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HARMONOGRAM 
odbioru odpadów komunalnych
w marcu i kwietniu 2014 roku

88 PRZYPOMINAMY
zaloguj si´ do bezp∏atnego serwisu

informacyjnego SMS Gminy Niepor´t

– STRONA 3
•••••••••••••••••••••••••••••••

88 POZNAJ SWOJÑ GMIN¢
– kontynuujemy cykl, prezentujàcy

so∏ectwa Gminy Niepor´t. Zapraszamy
do zapoznania si´ z so∏ectwem 

RYNIA
– STRONA 3

koniecznie przeczytaj

Mazowiecki Zarzàd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie

realizuje prace projektowe,
dotyczàce rozbudowy drogi

wojewódzkiej nr 631,
na odcinku od skrzy˝owania

z drogà krajowà nr 61
do granicy w´zła

z projektowanà drogà
ekspresowà nr S-17 tzw.

„W´złem Zielonka”.

D
roga 631 przecina gminy Nie-

por´t, Radzymin, Marki oraz

Zielonka. Na terenie gminy

Niepor´t przebiega ulicà kpt. Stefa-

na Pogonowskiego (od granicy

z gminà Radzymin) do ronda Jan

Paw∏a II oraz ulicà Zegrzyƒskà

do ronda na ulicy Warszawskiej.

Ju˝ w 2010 roku, gdy wykonywa-

na by∏a pierwsza koncepcja rozbudo-

wy drogi 631, Urzàd Gminy zg∏osi∏

zastrze˝enia do zaproponowanych

rozwiàzaƒ i wnosi∏ o uwzgl´dnienie

przedstawionych wniosków. Mia∏y

one na uwadze zapewnienie w∏aÊci-

wej obs∏ugi komunikacyjnej miesz-

kaƒców i ich bezpieczeƒstwo. Prace

projektowe zosta∏y wznowione

w 2013 roku przez firm´ Transpro-

jekt Gdaƒski, na mocy umowy za-

wartej z MZDW. Na poczàtku lute-

go br. z inicjatywy wójta Macieja

Mazura, w Urz´dzie Gminy odby∏o

si´ spotkanie z projektantami, które-

go celem by∏o zapoznanie si´ z pro-

ponowanymi rozwiàzaniami rozbu-

dowy drogi na terenie gminy i oce-

na, czy uwzgl´dniajà one zg∏oszone

do projektu wnioski. Efektem spo-

tkania by∏o pismo do Mazowieckie-

go Zarzàdu Dróg Wojewódzkich

w Warszawie, przekazane podczas

narady technicznej, w której uczest-

niczyli m.in. wójt Maciej Mazur,

przedstawiciele Starostwa Powiato-

wego w Legionowie i Wo∏ominie,

NadleÊnictwa Jab∏onna, Generalnej

Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-

strad w Warszawie. 

WÊród zg∏oszonych przez wójta

Mazura wniosków do projektu, któ-

re gmina uznaje za najwa˝niejsze

do realizacji przy przebudowie dro-

gi 631, znalaz∏y si´ m.in. bezkolizyj-

ne przejÊcie dla pieszych w rejonie

„Dzikiej Pla˝y” w formie k∏adki dla

pieszych wraz z windami dla niepe∏-

nosprawnych; poszerzenie jezdni

na odcinku pomi´dzy skrzy˝owania-

mi z drogà krajowà 61, a drogà wo-

jewódzkà 633, z wydzieleniem do-

datkowego pasa ruchu; budowa
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Płaç podatek tu, gdzie mieszkasz!

WYPEŁNIJ PIT z myÊlà o swojej gminie
Bud˝et gminy zasilany jest co-
rocznie wp∏ywami z tytu∏u udzia-
∏u w podatku dochodowym, któ-
ry p∏aci ka˝dy pracujàcy, emeryt
i rencista. Jest to jedno z najwi´k-
szych êróde∏ dochodu gminy.
W 2014 roku udzia∏ gmin we

wp∏ywach z podatku PIT wzroÊnie

do 37,53%. Pieniàdze te przezna-

czamy m.in. na finansowanie szkó∏

i przedszkoli, inwestycje w kanali-

zacj´, drogi, chodniki, wodociàgi.

Dlatego tak wa˝ne jest, aby pie-

niàdze z naszego PIT-u trafi∏y tu,

gdzie mieszkamy. Im wi´cej osób

rozliczy si´ w miejscu zamieszka-

nia, tym na lepszy standard ˝ycia

w gminie mo˝emy liczyç.

Je˝eli miejsce naszego zamiesz-

kania nie pokrywa si´ z miejscem

zameldowania, wystarczy w rozli-

czeniu rocznym PIT wskazaç miej-

sce zamieszkania (wg stanu na

31 grudnia roku poprzedniego), by

udzia∏ naszego podatku zasili∏ bu-

d˝et gminy Niepor´t, zwi´kszajàc

mo˝liwoÊci jej rozwoju i poprawia-

jàc komfort naszego ˝ycia. 

Urzàd Skarbowy w∏aÊciwy dla

mieszkaƒców gminy Niepor´t znaj-

duje si´ w Legionowie, przy ulicy

marsz. J. Pi∏sudskiego 43 c.

�

chodników wzd∏u˝ drogi od ronda

Jana Paw∏a II do wlotu ulicy Ma∏o-

∏´ckiej na Nowolipiu; uwzgl´dnienie

istniejàcych i projektowanych zjaz-

dów oraz zapewnienie zjazdów

na wa˝ne drogi gminne, w tym

m.in. ulicy Topolowej i Wira˝owej

w Wólce Radzymiƒskiej; przebudo-

wa mostu nad Kana∏em ˚eraƒskim

z wykonaniem chodnika i Êcie˝ki ro-

werowej; zapewnienie poprawy

przejezdnoÊci wzd∏u˝ Dzikiej Pla˝y,

poprzez zwi´kszenie miejsc postojo-

wych; budowa jezdni serwisowych;

zaprojektowanie skrzy˝owania z dro-

gà gminnà ulicà Topolowà w Wól-

ce Radzymiƒskiej i rezygnacja z pro-

jektowanego w´z∏a w rejonie ulicy

Cichej. 

Celem zg∏oszonych rozwiàzaƒ jest

uzyskanie prawid∏owej obs∏ugi ko-

munikacyjnej przyleg∏ych terenów,

a tak˝e podniesienie walorów u˝yt-

kowania terenów wokó∏ Jeziora Ze-

grzyƒskiego.

Inwestycja realizowana jest w ra-

mach Indykatywnego Wykazu Indy-

widualnych Projektów Kluczowych,

wspó∏finansowanego ze Êrodków

Unii Europejskiej z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

� BWilk

WYPEŁNIJ PIT z myÊlà o swojej gminie
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Ju˝ od d∏u˝szego czasu zabiegaliÊmy

o modernizacj´ drogi wojewódzkiej

nr 631, majàc na uwadze popraw´

bezpieczeƒstwa mieszkaƒców i po-

praw´ warunków komunikacyjnych. 

Zakres projektowanych prac jest

bardzo szeroki i b´dà one mia∏y

ogromne znaczenie dla naszej gmi-

ny. Jednà z najwa˝niejszych jest mo-

dernizacja mostu na Kanale ˚eraƒ-

skim oraz dwóch mostów na rzece

Beniaminówce. Od wielu lat sà

w z∏ym stanie technicznym, wykona-

ne ekspertyzy wskazujà na koniecz-

noÊç postawienia nowych obiektów. 

