska

Zdarza si´, ˝e rozwój
dziecka nie przebiega
prawidłowo.
OczywiÊcie, ka˝de
dziecko ma prawo
rozwijaç poszczególne
umiej´tnoÊci w nieco
innym, własnym
tempie. Jednak rozwój
dziecka bywa na tyle
mocno zaburzony, czy
opóêniony w ró˝nych
sferach, ˝e potrzebne
jest specjalistyczne
wsparcie. 

z a p r a s z a m y  n a

KONCERT PIEÂNI PATRIOTYCZNEJ
w wykonaniu zespołu MŁODZIE˚ 50+, 

w niedziel´, 15 listopada o godz.12.00, w KoÊciele NMP Wspomo˝ycielki Wiernych 
w Stanisławowie Pierwszym.

Rozmawiamy z JUSTYNÑ WRÓBEL, Dyrektor
Modelowego Przedszkola w Stanisławowie
Pierwszym.
REDAKCJA: Min´∏y dwa miesiàce od uruchomienia pla-
cówki, jakie sà Pani spostrze˝enia?
JUSTYNA WRÓBEL: Modelowe Przedszkole powsta∏o

z potrzeby serca i ogromnej pasji do rozwoju dzieci. Mu-

sz´ przyznaç, ˝e ostatnie pó∏ roku, to okres bardzo inten-

sywnych prac przygotowawczych i oczekiwania na infor-

macj´ zwrotnà ze strony mieszkaƒców Gminy, tym bardziej

˝e placówka przystosowana jest do opieki nad dzieçmi nie-

pe∏nosprawnymi. Od wrzeÊnia 2015 r. w przedszkolu dzia-

∏a jedna kameralna grupa, do której ucz´szczajà zarówno

dzieci w pe∏ni zdrowe, jak i dzieci z ró˝nymi dysfunkcja-

mi lub niepe∏nosprawnoÊcià. Post´py dzieci na przestrze-

ni tych dwóch miesi´cy mog´ w niektórych przypadkach

nazwaç prze∏omowymi. Jestem przekonana, ˝e jest to za-

s∏uga odpowiednio dobranej kadry, która wk∏ada codzien-

nie ca∏e swoje serce w opiek´ i edukacj´ dzieci, jak rów-

nie˝ wyposa˝enia oraz zapewnionych przez nas pomocy dy-

daktycznych.

Jak dzieci przyj´∏y pedagogik´ Marii Montessori?
Zaproponowana przez nas oferta dydaktyczna, oparta na pe-

dagogice Marii Montessori w naturalny sposób zaprasza

dziecko do indywidualnej edukacji poprzez doÊwiadczanie.

Nasze przedszkolaki bardzo ch´tnie si´gajà po pomoce

Montessori, czujà te˝ ogromnà trosk´ pedagogów, którzy

czuwajà nad odpowiednim kierunkiem rozwoju ka˝dego

dziecka osobno. Widz´, jak pot´˝nà prac´ wykona∏y dzie-

ciaczki od momentu rozpocz´cia przedszkola i jest to bar-

dzo motywujàce. 

Jakie sà dalsze plany rozwoju?
JesteÊmy teraz w trakcie prowadzenia zapisów do nowej

grupy równie˝ integracyjnej, która ma ruszyç od stycz-

nia 2016 roku. Widzimy, ̋ e jest spore zainteresowanie. Jest

wiele dzieci w naszym najbli˝szym otoczeniu, które nie od-

nalaz∏y w przedszkolu do którego zosta∏y przyj´te. Cz´-

sto te˝ okazuje si´, ˝e rodzice tzw „zerówkowiczów” za-

uwa˝ajà, ̋ e wczeÊniejsze pos∏anie dziecka do szko∏y prze-

ros∏o ich pociech´ i nie chodzi o k∏opoty z edukacjà, co

dojrza∏oÊcià psychicznà dziecka. W naszym przedszkolu

mamy grupy ma∏e, mieszane wiekowo, równie˝ 5-latków

i uwa˝amy, ˝e warunki które uda∏o nam si´ stworzyç sà

idealne, do spokojnego i harmonijnego przygotowania

dziecka do szko∏y. Tym bardziej, ̋ e wszelkie deficyty (np.