Drugà wa˝nà dla nas sprawà jest

udro˝nienie komunikacji wzd∏u˝

Dzikiej Pla˝y i poprawa bezpieczeƒ-

stwa pieszych. Budowa k∏adki jest

najlepszym rozwiàzaniem, bioràc

pod uwag´ nasilenie ruchu na dro-

dze prowadzàcej wzd∏u˝ Jeziora Ze-

grzyƒskiego. Poszerzenie jezdni

i utworzenie dodatkowych miejsc

parkingowych w tym miejscu u∏atwi

kierowcom przejazd i zapobiegnie

powstawaniu korków. Naszym celem

jest stworzenie swobodnego i bez-

piecznego dost´pu do tego bardzo

popularnego w regionie terenu re-

kreacyjnego, a dzi´ki proponowa-

nym rozwiàzaniom mo˝emy to osià-

gnàç. 

Równie du˝e znaczenie b´dzie mia-

∏a budowa jezdni serwisowych,

chodników i Êcie˝ek rowerowych

wzd∏u˝ przebudowywanej drogi.

Chodnik przy ulicy Pogonowskiego

zapewni pieszym bezpieczeƒstwo

poruszania si´, u∏atwi te˝ dojÊcie

do centrum Niepor´tu. Dzi´ki no-

wym Êcie˝kom rowerowym, tak teraz

popularnym i ch´tnie wykorzystywa-

nym, dojazd nad Jezioro Zegrzyƒ-

skie b´dzie i bezpieczny i przyjemny.

Teraz poruszanie si´ rowerem po ru-

chliwej drodze niesie ze sobà zagro-

˝enie.

Nale˝y te˝ zaznaczyç, ze przebudo-

wa drogi 631 przyniesie mieszkaƒ-

com wi´cej korzyÊci, ni˝ ewentual-

na budowa Olszynki Grochowskiej.

Przede wszystkim dlatego, ˝e jej re-

alizacja w ciàgu najbli˝szych 3-4 lat

jest realna. Inwestycja zosta∏a zali-

czona do Projektów Kluczowych

Województwa Mazowieckiego, co

przesàdza o jej wykonaniu. Nie bez

znaczenia pozostaje równie˝ fakt, ̋ e

dzi´ki naszym staraniom wszelkie

sprawy zwiàzane z w∏asnoÊcià grun-

tów obj´tych przebudowà, zosta∏y

ju˝ uregulowane. 

O komentarz dotyczàcy
przebudowy drogi
wojewódzkiej nr 631
poprosiliÊmy 
wójta gminy Niepor´t 
MACIEJA MAZURA

Urzàd Gminy wyjaÊnia

wyjaÊniamy, ̋ e w art. 3 ust. 4 usta-

wy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-

datkach i op∏atach lokalnych (Dz.

U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613

z póên. zm.) wyra˝ona zosta∏a za-

sada, ˝e je˝eli nieruchomoÊç lub

obiekt budowlany stanowi wspó∏-

w∏asnoÊç lub znajduje si´ w posia-

daniu dwóch lub wi´cej podmio-

tów, to stanowi odr´bny przedmiot

opodatkowania, a obowiàzek po-

datkowy w podatku od nierucho-

moÊci cià˝y solidarnie na wszyst-

kich wspó∏w∏aÊcicielach lub posia-

daczach.

Oznacza to, ̋ e nieruchomoÊç b´-

dàca wspó∏w∏asnoÊcià kilku pod-

miotów stanowi przedmiot opodat-

kowania jako ca∏oÊç (bez podzia-

∏u na poszczególne udzia∏y), oraz

˝e jest to przedmiot opodatkowa-

nia odr´bny od innych b´dàcych

wy∏àcznà w∏asnoÊcià wspó∏w∏a-

Êcicieli. Wyklucza to zatem mo˝-

liwoÊç rozdzielenia zobowiàzania

podatkowego na poszczególnych

wspó∏w∏aÊcicieli. Je˝eli nierucho-

moÊç jest przedmiotem wspó∏w∏a-

snoÊci, organ podatkowy ma obo-

wiàzek dor´czyç identyczne decy-

zje wszystkim wspó∏w∏aÊcicielom.

Kwota wynikajàca z decyzji jest

∏àcznà kwotà do zap∏aty przez

wszystkich wspó∏w∏aÊcicieli.

Organ podatkowy nie jest upo-

wa˝niony do dzielenia zobowiàza-

nia mi´dzy wspó∏w∏aÊcicieli.

Dor´czenie decyzji spowoduje,

˝e powstanie zobowiàzanie,

a przez to wspó∏udzia∏owcy b´dà

zobowiàzani solidarnie do zap∏a-

cenia podatku.

W gestii wspó∏w∏aÊcicieli (a nie

organu podatkowego) jest okreÊle-

nie, na którym z nich lub w jakich

proporcjach cià˝y odpowiedzial-

noÊç podatkowa. Wspó∏w∏asnoÊç

nieruchomoÊci wymaga od wspó∏-

w∏aÊcicieli wspó∏dzia∏ania w pono-

szeniu zwiàzanych z nià zobowià-

zaƒ podatkowych.

W praktyce odbywa si´ to tak,
˝e wspó∏w∏aÊciciele (posiadacze)
dzielà pomi´dzy sobà kwot´ wy-
mierzonego podatku na podsta-
wie przypadajàcego im udzia∏u
we wspó∏w∏asnoÊci (wspó∏posia-
daniu) i z regu∏y jeden z nich
op∏aca podatek od ca∏ej nieru-
chomoÊci, a pozostali zwracajà
mu przypadajàcy na nich udzia∏.

Przy braku kontaktu ze wspó∏-
w∏aÊcicielami, mo˝na wp∏aciç
swój udzia∏, liczàc ˝e pozostali
wspó∏w∏aÊciciele zrobià podob-
nie. Jednak w takim przypadku
warto sprawdziç kontaktujàc si´
z organem podatkowym, czy
wszyscy wspó∏udzia∏owcy wy-
wiàzali si´ z zap∏aty podatku tj.
czy ca∏e zobowiàzanie wygas∏o
(podatek zosta∏ op∏acony w ca∏o-
Êci).

Istota solidarnej odpowiedzial-

noÊci za zobowiàzania podatkowe

polega bowiem na tym, ˝e ka˝dy

z d∏u˝ników jest zobowiàzany wo-

bec wierzyciela do spe∏nienia ca-

∏ego Êwiadczenia, tak jakby by∏ je-

dynym d∏u˝nikiem. 

Zaspokojenie wierzyciela przez

któregokolwiek z d∏u˝ników zwal-

nia pozosta∏ych. A˝ do zupe∏nego

zaspokojenia wierzyciela, wszyscy

d∏u˝nicy solidarnie pozostajà zo-

bowiàzani.

W sytuacji, gdy jeden ze wspó∏-

w∏aÊcicieli (d∏u˝ników zobowiàza-

nych solidarnie) zap∏aci ca∏oÊç zo-

bowiàzania, mo˝e on na gruncie

prawa cywilnego dochodziç od po-

zosta∏ych wspó∏w∏aÊcicieli (wspó∏-

d∏u˝ników) zwrotu cz´Êci tego

Êwiadczenia. � Emilia Gera

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
W RYNI

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY
SŁONECZNEJ – ZAMKNI¢CIE DROGI

AKTUALNOÂCI INWESTYCYJNE

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej
na odcinku Bia∏obrzegi – Rynia.
Obecnie prace realizowane sà w uli-
cy Spacerowej, Stegny oraz Polnej
w Ryni.
Inwestycja realizowana jest w ramach

Indykatywnego Wykazu Indywidual-

nych Projektów Kluczowych dla Re-

gionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego 2007-

2013, wspó∏finansowanego z Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego. Stanowi dokoƒczenie bu-

dowy opaski sanitarnej Jeziora

Zegrzyƒskiego. Koszt inwestycji to

blisko 8,6 mln z∏otych, dofinansowa-

nie wyniesie 81% poniesionych kosz-

tów. 