logopedyczne, psychologiczne) sà wyrównywane na miej-

scu w poradni. Dla ka˝dego dziecka pedagog ma czas i po-

Êwi´ca mu odpowiednio du˝o uwagi. Dotyczy to równie˝

adaptacji oraz pierwszych dni w przedszkolu. Dlatego te˝

zaproponowaliÊmy nowà ofert´ zaj´ç wprowadzajàcych,

która jest skierowana do dzieci, które zostanà przyj´te

do nowoutworzonej grupy. W zaj´ciach mogà braç udzia∏

dzieci razem z rodzicami, a kiedy dziecko b´dzie gotowe,

rodzic mo˝e podjàç decyzj´ o samodzielnym uczestnictwie

dziecka w zaj´ciach. Dzi´ki takiej formie, dziecko w na-

turalny sposób zaaklimatyzuje si´ do nowego miejsca, dzie-

ci oraz pedagogów.

Dzi´kujemy za relacj´ i czekamy na dalsze informacje.
Ja równie˝ dzi´kuj´ i korzystajàc z mo˝liwoÊci rozmowy

apeluj´ do wszystkich przeje˝d˝ajàcych obok przedszko-

la o zachowanie szczególnej ostro˝noÊci, zwolnienie no-

gi z gazu oraz przepuszczenie naszych podopiecznych. Bez-

pieczeƒstwo naszych dzieci jest dla nas priorytetowe, na-

tomiast decyzjà zarzàdcy dróg czekamy na zmian´

organizacji ruchu, która mo˝e jeszcze troch´ potrwaç, co

jest od nas zupe∏nie niezale˝ne. � Rozmawia∏a B.Wilk

Modelowe Przedszkole



Wspania∏a atmosfera, panujà-

ca w Aquaparku „Fala”

w Stanis∏awowie Pierw-

szym, i g∏oÊny doping, zaowocowa-

∏y znakomitymi rekordami ̋ yciowy-

mi wi´kszoÊci dzieci. GoÊciem spe-

cjalnym imprezy, zorganizowanej

przez Uczniowski Klub Sportowy

Pogoƒ Józefów, by∏ Sebastian KaraÊ,

p∏ywak d∏ugodystansowy na akwe-

nach otwartych, który niedawno

w rekordowym czasie przep∏ynà∏

Kana∏ La Manche, a teraz szykuje si´

do pokonania 100 km wp∏aw przez

Ba∏tyk. Na zakoƒczenie imprezy od-

by∏ si´ równie˝ pokaz ratownictwa

wodnego i pierwszej pomocy. 

Dekoracji dokonywa∏ g∏ówny

pomys∏odawca i sponsor nagród

rzeczowych, wójt Maciej Mazur.

W konkurencji sztafet szkolnych

wygra∏a Szko∏a Podstawowa z Jó-

zefowa wÊród dziewczàt i ch∏op-

ców, 2 miejsce zaj´∏a Szko∏a Pod-

stawowa z Niepor´tu wÊród dziew-

czàt i ch∏opców, 3 miejsce wÊród

dziewczàt Szko∏a Podstawowa

z Izabelina, a 3 miejsce wÊród

ch∏opców Szko∏a Podstawowa

z Wólki Radzymiƒskiej.

Za pomoc w organizacji serdecz-

nie dzi´kujemy wszystkim instruk-

torom p∏ywania wspó∏pracujàcymi

z naszymi szko∏ami, pracownikom

Aquaparku Fala oraz pani Ani We-

nerskiej za poprowadzenie impre-

zy. � Trener UKS 

Bartosz Krawczak 
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Niepor´ckie wieÊci
w Gazecie Âwiàtecznej
Gazeta Âwiàteczna by∏a tygodni-

kiem popularno-oÊwiatowym dla

ludu, wydawany w latach

1881–1939 w Warszawie. Za∏o˝y-

cielem by∏ Konrad Prószyƒski (pseu-

donim literacki Kazimierz Promyk).

Pierwszy numer ukaza∏ si´ w poczàt-

kach stycznia 1881 roku.

O charakterze Gazety tak pisa∏

Prószyƒski: „Gazeta Âwiàteczna nie

jest zbiorem artyku∏ów s∏u˝àcych dla

rozrywki, jak inne pisma tygodniko-

we, ale przede wszystkim jest gaze-

tà, która uwa˝aç musi za pierwszy

swój obowiàzek donosiç o tym co si´

dzieje w kraju i na Êwiecie i s∏u˝yç

sprawom bie˝àcym”.

Z wiadomoÊci pism warszaw-

skich opisywa∏ co si´ dzieje w sfe-

rze polityczno-spo∏ecznej w kraju

i na Êwiecie. Od czytelników „Ga-

zety” dowiadywa∏ si´ o wa˝niej-

szych faktach z ˝ycia wsi w Króle-

stwie i ró˝nych oÊrodków polskich

na Litwie.

Bogatym dzia∏em informacyjnym

„Gazety” by∏y wiadomoÊci o drob-

nych zdarzeniach na wsi przekazy-

wane przez czytelników o k∏opotach

i radoÊciach, o pracy urz´dów gmin-

nych, budowie koÊcio∏ów, uroczy-

stoÊciach religijnych w obr´bie w∏a-

snej parafii, o wypadkach bie˝àcych

we wsiach i miasteczkach.

Redakcjà kierowa∏ Prószyƒski

od poczàtku jej istnienia a˝ do Êmier-

ci w roku1908. Po nim pismem kie-

rowali jego nast´pcy: Tadeusz Pró-

szyƒski, Pelagia Wanda Prószyƒska

i Konrad Marcjan Prószyƒski. „Ga-

zeta” ukazywa∏a si´ nieprzerwanie

do 1939 roku. Konrad Prószyƒski

by∏ pierwszym redaktorem, który

na szerokà skal´ wykorzystywa∏ li-

sty do redakcji, uczy∏ jak je pisaç, or-

ganizujàc liczne konkursy. 

* * *

Pisali do redakcji gazety tak˝e

mieszkaƒcy Niepor´tu. I tak, w nu-

merze z dnia 2/24 lipca 1892 roku

ukaza∏a si´ krótka notatka: 

„WÊciek∏y koƒ. We wsi Niepor´cie

pod Warszawà wÊciek∏ si´ koƒ jed-

nego z gospodarzy. Wyrwawszy si´

ze stajni na pastwisko, pokàsa∏ on

siedem koni, dwa wieprze i kilka

psów, a˝ wreszcie pad∏ pod kopyta-

mi broniàcych si´ innych koni.

Z rozkazu w∏adz wszystkie pokàsa-

ne zwierz´ta zosta∏y zabite.”

[tak czy inaczej u dobrego gospoda-

rza koƒ w stajni powinien byç solid-

nie i prawid∏owo uwiàzany]

W „Gazecie” z dnia 5/17 wrze-

Ênia 1893 roku czytamy: 

„We wsi Niepor´cie pod Warszawà

jednemu z gospodarzy pad∏a krowa.

Poszkodowany chcàc choç w cz´Êci

sobie strat´ powetowaç poçwiarto-

wa∏ bydl´. Cz´Êç dla siebie pozosta-

wi∏, a reszt´ rozsprzeda∏. Min´∏o kil-

ka dni, a˝ tu wszyscy co owe mi´so

zjedli, zapadli ci´˝ko na zdrowiu.

Niesumienny w∏aÊciciel krowy, za-

miast spodziewanego zysku, musi te-

raz ponieÊç wydatek na leczenie, ale

pewno i b´dzie kar´ musia∏ zap∏a-

ciç.”

[chytrzy ludzie dzia∏ajàcy ze szko-

dà dla innych, pr´dzej czy póêniej

muszà zap∏aciç za uczynione z∏o].

Gazeta Âwiàteczna z dnia 10/22

sierpnia 1897 roku tym razem poda-

je smutnà wiadomoÊç:

„We wtorek 10 sierpnia spotka∏o

wieÊ Niepor´t wielkie nieszcz´Êcie.

Powodem by∏ brak dozoru

nad dzieckiem. Wszyscy doroÊli m´˝-

czyêni i kobiety, wyszli od ra-

na na pole do ˝niwa, a we wsi zo-

sta∏a tylko gromadka ma∏ych dzieci.

Jeden z ch∏opaków pi´cioletni W∏a-

dyÊ Powa∏a znalaz∏ paczk´ zapa∏ek

zwo∏a∏ kilku rówieÊników do stodo-

∏y ojca i dalej bawiç si´ ogniem!

Po chwili wybuch∏ po˝ar. Ujrzawszy

to oÊmioletni Stasio Nagat pobieg∏

w pole wo∏ajàc o ratunek. Zanim

jednak dopad∏ tam z wieÊcià o nie-

szcz´Êciu i zanim ludzie przybiegli

po˝ar ogarnà∏ ju˝ prawie ca∏à wieÊ.