W Ryni, na osiedlu Bellona, wyko-

nana ju˝ zosta∏a sieç wraz z odejÊcia-

mi kanalizacyjnymi.

W ulicy Spacerowej i Wczasowej

wybudowano przewód t∏oczny o d∏u-

goÊci 976 metrów, od projektowanej

pompowni PC, zlokalizowanej przy

oÊrodku Promenada, do nowo wybudo-

wanej studni rozpr´˝nej w rejonie

WDW przy ul. Wczasowej. Obecnie

realizowane sà prace ziemne przy bu-

dowie sieci w ulicy Spacerowej, Ste-

gny oraz Polnej.

Po zakoƒczeniu inwestycji Êcieki skie-

rowane zostanà do istniejàcej przepom-

powni w Bia∏obrzegach, a nast´pnie po-

przez opask´ kanalizacyjnà do oczysz-

czalni w Orzechowie. � BW

24 lutego zamkni´ta dla ruchu zosta-
∏a ulica S∏oneczna w Stanis∏awowie
Pierwszym, w zwiàzku z przebudo-
wà nawierzchni drogi.

Po wybudowaniu chodnika i oÊwietle-

nia ostatniego odcinka ulicy S∏onecz-

nej, do granicy z Warszawà, rozpocz´-

∏a si´ przebudowa nawierzchni ulicy.

Prace prowadzone sà na odcinku

od ulicy Stru˝aƒskiej do ulicy T´czo-

wej, który po wieloletnim u˝ytkowa-

niu jest zniszczony i wymaga gruntow-

nej naprawy. Wykonana zostanie no-

wa podbudowa, odwodnienie i po∏o˝o-

na nawierzchnia asfaltowa.

24 lutego droga zosta∏a zamkni´-
ta, z zabezpieczeniem mo˝liwoÊci do-
jazdu do posesji. 

Dzi´ki wy∏àczeniu ruchu na drodze,

wykonawca zrealizuje inwestycj´

w krótszym czasie.

Korzystajàcym z tej trasy przejazdu

do Warszawy proponujemy objazd uli-

cami Stru˝aƒskà – Jana Kazimierza

– P∏ochociƒska – Kobia∏ka.

Za powsta∏e utrudnienia serdecznie

przepraszamy. � BWilk

Wskazany odcinek rowu melioracyj-

nego zosta∏, w wyniku prowadzonych

prac ziemnych na terenie dzia∏ki pry-

watnej, zasypany ziemià. W zwiàzku

z powy˝szym w Urz´dzie Gminy

Niepor´t zosta∏y wszcz´te dwa post´-

powania wyjaÊniajàce. Pierwsze, pro-

wadzone na podstawie art. 29 ustawy

z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951, 1513,

z 2013 r. poz. 21, 165), dotyczy∏o

przywrócenia poprzedniej funkcji ro-

wu melioracyjnego, którà pe∏ni∏

przed zasypaniem. Drugie post´po-

wanie prowadzone by∏o na podstawie

art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012

r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.

poz. 21, 888, 1238) i dotyczy∏o usu-

ni´cia nawiezionego materia∏u ziem-

nego, który w toku prowadzonego

post´powania zosta∏ uznany jako od-

pad, zgodnie z Rozporzàdzeniem

Ministra Ârodowiska z dnia 27 wrze-

Ênia 2001 r w sprawie katalogu odpa-

dów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112,

poz. 1206).

Oba post´powania wyjaÊniajàce zo-

sta∏y zakoƒczone decyzjami, nakazu-

jàcymi mi´dzy innymi przywrócenie

do stanu poprzedniego odcinka rowu

melioracji szczegó∏owej, polegajàce

na jego odtworzeniu przy zachowaniu

parametrów wskazanych w tej decyzji

oraz usuni´cie gleby, ziemi, kamieni.

JednoczeÊnie do Urz´du Gminy Nie-

por´t wp∏yn´∏o zawiadomienie Staro-

stwa Powiatowego w Legionowie

o wszcz´ciu post´powania, dotyczàce-

go wydania pozwolenia wodnopraw-

nego na odtworzenie odcinka rowu

melioracji szczegó∏owej w rejonie uli-

cy Szkolnej w Izabelinie. W termi-

nie 14 dni od dnia wywieszenia

(6.02.2014 r.) Strony mog∏y zapozna-

waç si´ z aktami sprawy, uzyskaç wy-

jaÊnienia, sk∏adaç wnioski i zastrze˝e-

nia w siedzibie Starostwa Powiatowe-

go w Legionowie.

Urzàd Gminy Niepor´t na bie˝àco

monitoruje stan realizacji wydanych

decyzji administracyjnych.

� Piotr Filipowicz

DZIAŁANIA UG Niepor´t w sprawie
rowu melioracyjnego w Izabelinie

Do Urz´du Gminy Niepor´t za poÊrednictwem Sołtysa Izabelina wpłyn´ły
informacje dotyczàce koniecznoÊci udro˝nienia odcinka rowu melioracyjne-
go przy ul. Szkolnej w Izabelinie. 

Urzàd Gminy wyjaÊnia
W zwiàzku z licznymi pytaniami i wàtpliwoÊciami naszych
Podatników dotyczàcymi kwestii:
• opodatkowania nieruchomoÊci stanowiàcych

współwłasnoÊç;
• regulowania zobowiàzaƒ podatkowych na podstawie

decyzji ustalajàcych podatek dla współwłaÊcicieli,
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Szanowni Czytelnicy, w celu przybli˝enia informacji o Gminie Niepor´t kontynuujemy cykl,
prezentujàcy 15 sołectw i zapraszamy do ich poznania.

SOŁECTWO RYNIA

Poło˝one jest w północno-
wschodniej cz´Êci gminy,
nad brzegiem Jeziora
Zegrzyƒskiego, przy ujÊciu
rzeki Rzàdzy. Sàsiaduje
z sołectwem Białobrzegi
oraz gminà Radzymin. 

Sołtys – Krzysztof Majewski
Rada Sołecka: 
Bogusława Tomasik, 
Andrzej Retka, 
Sławomir Rasiƒski

Powierzchnia – 203,5 ha,
w tym:

– grunty orne – 57 ha
– grunty leÊne – 3,5 ha
– zabudowa

mieszkaniowa – 19 ha.

Liczba mieszkaƒców – 312,
w tym:

– kobiety – 156
– m´˝czyêni – 156

RYNIA

Sołectwo obj´te jest jednym planem za-
gospodarowania przestrzennego. Roz-
strzygni´ty ju˝ został przetarg i podpi-
sana umowa z wykonawcà nowego
planu, który uwzgl´dniaç b´dzie zapi-
sy uchwalonego w 2011 roku „Studium
uwarunkowaƒ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Niepo-
r´t”. Wyznaczone zostanà m.in. nowe
tereny budowlane, uwzgl´dniajàce
wnioski zgłaszane przez mieszkaƒców,
zmienione normatywy wielkoÊci działek
budowlanych i wskaêniki terenu biolo-
gicznie czynnego. Planowany termin za-
koƒczenia prac wyznaczony został
na koniec 2015 roku. 

Poło˝enie nad Jeziorem Zegrzyƒskim,
wÊród lasów, spowodowało rozwój
bazy i usług turystycznych na terenie
sołectwa. Na miłoÊników sportów wod-
nych czekajà tu windsurfing i parasa-
iling, narty wodne, kajaki i rowery wod-
ne, motorówki i poduszkowce. Na miej-
scu organizowane sà szkolenia

motorowodne i oferowane usługi por-
towe. Pla˝e otoczone lasami zach´cajà
do wypoczynku, mo˝na te˝ z Ryni wy-
ruszyç w dalszà pieszà w´drówk´ lub
rejsy po Jeziorze.

Na terenie sołectwa znajdujà si´ Ro-
dzinne Ogrody Działkowe, które po-
wstały w 2005 roku. 412 działek zajmu-
je powierzchni´ 24 ha. Pi´knie zagospo-
darowane tereny Ogrodów sà przez
cały rok dost´pne dla zwiedzajàcych,
znajduje si´ tu m.in. plac zabaw dla
dzieci. 

W centrum miejscowoÊci, w budynku
gminnym, działa ognisko profilaktycz-
no-wychowawcze, prowadzone przez
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i finanso-
wane z bud˝etu gminy. Obok jest plac
zabaw dla dzieci i boisko do koszyków-
ki, niedaleko jest boisko do piłki no˝nej. 

Rynia nale˝y do Parafii Rzymsko-Ka-
tolickiej P. W. Błogosławionej Karoli-

ny Kózkówny Dziewicy i M´czennicy.
Nabo˝eƒstwa odbywajà si´ w kapli-
cy, która zbudowana została z inicja-
tywy i przy zaanga˝owaniu mieszkaƒ-
ców. Na jej potrzeby zaadoptowano
powojenny budynek, w którym pier-
wotnie było przedszkole, a nast´pnie
m.in. szkoła. W przedsionku kaplicy
znajduje si´ tablica upami´tniajàca
mieszkaƒców Ryni, ˝ołnierzy AK, wy-
wiezionych po wojnie przez NKWD
na Syberi´.

Komunikacj´ z Warszawà zapewnia
linia autobusowa 705. 

Od listopada 2013 roku w Ryni realizo-
wana jest inwestycja budowy kanaliza-
cji, w ramach projektu dokoƒczenia
opaski sanitarnej wokół Jeziora Ze-
grzyƒskiego, współfinansowana ze
Êrodków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego. W jej efekcie sołec-
two zostanie prawie całkowicie skana-
lizowane. � BW

Przypominamy o mo˝liwoÊci zarejestrowania si´
w bezpłatnym serwisie informacyjnym SMS Gminy
Niepor´t. 
Umo˝liwia on szybkie otrzymywanie

informacji o niebezpieczeƒstwach

zwiàzanych ze zmianà warunków po-

godowych, sytuacjach kryzysowych

zagra˝ajàcych zdrowiu i ˝yciu miesz-

kaƒców, a tak˝e informacji o wa˝-

nych wydarzeniach z ˝ycia gminy.

Serwis jest wolny od treÊci reklamo-

wych i s∏u˝y tylko do komunikacji

Gminy z Mieszkaƒcami.

Jak si´ zarejestrowaç, aby otrzy-
mywaç bezp∏atne informacje
z Serwisu SMS
1. WyÊlij wiadomoÊç SMS na numer

503 340 503 wpisujàc w treÊci

wiadomoÊci kod rejestrujàcy wy-

brany z tabeli powy˝ej. *

2. Po wys∏aniu wiadomoÊci z kodem

rejestracyjnym otrzymasz wiado-

moÊç SMS z potwierdzeniem re-

jestracji w wybranym serwisie.

3. Rejestracja do ka˝dego Serwisu

informacyjnego wymaga wys∏ania

wiadomoÊci SMS. *

Wyrejestrowanie si´ z Serwisu
SMS Gminy Niepor´t
Ponowne wys∏anie wiadomoÊci

z tym samym kodem rejestracyjnym

powoduje wyrejestrowanie si´ z da-

nego Serwisu SMS. *

* koszt wys∏ania pojedynczej wiadomoÊci, jest

zgodny z planem taryfowym danego operato-

ra. 

SOŁECTWO

SERWIS INFORMACYJNY KOD REJESTRUJÑCY 

BEZPIECZE¡STWO – przesyłane b´dà informacje zwiàzane 
ze zmianà warunków pogodowych, awariach, utrudnieniach w ruchu, 
a przede wszystkim sytuacjach kryzysowych zagra˝ajàcych zdrowiu i ˝yciu.

nieporet01

INFORMACJE – przesyłane b´dà informacje o wydarzeniach 
m.in. imprezach kulturalnych, festynach, Êwi´cie gminy, 
a tak˝e informacje urz´dowe.

nieporet02

INDYWIDUALIZACJA procesu
nauczania klas I–III szkół
podstawowych w Gminie Niepor´t

Od 2 wrzeÊnia 2013 r. gmina Nie-
por´t realizuje projekt pod nazwà
„Indywidualizacja procesu na-
uczania klas I – III szkó∏ podsta-
wowych w Gminie Niepor´t”. Pro-
jekt ten wspó∏finansowany jest
z Europejskiego Funduszu Spo-
∏ecznego i realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapita∏
Ludzki, Priorytetu IX Rozwój
kszta∏cenia i kompetencji w regio-
nach, Dzia∏anie 9.1 Wyrównywa-
nie szans edukacyjnych i zapew-
nienie wysokiej jakoÊci us∏ug edu-
kacyjnych Êwiadczonych
w systemie oÊwiaty, Poddzia∏a-
nie 9.1.2. Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów o utrudnio-
nym dost´pie do edukacji oraz
zmniejszanie ró˝nic w jakoÊci
us∏ug edukacyjnych.
Dotychczas, tzn. w okresie od paê-

dziernika 2013 r. do lutego 2014 r.,

we wszystkich szko∏ach podstawo-

wych zrealizowano ∏àcznie nast´pu-

jàcà liczb´ godzin zaj´ç dodatko-

wych:

– 288 godz. zaj´ç dla uczniów ze

specyficznymi trudnoÊciami

w czytaniu i pisaniu, w tym tak˝e

zagro˝onych ryzykiem dysleksji;

– 108 godz. zaj´ç dla uczniów

z trudnoÊciami w zdobywaniu

umiej´tnoÊci matematycznych;

– 576 godz. zaj´ç logopedycznych

dla uczniów z zaburzeniami roz-

woju mowy;

– 468 godz. gimnastyki korekcyjnej

dla uczniów z wadami postawy;

– 108 godz. zaj´ç rozwijajàcych za-

interesowania uczniów szczegól-

nie uzdolnionych;

– 36 godz. zaj´ç socjoterapeutycz-

nych dla uczniów z zaburzeniami

komunikacji spo∏ecznej.

Ponadto, w ramach realizacji pro-

jektu, zakupiono pomoce dydak-

tyczne oraz sprz´t gimnastyczny

o ∏àcznej wartoÊci 45 293,50 z∏. 

W zaj´ciach bierze udzia∏ 351

uczniów, w tym 160 dziewczàt i 191

ch∏opców. Przeprowadzono ankiet´

wÊród rodziców, która wykaza∏a, ˝e

zdecydowana wi´kszoÊç rodziców

zauwa˝y∏a wzrost umiej´tnoÊci

w zakresie zaj´ç, na które ucz´szcza

ich dziecko.

� S. Mielcarz
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W wyniku
nagromadzenia
w styczniu du˝ej
iloÊci Êniegu, wraz
z ociepleniem
pogody nastàpił
znaczny wzrost
stanów wód rzek
i cieków wodnych
na terenie gminy
Niepor´t.

C
ieki wodne na terenie gminy

obj´to systemem monitoringu.