Gospodarze musieli ju˝ tylko z za∏a-

manemi r´kami potrzeç na zniszcze-

nie swego dobytku. Spali∏o si´ 35 do-

mów, ze wszystkiem co si´ w nich

znajdowa∏o, 32 obory i trzydzieÊci

kilka stodó∏. Oko∏o 40 rodzin utra-

ci∏o swoje mienie. Nieszcz´Êliwi

mieszczà si´ w sza∏asach, które so-

bie napr´dce na zgliszczach osad

swych pourzàdzali.” 

[w tamtych latach w Niepor´cie by-

∏a jedna ulica, zwana póêniej Dwor-

cowà, ciasno zabudowana domami

i budynkami gospodarczymi,

a pierwsza ochotnicza stra˝ po˝ar-

na w Niepor´cie powsta∏a na poczàt-

ku XX wieku]

W Gazecie Âwiàtecznej z dnia

21 listopada/3grudnia 1899 roku

ukaza∏a si´ krótka informacja o d∏u-

gowiecznoÊci:

„D∏ugowiecznoÊç. We wsi Niepor´-

cie pod Jab∏onnà, w powiecie war-

szawskim umar∏a w tych dniach

w 103-im roku ˝ycia wdowa Jadwi-

ga Szaturska. Pochodzi∏a ze wsi Go-

∏ot pod Che∏mem, w Prusach Za-

chodnich. Z ojca nazywa∏a si´ Jan-

kowska. Staruszka prawie do koƒca

˝ycia chodzi∏a i pracowa∏a.”

Ks. W∏. S.

[jest to jak dotàd pierwsza informa-

cja w „Gazecie” z Niepor´tu podpi-

sana inicja∏ami autora, a by∏ nim pro-

boszcz parafii niepor´ckiej ksiàdz

W∏adys∏aw Âlepowroƒski.

(ur.28.10.1839, zmar∏ 20.02.1925 r.

Pasterzowa∏ 56 lat a˝ do Êmierci].

� W∏odzimierz B∏awdziewicz

Informacje z Gazety Âwiàtecznej

otrzyma∏em od p. Jaros∏awa Marcza-

ka, o „Gazecie Âwiàtecznej” z Wiki-

pedii i z „Dziejów Niepor´tu

1387–2012” 

Trudne poczàtki w I Lidze Młodziczek

Do udanego debiutu w I Lidze Młodziczek zabrakło naszym siatkarkom wygranego
jednego seta. Listopadowy turniej w Opinogórze b´dzie szansà na powrót do I ligi.

Niestety nie uda∏ si´ debiut naszym

siatkarkom w I Lidze M∏odziczek.

Zabrak∏o wygranego jednego seta

z UKS Atena Warszawa. Ostatecz-

nie dziewcz´ta zaj´∏y V miejsce

i w dniach 21–22 listopada br. za-

grajà w II lidze. Majà ogromnà

szans´ na powrót do grona 6 naj-

lepszych dru˝yn województwa ma-

zowieckiego – muszà zajàç jedno

z dwóch pierwszych miejsc w II li-

dze w turnieju w Opinogórze.

W rozgrywkach Szkolnej Ligi

Siatkówki nasze siatkarki pokona-

∏y ostatnio reprezentantki Zespo-

∏u Szkó∏ z Miƒska Mazowieckie-

go 2:0 oraz XLI Liceum im. J. Le-

lewela w Warszawie 2:0. ¸àcznie

w SLS reprezentantki gminy Nie-

por´t majà na swoim koncie ju˝

4 wygrane mecze. � BW

9 listopada
odbyły si´

Mi´dzyszkolne
Zawody

Pływackie
o Puchar 

Wójta 
Gminy 

Niepor´t.
W zmaganiach

o nagrody
i medale wzi´ło

udział
220 młodych
zawodników 

ze wszystkich
gminnych 

szkół.

Gminne zawody pływackie

Gimnazjum dziewcz´ta
1 – Alicja Elsner,
2 – Ada Słomiƒska,
3 – Aleksandra Gradek
Gimnazjum chłopcy
1 – Oskar PodleÊny,
2 – Daniel Kraszewski,
3 – Ryszard Sosnowiec
VI klasy dziewcz´ta
1 – Paulina Kowalska,
2 – Wiktoria Puka,
3 – Martyna Brzozowska 
VI klasy chłopcy
1 – Franciszek Gera,
2 – Kamil Szostek,
3 – Michał Kotwas
V klasy dziewcz´ta
1 – Anna Słomiƒska
2 – Alicja Kraszewska,
3 – Anna Strauchold 