Na zdarzenie nie trzeba by∏o

d∏ugo czekaç. 15 lutego S∏u˝ba Dy-

˝urna Gminnego Zespo∏u Zarzàdza-

nia Kryzysowego otrzyma∏a sygna∏

z Powiatowego Centrum Zarzàdza-

nia Kryzysowego w Legionowie

o uszkodzonym wale przeciwpowo-

dziowym na Kanale Królewskim

w Niepor´cie. Na miejsce zdarzenia

skierowano w trybie alarmowym

jednostk´ Ochotniczej Stra˝y Po˝ar-

nej z Niepor´tu, b´dàcà w Krajo-

wym Systemie Ratowniczo GaÊni-

czym. Miejsce zdarzenia zabezpie-

cza∏a dodatkowo Stra˝ Gminna.

Uszkodzenie wa∏u zosta∏o spowodo-

wane dzia∏alnoÊcià bobrów. Stra˝a-

cy z OSP Niepor´t dokonali bie˝à-

cej naprawy uszkodzonego frag-

mentu wa∏u. Ostatecznà napraw´

wykona∏y 17 lutego s∏u˝by technicz-

ne Regionalnego Zarzàdu Gospodar-

ki Wodnej w Warszawie Zarzàd

Zlewni Narwi z siedzibà w D´bem.

Niski poziom wody na Kanale ˚e-

raƒskim nie pot´gowa∏ zagro˝enia. 

W tym samym jeszcze dniu tj. 15

lutego wystàpi∏ znaczny wzrost po-

ziomu wody w rzece Beniaminów-

ka, która odprowadza wod´ z ∏àk

w okolicach Wólki Radzymiƒskiej,

Beniaminowa oraz ∏àk i lasów, po-

∏o˝onych w sàsiednim powiecie,

do kana∏u Królewskiego. Ponadto

dodatkowe zagro˝enie dla Wólki

Radzymiƒskiej stwarza∏ kana∏ Sie-

rakowski w pobli˝u ulicy Bohuna

i Szkolnej. Na obu ciekach wod-

nych zagro˝enie stwarza∏ p∏ynàcy

lód i tworzàce si´ zatory. Do usu-

ni´cia zatorów zosta∏a wezwana

Ochotnicza Stra˝ Po˝arna z Wólki

Radzymiƒskiej. Zagro˝enie usuni´-

to.

W chwili obecnej na terenie Gmi-

ny Niepor´t zagro˝enie powodziowe

nie wyst´puje.

� Tadeusz Biernat

Biblioteka w Niepor´cie otrzymała dofinansowanie w programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013„

W zwiàzku z pytaniami mieszkaƒców w sprawie warunków utrzymywania zwierzàt domowych
na nieruchomoÊciach i wynikajàcymi z tego powodu konfliktami sàsiedzkimi, przypominamy podstawowe
uregulowania prawne w tym zakresie.

Biblioteka Publiczna Gminy Niepo-

r´t wraz z filiami w Zegrzu Po∏u-

dniowym i Kàtach W´gierskich uzy-

ska∏a dofinansowanie w wysoko-

Êci 11 396 z∏ na zakup sprz´tu

komputerowego w ramach programu

„Kraszewski. Komputery dla biblio-

tek” realizowanego w ramach Naro-

dowego Programu Rozwoju Czytel-

nictwa w roku 2013 ze Êrodków In-

stytutu Ksià˝ki.

W ramach programu kupiliÊmy 5

komputerów stacjonarnych oraz bez-

przewodowy czytnik kodów kresko-

wych. 

Celem programu jest podniesienie

standardu bibliotek publicznych po-

przez wyposa˝enie ich w nowocze-

sny sprz´t komputerowy umo˝li-

wiajàcy czytelnikom korzysta-

nie z Internetu, a bibliotekarzom

katalogowanie zbiorów biblio-

tecznych i udost´pnianie ich on-

line.

Od 7 lutego zapraszamy do ko-
rzystania z nowego katalogu do-
st´pnego online: http://katalog.nie-
poret.e-bp.eu

Nowy katalog daje nam mo˝li-

woÊç:

• wyszukiwanie ksià˝ek i sprawdza-

nie ich dost´pnoÊci,

• przeglàdanie ostatnio zakupionych

ksià˝ek,

• mo˝liwoÊç logowania si´ na swo-

je konto biblioteczne,

• przed∏u˝anie ksià˝ek i rezerwacja

wybranych tytu∏ów,

• przeglàdanie historii

wypo˝yczeƒ,

• mo˝liwoÊç dodawania opinii

o przeczytanych ksià˝kach.

Zapraszamy do odwiedzin!

� Agnieszka Zagrajek

Zgodnie z ustawà z dnia 21 sierp-

nia 1997 roku o ochronie zwierzàt (t.

j. Dz. U. z 2012 r. Nr 106, poz. 1002

z póên. zm.), kto utrzymuje zwierz´

domowe ma obowiàzek zapewniç

mu pomieszczenie, chroniàce

przed zimnem, upa∏ami i opadami

atmosferycznymi, z dost´pem

do Êwiat∏a dziennego, umo˝liwiajà-

ce swobodnà zmian´ pozycji cia∏a,

odpowiednià karm´ i sta∏y dost´p

do wody. Ponadto zabrania si´ trzy-

mania zwierzàt domowych na uwi´-

zi w sposób sta∏y d∏u˝ej ni˝ 12 go-

dzin w ciàgu doby lub powodujàcy

u nich uszkodzenie cia∏a lub cierpie-

nie oraz niezapewniajàcy mo˝liwo-

Êci niezb´dnego ruchu. D∏ugoÊç

uwi´zi nie mo˝e byç krótsza

ni˝ 3 m.

Zgodnie z Regulaminem utrzyma-

nia czystoÊci i porzàdku na terenie

Gminy Niepor´t, osoby utrzymujàce

zwierz´ta domowe obowiàzane sà m.

in. do sprawowania w∏aÊciwej opie-

ki nad nimi, aby nie stanowi∏y zagro-

˝enia i ucià˝liwoÊci dla osób trzecich

oraz nie zanieczyszcza∏y terenów

przeznaczonych do u˝ytku publiczne-

go. NieruchomoÊç, na której przeby-

wajà zwierz´ta, powinna byç ogro-

dzona i zabezpieczona przed samo-

dzielnym jej opuszczeniem. 

Na terenach publicznych psy muszà

byç prowadzone na smyczy, a psy ra-

sy uznawanej za agresywnà oraz in-

ne psy, mogàce stanowiç zagro˝enie,

tak˝e w kagaƒcu i pod opiekà osoby

pe∏noletniej. W∏aÊciciele i opiekuno-

wie zwierzàt sà zobowiàzani do nie-

zw∏ocznego usuwania spowodowa-

nych przez nie zanieczyszczeƒ.

Obiekty zamkni´te (typu kojce dla

psów itp.) powinny byç zlokalizowa-

ne z zachowaniem strefy ochronnej,

w odleg∏oÊci nie mniejszej ni˝ 5 m

od budynku mieszkalnego, znajdujà-

cego si´ na sàsiedniej nieruchomoÊci.

� Dariusz Wróbel 

DOFINANSOWANIE
dla biblioteki w Niepor´cie

UTRZYMANIE zwierzàt domowych 
– psy na terenie nieruchomoÊci

CHRO¡ swój 
dowód osobisty!

Dowód osobisty jest najwa˝niejszym naszym dokumentem. Musimy
go posiadaç przy załatwianiu wi´kszoÊci spraw urz´dowych.