V klasy chłopcy
1 – Rafał Burakowski,
2 – Kacper Pasiƒski,
3 – Marcin Małecki
IV klasy dziewcz´ta
1 – Marta Wittman,
2 – Pola Petrykowska,
3 – Wiktoria Pluta
IV klasy chłopcy
1 – Jan Zaborski,
2 – Bła˝ej Dybek,
3 – Wiktor Wenerski
III klasy dziewcz´ta
1 – Marta Pasiƒska,
2 – Maja Korzeniowska,
3 – Anna Kosior
III klasy chłopcy
1 – Oskar Bartniczak,
2 – Jeremi Wojnowski,
3 – Grzegorz Gniadek 

II klasy dziewcz´ta
1 – Małgorzata
Piàtkowska,
2 – Maja Rybiƒska,
3 – Maria Madej 
II klasy chłopcy
1 – Kacper Reks,
2 – Stanisław Kubiak,
3 – Maciej Szefler 
I klasy dziewcz´ta
1 – Julia Czerwiƒska,
2 – Ola Leciejewska,
3 – Wiktoria Bartniczak
I klasy chłopcy
1 – Nikodem Baranowski,
2 – Antek Izbicki,
3 – Franek Sołtys

NA WYRÓ˚NIENIA ZASŁUGUJÑ MEDALIÂCI W KOLEJNYCH KATEGORIACH:

Bezpłatna mammografia
w technologii cyfrowej
Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne kobiety
w wieku 50-69 lat, które w ciàgu ostatnich 2 lat (24 miesi´cy) nie
wykonywały mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej NFZ.
Panie, których program nie obejmuje, mogà wykonaç badanie
odpłatnie.
Badanie odb´dzie si´ 21 listopada 2015r. (sobota) 
w Stanisławowie Pierwszym, ul. Sonaty 2 (obok Supermarketu
„MarcPol”).
Konieczna jest wczeÊniejsza rejestracja – zapisy pod numerem:
42/254 64 10 lub 517 544 004. Do rejestracji telefonicznej nale˝y

przygotowaç numer telefonu i PESEL.
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Zygmunt Chłopek 
– Wspomnienia z lat minionych cz. IV

Dziadek kole˝anki zgodzi∏ si´ na wy-

najem mieszkania pod jednym tyl-

ko warunkiem – kolega nie b´dzie

przyprowadza∏ do mieszkania kole˝anek!

Nowe lokum bardzo odpowiada∏o p. Zyg-

muntowi, gdy˝ by∏o na uboczu i mia∏o ma-

∏y stryszek na którym móg∏ przechowaç po-

siadane materia∏y wojenne z warsztatu.

Dzi´ki znajomoÊciom wuja ponownie za-

trudni∏ si´ ma∏ym warsztacie samochodo-

wym na ul. ¸azienkowskiej w którym na-

prawiano samochody osobowe. By∏ poszu-

kiwany przez Niemców za ma∏y sabota˝,

musia∏ uciekaç. Potem by∏ kolejny warsz-

tat tym razem na ul. Okólnik. Sk∏ada∏ si´

z dwóch hal maszynowych, po∏àczonych

∏àcznikiem przez który przechodzi∏ szero-

ki pas transmisyjny, nap´dzajàcy urzàdze-

nia w obu halach. W tym warsztacie przy-

szli ju˝ po p. Zygmunta Niemcy, ale mia∏

szcz´Êcie poniewa˝ uda∏o mu si´ uciec

wspomnianym ∏àcznikiem, gdy˝ koledzy

przeciàgn´li go pasem transmisyjnym z jed-

nego pomieszczenia do drugiego. Póêniej

pracowa∏ jako pomocnik przy transporcie

chleba, jednak wynagrodzenie nie by∏o du-

˝e i musia∏ zastawiç w∏asny garnitur jako

wynagrodzenie za otrzymywanà ˝ywnoÊç.

Nadal mieszka∏ w Rembertowie i tam w∏a-

Ênie gdy wraca∏ z pracy przy tunelu obok

stacji kolejowej podszed∏ do niego ma∏y

ch∏opiec mówiàc: „Panie mnie tu ktoÊ przy-

s∏a∏ aby Panu powiedzieç, ˝e Niemcy

na Pana czekajà!” Sytuacja by∏a dramatycz-

na by∏ poszukiwany i zosta∏ bez dachu

nad g∏owà. Stojàc na peronie stacji w Rem-

bertowie przeglàda∏ rozk∏ad jazdy pocià-

gów, czytajàc nazwy stacji m.in. Soko∏ów

Podlaski …tak przypomnia∏ sobie przecie˝

jego kolega z orkiestry w Rembertowie

Mietek Kwasik zawsze mówi∏, ˝e na urlop

jedzie w okolice Soko∏owa Podlaskiego bo

tam mieszka∏. Wujek Mietka Barwiƒski by∏

podoficerem zawodowym w Rembertowie.