Przy utracie dowodu osobistego,

wa˝ne jest natychmiastowe dzia∏anie

w celu unikni´cia dalszych k∏opotów

poprzez:

• niezw∏oczne zg∏oszenie utraty do-

wodu osobistego w dowolnym or-

ganie gminy, a w przypadku utra-

ty dowodu osobistego poza grani-

cami kraju, w urz´dzie

konsularnym. Dokument taki zo-

stanie natychmiast uniewa˝niony

w systemie informatycznym, co

daje gwarancje bezpieczeƒstwa po-

siadaczowi dokumentu, ˝e nie zo-

stanie obcià˝ony negatywnymi

skutkami w przypadku nielegalne-

go pos∏u˝enia si´ dokumentem

przez nieuczciwego znalazc´.

Obowiàzkiem urz´du gminy bàdê

urz´du konsularnego jest wydanie

zaÊwiadczenia, które jest wa˝ne

do chwili wyrobienia nowego do-

wodu osobistego.

• dla zwi´kszenia bezpieczeƒstwa

osoby, która utraci∏a dowód osobi-

sty – fakt utraty dowodu nale˝y

zg∏osiç w dowolnym banku. Zosta-

nie on odnotowany w systemie in-

formatycznym, do którego dost´p

majà wszystkie banki, co skutko-

waç b´dzie uniemo˝liwieniem za-

ciàgni´cia zobowiàzania przez

przest´pc´ z wykorzystaniem da-

nych osobowych poszkodowanej

osoby.

Zgodnie z obowiàzujàcymi przepi-

sami prawa nikt nie mo˝e zatrzymy-

waç dowodu osobistego, chyba ˝e

mo˝liwoÊç taka wynika z wyraêne-

go uregulowania zawartego w prze-

pisach prawa. Oznacza to, ˝e przed-

si´biorcy nie majà podstawy praw-

nej, aby ˝àdaç od swoich klientów

pozostawienia dowodu osobistego

„pod zastaw”. Dzia∏anie takie nie

znajduje umocowania w obowiàzu-

jàcych przepisach prawa oraz wià˝e

si´ z du˝ym niebezpieczeƒstwem

wykorzystania przez nieuczciwego

przedsi´biorc´ danych zawartych

w dowodzie osobistym klienta.

� Ma∏gorzata Gajda

Dyrektor i Rada Rodziców 
Szkoły Podstawowej w Niepor´cie
zapraszajà na wieczór karnawałowy 
dla rodziców i przyjaciół szkoły

Bilety w cenie 20 zł do nabycia w sekretariacie szkoły. W cenie biletu: Êwietna zabawa
w rytmie disco prowadzona przez DJ-a, koncert kapeli, słodkoÊci oraz goràce napoje.

Dochód z zabawy przeznaczony b´dzie na zakup sprz´tu nagłaÊniajàcego.

RODZICE DZIECIOM
we wtorek 4 marca 2014 roku 
w godz. 18.00 – 21.00

Podkopy bobrów spowodowa∏y zapadniecie fragmentu wa∏u

PO PIERWSZYCH roztopach
Stra˝acy z OSP w Wólce Radzymiƒskiej udra˝niajà przepust na Kanale Sierakowskim
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Czwartek (6.02) – rano przejechali-

Êmy nad jezioro Kisajno. Rozpako-

wanie sprz´tu, otaklowanie i wycho-

dzimy na lód. Warunki super, g∏adki

lód, miejscami rozrzucone czapki

zmro˝onego Êniegu. Na poczàtku

wiatr do 5 m/s, stopniowo s∏abnàcy,

temperatura –5. Zmieniamy ˝agle,

jeszcze próbujemy, ale wiatr zanika.

Sk∏adamy sprz´t i wracamy na kwa-

ter´.

Piàtek (7.02) pierwszy dzieƒ regat.

O 9.00 jesteÊmy na lodzie. Takluje-

my bojery. Zg∏aszam moich zawod-

ników do regat. W ciàgu nocy pogo-

da diametralnie si´ zmieni∏a. Z dachu

kapie woda, za to wiatr ok. 5 m/s.

Start do pierwszego wyÊcigu 11.30.

Si∏a wiatru roÊnie w drugim i trzecim

wyÊcigu, wieje w porywach do

11m/s. Odby∏y si´ cztery wyÊcigi

w bardzo szybkich warunkach. Si∏a

wiatru we wszystkich wyÊcigach nie

spada∏a poni˝ej 8m/s. Maciek jest

drugi, Alicja 15, Mateusz 17. Ale to

dopiero poczàtek. Planowane jest 12

wyÊcigów.

Sobota (8.02) drugi dzieƒ regat.

Rozegranych zosta∏o pi´ç wyÊcigów.

Warunki bardzo s∏abe. Wiatr na gra-

nicy mo˝liwoÊci puszczenia startów.

Za to pi´kne s∏oƒce. I <szkwa∏y>

maks. do 3m/s. W takich warunkach

fory majà l˝ejsi zawodnicy, Maciek

do nich nie nale˝y. Za to Mateusz po-

prawi∏ swojà pozycj´ o kilka miejsc

i po 8 wyÊcigach jest 12. Oko∏o

godz. 12 temperatura wzros∏a i

na lodzie zacz´∏a pojawiaç si´ wo-

da.

Niedziela (9.02) trzeci i ostatni

dzieƒ regat. Pozosta∏y do rozegrania

trzy wyÊcigi. To co wczoraj rozmar-

z∏o, w nocy zamarz∏o, tworzàc

na wierzchu cienkà warstw´ lodu, po-

tem woda i dopiero w∏aÊciwy lód.

Znowu ma∏o wiatru, maksymalnie

do 4 m/s. Po 12 wyÊcigach Maciek

zajà∏ 5 miejsce, Mateusz 11, Alicja –

19. Czy regaty by∏y udane? Mog∏o

byç lepiej, zabrak∏o jak zwykle troch´

szcz´Êcia. Zadziwiajàcy kalejdoskop

pogodowy, od s∏oƒca i mrozu w pià-

tek, poprzez temperatur´ dodatnià

w sobot´, do mg∏y i deszczu w nie-

dziel´. Mog´ jeszcze tylko dodaç, ˝e

ju˝ wkrótce zacznà nam si´ Mistrzo-

stwa Âwiata i Europy, które odb´dà

si´ na ¸otwie.

� Pozdrawiam Janek Tomczyk

W ramach programu Bezpieczeƒstwo nad Jeziorem
Zegrzyƒskim na lata 2011 – 2014 uczniowie z gimnazjum
w Stanisławowie Pierwszym wzi´li udział w lekcji
na Êwie˝ym powietrzu – nad brzegiem Jeziora
Zegrzyƒskiego.

MŁODZI judocy na tatami

W UKS Pilawa pod okiem trenera Przemysława èródło trenuje
około 20 zawodników z naszej Gminy. Wi´kszoÊç z nich dopiero
od tego sezonu zacz´ła swojà przygod´ z judo. 

P
odsumowaniem ich pracy,

a przede wszystkim dobrej zaba-

wy, by∏ udzia∏ w organizowa-

nym corocznie Powiatowym Turnie-

ju Judo w Wieliszewie, który odby∏

si´ 15 grudnia 2013r. M∏odzi judocy

z UKS Pilawa wywalczyli siedem

medali. M∏odzi sportowcy wykazali

si´ wielkà walecznoÊcià zdobywajàc

nast´pujàce miejsca: 

• pierwsze miejsce w swojej katego-

rii wagowej wywalczyli: Konrad

Zió∏kowski, Kacper Wasiak, Stani-

s∏aw Telejko, Wiktor Wenerski. 

• drugie miejsce wywalczyli: Niko-

la Wenerska, Adam WiÊniewski,

Karol Matusiak. 

• czwarte miejsce zaj´∏a Weronika

WiÊniewska. 