Podjà∏ decyzj´ szybko, jedzie do Mietka

mo˝e ukryje mnie na pewien czas na wsi.

Wsiad∏ do pociàgu w kierunku na Soko∏ów

Podlaski. Przed Soko∏owem Podlaskim po-

ciàg zaczà∏ zwalniaç, a z wagonów najpierw

wyrzucano pakunki i ró˝ne baga˝e, potem

zacz´li wyskakiwaç ludzie – na kolejnej sta-

cji ∏apanka! Pan Zygmunt te˝ wyskoczy∏

i dalej poszed∏ pieszo w towarzystwie miej-

scowego kolejarza, który pokaza∏ mu dro-

g´ do Skrzeszewa k. Soko∏owa Podlaskie-

go, rodzinnej wsi Mietka Kwasika. Idàc no-

cà lasem spotka∏ ludzi wiozàcych wozem

drewno. Na pytanie czy daleko do Skrze-

szewa odpowiedzieli, ̋ e jadà w tamtym kie-

runku i mogà go zabraç oraz okaza∏o si´,

˝e znajà rodzin´ Kwasików. By∏a g∏´boka

noc gdy dojechali przed dom Kwasików.

Pan Zygmunt zapuka∏ do okna, drzwi otwo-

rzy∏ gospodarz, nieufny wobec obcego:

„A do kogo i po co?” Do Mietka Kwasika

kolega z wojska, z Warszawy odpowiedzia∏

p. Zygmunt. „A gdzie razem s∏u˝yli?” do-

pytywa∏ si´ dalej gospodarz. W Remberto-

wie, w orkiestrze wojskowej by∏em razem

z Mietkiem odpowiedzia∏ p. Zygmunt. To

ju˝ wystarczy∏o, gospodarz zaprosi∏ goÊcia

do domu, gdzie jego ˝ona nakarmi∏a go

mlekiem i chlebem. Mietka nie by∏o w do-

mu, jak to okreÊlili jego rodzice, m∏ody jest

to go nosi po wsi. Pan Zygmunt po wra˝e-

niach ca∏ego dnia po∏o˝y∏ si´ na przygoto-

wanym przez gospodarzy pos∏aniu, chwi-

l´ pomyÊla∏ co przyniosà kolejne dni i na-

tychmiast zasnà∏. Rano Mietek stwierdzi∏,

˝e na razie mo˝e u nich zostaç i pomagaç

przy ˝niwach, ale ich gospodarstwo ma 5

hektarów wi´c potem b´dzie pomagaç je-

go siostrze, której mà˝ by∏ w niemieckiej

niewoli, a jej gospodarstwo mia∏o 12 hek-

tarów. Mietek Kwasik zna∏ m∏ynarza Ge-

tlera, który wysy∏a∏ transporty màki do War-

szawy i dzi´ki temu p. Zygmunt móg∏ do-

starczaç màk´ swojej ciotce opiekujàcej si´

jego siostrami. W mi´dzyczasie p. Zygmunt

pozna∏ w Skrzeszewie murarza Stanis∏awa

Komara, który posiada∏ gospodarstwo

w Rogowie. Ca∏y tydzieƒ przebywa∏ poza

domem zajmujàc si´ murarkà. Murarz za-

proponowa∏ aby m∏ody Zygmunt pomaga∏

jego ˝onie w prowadzeniu gospodarstwa.

Pan Ch∏opek dla swojego bezpieczeƒstwa

i rodziny murarza wypisa∏ sobie blankiet

karty urlopowej, który da∏ mu Wacek ̧ ap-

ka jeszcze w Warszawie. Latem 1943 ro-

ku Niemcy otaczajà wieÊ Rogów szczelnym

pierÊcieniem ̋ andarmerii. Zbierajà wszyst-

kich m´˝czyzn przed koÊcio∏em i kontro-

lujà dokumenty. So∏tys wsi wskazuje

Niemcom, kto jest sta∏ym mieszkaƒcem

i gdzie mieszka, a kto jest obcy lub przy-

jezdny. W ten sposób Niemcy dzielà kon-

trolowanych na dwie grupy. Pan Zygmunt

okazuje ̋ andarmowi swojà kart´ urlopowà

a so∏tys potwierdza, ̋ e przyjecha∏ do pomo-

cy w gospodarstwie Stanis∏awa Komara.