Turniej sprawi∏ ma∏ym zawodni-

kom wiele radoÊci, zabawy i satysfak-

cji. M∏odzi judocy wykazali si´ du-

˝ym zaanga˝owaniem i wolà walki.

Ka˝dy z nich wróci∏ do domu zado-

wolony i z uÊmiechem na twarzy. 

Jednym z bardziej doÊwiadczonych

zawodników trenujàcych pod okiem

trenera jest Wiktor Wenerski, uczeƒ

szko∏y Podstawowej w Niepor´cie,

który trenuje od 2010 r. Wiktor bra∏

udzia∏ w wielu zawodach organizowa-

nych w ubieg∏ym roku. Jego najwa˝-

niejsze osiàgni´cia to: I miejsce

w Mi´dzynarodowym Turnieju Judo

o Puchar Wójta Gminy Sochaczew,

I miejsce w zawodach judo Kuênia

M∏odych Talentów, V miejsce w mi-

ko∏ajkowych zawodach judo w War-

szawie, I miejsce w gwiazdkowym za-

wodach judo na AWF w Warszawie.

Wszystkie osoby zainteresowane

wspania∏à dyscyplinà sportu, jakà

jest judo, zapraszamy na treningi, któ-

re odbywajà si´ w szkole w Bia∏o-

brzegach, w Êrody o godz. 15.15

i w piàtki o godz. 14.45 oraz w szko-

le w Józefowie w poniedzia∏ki i wtor-

ki o godz. 9.15.

Treningi odbywajà si´ na proÊb´ ro-

dziców w godzinach Êwietlicowych,

co urozmaica dzieciom czas sp´dzo-

ny w szkole.

Gratulujemy trenerowi i wszystkim

zawodnikom! Mamy nadziej´, ̋ e dal-

sze treningi równie˝ prze∏o˝à si´

na sukcesy w kolejnych zawodach.

� A. Wenerska

W zawodach wystartowa∏y reprezen-

tacje szkó∏ podstawowych z ¸ajsk,

Serocka, Bia∏obrzegów, SP nr 1

z Legionowa oraz gospodarze. Za-

wody zosta∏y rozegrane systemem

„ka˝dy z ka˝dym”.

Wygrana w zawodach powiato-

wych zagwarantowa∏a uczniom

Szko∏y Podstawowej z ¸ajsk prawo

do startów w dalszych rozgrywkach.

Wszystkim uczestnikom zawodów

gratulujemy i ˝yczymy sukcesów

w przysz∏oÊci. � SP Józefów

2 lutego zawodnicy M.O.S. 2 Warszawa, UKS Pilawa Niepor´t – Alicja Spruch, Mateusz Krasowski, Maciej
Krusiec oraz trener Jan Tomczyk rozpocz´li zgrupowanie przed Mistrzostwami Polski w klasie minibojer. 

RELACJI z Mistrzostw Polski w klasie minibojer
– ciàg dalszy

Ostatniego dnia szko∏y przed feriami

(14.02.) gimnazjaliÊci udali si´ do ba-

zy Legionowskiego WOPR-u w Ze-

grzu Po∏udniowym na spotkanie pro-

filaktyczne, po∏àczone z pokazem ra-

townictwa na lodzie. Spotkanie mia∏o

na celu podniesienie ÊwiadomoÊci

uczniów na temat tego, co mo˝e staç

si´ w sytuacji, gdy nierozwa˝nie sko-

rzystajà z zamarzni´tych zbiorników

wodnych i jak radziç sobie, kiedy ju˝

dojdzie do wypadku, czyli zarwania

si´ lodu. Pokazy przygotowali i pro-

wadzili ratownicy Legionowskiego

WOPR, funkcjonariusze Komisariatu

Rzecznego Policji w Warszawie

i stra˝acy, we wspó∏pracy z Urz´dem

Gminy Niepor´t. Na koniec spotkania

uczniowie otrzymali „Zestaw od Ser-

ca”, w którego sk∏ad wchodzi instruk-

cja udzielania pierwszej pomocy,

a tak˝e sprz´t ratujàcy ˝ycie: r´ka-

wiczki jednorazowe, maseczka

do sztucznego oddychania, koc ter-

moizolacyjny.

� R. Âwiàtkowski

UCZNIOWIE Gimnazjum
bezpieczni na lodzie

POWIATOWE zawody
w unihokeju chłopców
7 lutego, w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzie˝y Szkolnej
odbyły si´ Mistrzostwa Powiatu szkół podstawowych w
unihokeju chłopców.
Gospodarzem zawodów była
Szkoła Podstawowa im. Wandy
Chotomskiej w Józefowie.

KLASYFIKACJA KO¡COWA:
• I miejsce – Szkoła

Podstawowa z Łajsk
• II miejsce – Szkoła

Podstawowa nr 1
z Legionowa

• III miejsce – Szkoła
Podstawowa z Józefowa

• IV miejsce – Szkoła
Podstawowa
z Białobrzegów

• V miejsce – Szkoła
Podstawowa z Serocka.

MŁODZI judocy na tatami
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W MARCU I KWIETNIU 2014 ROKU



7

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W MARCU I KWIETNIU 2014 ROKU

W marcu odbierane b´dà

równie˝ gabaryty, 

elektro Êmieci (ZSEE)

i niebezpieczne 

– kolor czerwony

w harmonogramie.

Przypominamy, ˝e zbli˝a si´ kolejny termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za I kwartał, który upływa 17 marca 2014 r.
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O C A L I å  O D  Z A P O M N I E N I A

I
czasu tego nagle zabrak∏o, aby

dokoƒczyç rozpocz´te opowiada-

nia, przejrzeç stare fotografie,

wróciç pami´cià do lat, gdy moi roz-

mówcy, jako m∏ode osoby byli pe∏-

ni ̋ ycia i przygód. Osoby te ju˝ ode-

sz∏y, a ja mam poczucie konieczno-

Êci zakoƒczenia tych spotkaƒ

chocia˝ krótkim wspomnieniem.

Do tych osób b´d´ czasami powra-

ca∏. Tak by∏o w przypadku rozmów

z p. Tadeuszem D∏utowskim, miesz-

kaƒcem Zegrza Po∏udniowego. Z pa-

nem Tadeuszem spotka∏em si´ chy-

ba tylko dwa lub trzy razy przy oka-

zji za∏atwiania spraw urz´dowych.

Pierwsze spotkanie by∏o o tyle inte-

resujàce, ˝e ze wzgl´du na wiek za-

gadnà∏em p. Tadeusza o zawód

i wspomnienia z lat m∏odoÊci. Szcze-

gólnie zaciekawi∏o mnie wtràcanie

przez mojego rozmówc´, w czasie

rozmowy, chyba z przyzwyczajenia,

wielu s∏ów w j´zyku niemieckim!

W∏aÊciwie pan Tadeusz przy pierw-

szym spotkaniu nie by∏ zbyt roz-

mowny, ale na koniec spotkania po-

przez ten niemiecki dogadaliÊmy si´.

Ja interesuj´ si´ historià, a pan Ta-

deusz by∏ w czasie ostatniej wojny

na robotach przymusowych w Au-

strii, ja interesuj´ si´ równie˝ pojaz-

dami wojskowymi z czasów wojny

i tu wymieni∏em nazw´ niemieckie-

go ciàgnika artyleryjskiego Rau-

penschlepper Ost (RSO) produko-

wanego m.in. w zak∏adach Steyr Da-

imler Puch w Austrii, a pan Tadeusz

oÊwiadczy∏, ˝e pracowa∏ w zak∏a-

dach Steyr’a przy monta˝u tych cià-

gników i ju˝ byliÊmy umówieni

na nast´pne spotkanie. W czasie dru-

giego spotkania mój rozmówca ju˝

bardziej swobodnie opowiada∏ mi

swoje wojenne przygody, a by∏o one

bardzo burzliwe i podobne do losu

wielu Polaków, skierowanych przez

okupanta hitlerowskiego w cza-

sie II wojny Êwiatowej na roboty

przymusowe w ró˝ne zakàtki Euro-

py. O samej pracy w zak∏adach

Steyr’a opowiada∏ niewiele, wspo-

mina∏ tylko ciàg∏y problem z g∏odem

i koniecznoÊcià wykonywania norm

pracy. Z rodzinnego domu wyniós∏

znajomoÊç zawodu stolarza, co po-

maga∏o mu przetrwaç trudne warun-

ki pracy przymusowej. Jego obóz

zosta∏ wyzwolony przez wojska

amerykaƒskie wiosnà 1945 roku.

Jeszcze w czasie wojny by∏ przez pe-

wien czas na terenie Austrii i W´gier

(dlatego zna∏ te˝ j´zyk w´gierski)

w alianckich oddzia∏ach pomocni-

czych. Po zakoƒczeniu wojny

od Amerykanów otrzyma∏ propozy-

cj´ stanowiska magazyniera w wiel-

kich sk∏adach porzuconej broni

i amunicji na terenie Austrii. Do je-

go zadaƒ nale˝a∏a m.in. selekcja bro-

ni sprawnej i uszkodzonej, przeglà-

dy broni, pakowanie w skrzynie itp.

Broƒ ta g∏ównie, pochodzenia nie-

mieckiego, sprzedawana przez alian-

tów trafia∏a do krajów Êwiata, w któ-

rych by∏y konflikty zbrojne. Gdy za-

koƒczy∏ prac´ w sk∏adzie broni,

Amerykanie pytali go, czy wraca

do rzàdzonej przez komunistów Pol-

ski, czy mo˝e skorzysta z ich propo-

zycji nowego zaj´cia i uda si´ do In-

dochin jako ˝o∏nierz kontraktowy.

Takà propozycj´ otrzyma∏o wielu

Polaków, przebywajàcych w tym

czasie na terenie Austrii. Tadeusz

D∏utowski znalaz∏ si´ w grupie 15

m∏odych Polaków, którzy pozg∏asza-

li si´ do wyjazdu na zaproponowa-

ny kontrakt. Jednak w drodze na lot-

nisko po namyÊle czterech, w tym

pan Tadeusz, zrezygnowa∏o i ucie-

k∏o. Pan Tadeusz osiad∏ we Wschod-

nim Tyrolu, pracujàc najpierw w go-

spodarstwie rolnym w Wallern jako

robotnik rolny (Landarbeiter), a na-

st´pnie jako pomocnik (Hilfsarbe-

iter) w firmie w Wels. Budowa∏ tu-

nele kolejowe i linie telefoniczne

w górach Tyrolu, jako pracownik fir-

my Hitthaller & Trixl Linz’Donau.

Do Polski powróci∏, wed∏ug danych

z Karty repatriacyjnej, 20 grud-

nia 1958 roku. W kraju po powrocie

pracuje jako stolarz we w∏asnym za-

k∏adzie stolarskim w Zegrzu Po∏u-

dniowym, wykonujàc ramy okienne,

drzwi, meble itp. By∏ stolarzem

o du˝ych umiej´tnoÊciach, dlatego

wykonywa∏ m.in. prace stolarskie

w koÊcio∏ach w Wieliszewie i Woli

Kie∏piƒskiej. Szczególnie du˝o pan

Tadeusz opowiada∏ mi o swojej wy-

prawie po latach do Austrii, gdy sta-

ra∏ si´ o dodatek do emerytury

za prac´ przymusowà w Austrii.

Gdy zawiod∏y wszystkie mo˝liwoÊci

za∏atwienia tej sprawy w kraju, po-

stanowi∏ osobiÊcie udaç si´ do zak∏a-

dów, w których pracowa∏ na terenie

Austrii. Niemiecki zna∏ biegle, wi´c

z porozumieniem nie by∏o proble-

mów. Pami´tam, jak ze wzrusze-

niem opowiada∏, ˝e gdy przekracza∏

z niepewnoÊcià progi austriackich

urz´dów i przedstawia∏ si´ po nie-

miecku, w jakiej jest sprawie, oka-

zywa∏o si´, ˝e po tylu latach sà

w kartotekach jego wszystkie karty

pracy przymusowej, na podstawie

których uzyska∏ natychmiast stosow-

ne zaÊwiadczenia. Tyle zapami´ta-

∏em z bezpoÊredniej rozmowy. No-

we informacje uzyska∏em na poczàt-

ku lutego tego roku od córki

pana Tadeusza p. Bogumi∏y Kasiƒ-

skiej. W domu tata nie opowiada∏

wiele o swoich wojennych prze˝y-

ciach, ale córka twierdzi, ˝e mia∏y

one wp∏yw na jego dalsze ˝ycie.

Okaza∏o si´, ˝e p. Tadeusz mia∏

ukryte zdolnoÊci artystyczne

i oprócz pracy w firmie telekomuni-

kacyjnej chodzi∏ na zaj´cia do lokal-

nego teatru, grajàc w sztukach te-

atralnych. Na dowód tego u˝yczy∏a

mi do wykorzystania zdj´cia z tam-

tego okresu. W Austrii prawie

w ka˝dym miasteczku lub wsi dzia-

∏a∏y grupy teatralno-muzyczne

i do jednej z nich nale˝a∏ Tadeusz

D∏utowski, grajàc w sztukach postaç

umundurowanego lokalnego funk-

cjonariusza. Wspomnieƒ pana Tade-

usza o historii przybycia przed woj-

nà jego rodziny z Warszawy do Ze-

grza Po∏udniowego, okolicznoÊciach

przez które znalaz∏ si´ na robotach

przymusowych i jego powojennej

dzia∏alnoÊci na terenie Austrii

i w kraju, ju˝ nie zdà˝y∏em wys∏u-

chaç. Mam jednak nadziej´, ˝e tà

garÊcià wspomnieƒ pokaza∏em,

przed jak trudnymi wyborami stawa-

li nasi rodacy, pozostajàcy po 1945

roku poza granicami Ojczyzny. Ten

wybór nie dotyczy∏ przecie˝ tylko

˝o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych

na Zachodzie, ale równie˝ zwy-

k∏ych ludzi, takich jak Tadeusz D∏u-

towski, których wojenne losy wbrew

ich woli rzuci∏y daleko od rodzinne-

go domu.

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne

Tadeusz Dłutowski
(1928–2006) – wspomnienie…

Przeglàdajàc swoje notatki ze spotkaƒ ze starszymi mieszkaƒcami gminy
coraz cz´Êciej stwierdzam, ˝e z niektórymi osobami spotkałem si´ raz lub
dwa, odkładajàc zarejestrowanie wspomnieƒ na póêniejszy czas. 

Âladami wspomnieƒ mieszkaƒców naszej gminy

Tadeusz D∏utowski na scenie gra w sztuce postaç w mundurze z „teatralnym” wàsem. (fot. zbiory rodzinne p.

Bogumi∏y Kasiƒskiej)

Tadeusz D∏utowski siedzi na b∏otniku samochodu ci´˝arowego 

firmy Hitthaller & Trixl Linz’ Donau.

(fot. zbiory rodzinne p. Bogumi∏y Kasiƒskiej)

Produkowane w Austrii ciàgniki Raupenschlepper Ost (RSO) 

na froncie wschodnim. (fot. Internet)