˚andarm kaza∏ mojemu rozmówcy wyjàç

posiadane przy sobie przedmioty. Gdy p.

Zygmunt wszystko wyjà∏ Niemiec zapyta∏

si´, czy ju˝ nic nie ma bo b´dzie zrewido-

wany. Pan Zygmunt oÊwiadczy∏, ˝e ju˝

wszystko pokaza∏ ale niestety zapomnia∏

o ma∏ym pude∏ku, które mia∏ w kieszeni ko-

szuli. Przeszukujàcy Niemiec znalaz∏ pude∏-

ko, które by∏o tekturowym opakowaniem

po francuskich papierosach, w którym

przechowywa∏ zdj´cia rodzinne. „Pude∏ko

od kogo?” – rzuci∏ krótkie pytanie niemiec-

ki ˝andarm. Pan Zygmunt t∏umaczy∏, ˝e

znalaz∏ pude∏ko przy torach, mo˝e ˝o∏nie-

rze zgubili i zachowa∏ je dla siebie. To wy-

jaÊnienie jeszcze bardziej rozsierdzi∏o ̋ an-

darma który wrzasnà∏ – „Bandit!” Pan Zyg-

munt zosta∏ wywieziony z pozosta∏ymi

przyjezdnymi z Rogowa do Soko∏owa

Podlaskiego na teren fabryki. Tam przeglà-

du zatrzymanych dokona∏ niemiecki staro-

sta soko∏owski Ernst Gramss, który biega∏

pomi´dzy szeregami i kogoÊ szuka∏. Byç

mo˝e wÊród osób aresztowanych chcia∏ roz-

poznaç cz∏onków Armii Krajowej, która

wielokrotnie organizowa∏a na niego nieuda-

ne zamachy. W eskorcie Niemców ruszy-

li dalej w kierunku Ma∏kini jednak w pew-

nym momencie skr´cili w las, co mog∏o

równie˝ oznaczaç ˝e b´dà rozstrzelani.

Po pewnym czasie ukaza∏o si´ wzd∏u˝ dro-

gi d∏ugie ogrodzenie z drutu kolczastego.

Przyjechali na teren obozu karnej pracy

w Treblince I. Nadzór nad wi´êniami pe∏-

ni∏o 20 esesmanów oraz ok. 100 stra˝ników

(Trawniki-Männer) g∏ównie ukraiƒskich

i ∏otewskich po obozie szkoleniowym SS

w Trawnikach. Komendantem obozu przez

ca∏y czas jego funkcjonowania by∏ SS-

-Hauptsturmführer Theodor van Eupen. Pan

Zygmunt pracowa∏ w obozie na terenie ̋ wi-

rowni przy za∏adunku lor kolejowych o po-

jemnoÊci 12, 15 lub 20 ton ˝wiru i kamie-

ni. Ze wzgl´du na z∏e warunki panujàce

w obozie – wy˝ywienie sk∏ada∏o si´ z nie-

wielkich porcji chleba, kawy zbo˝owej i zu-

pa z brukwi lub zgni∏ej kapusty oraz nad-

mierne wyczerpanie pracà p. Zygmunt za-

czà∏ s∏abnàç. Szczególnie wyczerpujàce

by∏o dla wi´êniów, zarzàdzone przez nie-

mieckich stra˝ników noszenie ze ˝wirow-

ni na gór´ kamieni w czasie marszu na po-

si∏ki do obozu. W ten sposób trafi∏ do obo-

zowego szpitala, gdzie szansa

na wyzdrowienie by∏a niewielka. Jednak

mój rozmówca mia∏ szcz´Êcie, bo do obo-

zu mia∏a przyjechaç w tym czasie na inspek-

cj´ delegacja Czerwonego Krzy˝a i Niem-

cy wys∏ali wszystkich chorych do szpitala

na Klimowiênie ko∏o W´growa, aby nie

„psuli” widoku stanu opieki lekarskiej

nad wi´êniami. Po podleczeniu w szpitalu

kierujàcy nim lekarz da∏ wi´êniom mo˝li-

woÊç ucieczki lub powrotu do obozu

w Treblince. Pan Zygmunt by∏ w rozterce,

czy wracaç z zaÊwiadczeniem lekarskim

do obozowego piek∏a (nie wiedzia∏ nawet

jaki otrzyma∏ wyrok), czy uciekaç bez do-

kumentów. Od personelu szpitala dowie-

dzia∏ si´, ˝e cz´Êç wi´êniów, która wróci-

∏a wczeÊniej do Treblinki zosta∏a ju˝ z obo-

zu zwolniona przez Niemców. Dlatego

razem z innym, m∏odym wspó∏wi´êniem

wybra∏ powrót do obozu. W Treblince prze-

bywa∏ jeszcze kilka dni, ale nie chodzi∏

do pracy a kolejnego dnia przyszed∏ do nie-

go esesman mówiàc „Chlopek na wolnoÊç

wychodzisz” i odprowadzi∏ do bramy obo-

zowej. Dopiero wtedy dowiedzia∏ si´, ˝e

za posiadanie francuskiego pude∏ka po pa-

pierosach otrzyma∏ wyrok 4 miesi´cy robót

w Treblince I. Po wyjÊciu z obozu powró-

ci∏ do Rogowa gdzie zasta∏o go wyzwole-

nie przez Armi´ Czerwonà. W Rogowie

idàc wieczorem drogà zosta∏ ostrzelany

przez patrol NKWD, której komórka dzia-

∏a∏a w tej wsi po wojnie. Gdy schowa∏ si´

w rowie zosta∏ zabrany przez Rosjan, któ-

rzy oskar˝yli go ˝e do nich strzela∏.

Po przes∏uchaniu zakoƒczonym pobiciem

kolbà karabinu, dzi´ki por´czeniu so∏tysa

zosta∏ zwolniony. Wróci∏ do Warszawy

w styczniu 1945 roku. W czasie defilady

wojskowej zosta∏ zauwa˝ony przez daw-

nych kolegów z orkiestry w Rembertowie,

którzy ju˝ byli ˝o∏nierzami Ludowego

Wojska Polskiego. Równie˝ wstàpi∏ do or-

kiestry wojskowej. M∏odsza siostra p. Zyg-

munta walczy∏a w Powstaniu Warszawskim

– Zgrupowanie „GOZDAWA” i zmar∏a we

wrzeÊniu 1944 r. na ÂródmieÊciu, w wyni-

ku odniesionych ci´˝kich ran w czasie bom-

bardowania. Starsza siostra przesz∏a przez

obóz w Pruszkowie i po wojnie szcz´Êliwie

wróci∏a do domu. Pan Zygmunt Ch∏opek

od wielu lat jako muzyk zajmuje si´ histo-

rià orkiestr wojskowych zbierajàc na ten te-

mat wiele ciekawych materia∏ów, które za-

mierza opublikowaç. Redagowa∏ „SY-

GNA¸” Jednodniówk´ wydanà przez Ko∏o

Zwiàzku By∏ych ˚o∏nierzy Zawodowych

i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego

przy Orkiestrze Koncertowej Wojska Pol-

skiego im. Stanis∏awa Moniuszki. Bardzo

serdecznie dzi´kuj´ p. Zygmuntowi za po-

Êwi´cony czas oraz zgod´ na powrót

do wojennych tak dramatycznych i bole-

snych wspomnieƒ – cz´Êç symbolicznie

przemilczeliÊmy, szczególnie dotyczàcych

okresu uwi´zienia w niemieckim Arbeitsla-

ger Treblinka I, o którego funkcjonowaniu

w czasie okupacji hitlerowskiej nie ma w li-

teraturze zbyt du˝o informacji. OsobiÊcie

podà˝ajàc Êladem wspomnieƒ p. Zygmun-

ta w sierpniu tego roku by∏em na terenie

obozu pracy Treblinaka I, gdzie mia∏em

mo˝liwoÊç zapoznania si´ na miejscu ze

Êwiadectwem okrucieƒstw stra˝ników tego

obozu opisanych przez polskich wi´ê-

niów. 

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie Historyczne

Po zaprzestaniu pracy
w warsztacie
samochodowym firmy
„Modrzejów-Handke”
pan Zygmunt oczyÊcił
z niebezpiecznych
materiałów mieszkanie
ciotki, pozostałà
amunicj´, granaty oraz
apteczki wywiózł
do mieszkania
w Rembertowie, które
udost´pnił mu dziadek
kole˝anki ze szkoły
powszechnej
w Rembertowie. 
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