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GRAND PRIX 
dla Strefy 
Podmiejskiej

88 POMOC SPO¸ECZNA – PORADNIK
Niezb´dna potrzeba bytowa 

– zasi∏ek celowy

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

88 POZNAJ SWOJÑ GMIN¢
– kontynuujemy cykl, prezentujàcy 

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

STANIS¸AWÓW DRUGI
– STRONA 3

koniecznie przeczytaj

Aby zach´ciç dzieci do spo˝ywania nowych, zdrowych produktów, a tak˝e
realizujàc jedno z zadaƒ Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej
„åwiczyç ka˝dy mo˝e”, do której przystàpiło przedszkole Akademia Małych
Odkrywców w Zegrzu Południowym, zorganizowaliÊmy I Gminny Konkurs
Kulinarny pod hasłem „Smacznie, zdrowo, kolorowo”.

SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO 
– I Gminny Konkurs Kulinarny

wi´cej o konkursie na str. 5

SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO 
– I Gminny Konkurs Kulinarny

W ramach projektu „Internet dla Mazowsza”, realizowanego przez Samorzàd Województwa Mazowieckiego,
na terenie gminy Niepor´t budowana b´dzie Êwiatłowodowa sieç szerokopasmowa. 

INTERNET dla Mazowsza
Samorzàd Województwa Mazowiec-

kiego podpisa∏ umow´ z konsorcjum

KT Corporation na realizacj´ budowy

Êwiat∏owodowej sieci szerokopasmo-

wej na terenie Mazowsza. To najwi´k-

szy tego typu projekt realizowany

obecnie w Europie i jeden z najwa˝-

niejszych projektów infrastruktural-

nych w regionie ostatnich lat. W ra-

mach projektu planowana jest budowa

ponad 3600 km Êwiat∏owodów, po-

nad 300 w´z∏ów szkieletowych i dys-

trybucyjnych i budowa sieci dost´po-

wej w 33 lokalizacjach. Budowana

sieç szkieletowa przebiegaç b´dzie

przez tzw. „bia∏e plamy”, czyli tam,

gdzie obecnie nie ma technicznych

mo˝liwoÊci dost´pu do szerokopa-

smowego Internetu. Po∏àczenie jej

z istniejàcà siecià umo˝liwi wi´kszej

liczbie mieszkaƒców korzystanie z In-

ternetu.

W celu zapewnienia mieszkaƒcom

naszej gminy lepszego dost´pu do In-

ternetu, przystàpiono do projektowania

linii Êwiat∏owodowej w drogach gmin-

nych w miejscowoÊciach: Józefów

– ulice LeÊna, Rodziny Kaliƒskich,

Szkolnej, Sienkiewicza; Kàty W´gier-

skie – ulica Wierzbowa; Stanis∏awów

Pierwszy – ulice Izabeliƒska, Krzywa;

Izabelin – ulica Szkolna.

Dzi´ki realizacji projektu miesz-

kaƒcy Mazowsza b´dà mieli zapew-

nionà mo˝liwoÊç dost´pu do sieci In-

ternet, zw∏aszcza tam, gdzie dzisiaj

dzia∏ajàcy operatorzy telekomunika-

cyjni wskazujà bariery w realizacji

w∏asnych inwestycji. Obecnie na tere-

nie ponad 82 proc. mazowieckich

miejscowoÊci nie dzia∏a ˝aden opera-

tor posiadajàcy infrastruktur´ szeroko-

pasmowego dost´pu do Internetu

o przep∏ywie od 2 Mbit/s. Oznacza to

brak bàdê bardzo ograniczony dost´p

do Internetu dla ponad 1,1 mln ludzi.

Dodatkowo w przypadku ponad 8700

mazowieckich miejscowoÊci ˝aden

operator nie posiada sieci dost´powej

NGA zapewniajàcej dost´p do Interne-

tu o przep∏ywie od 30-40 Mbit/s. Do-

tyczy to a˝ 2,2 mln mieszkaƒców. Po-

dobne problemy ma cz´Êç mieszkaƒ-

ców gminy Niepor´t. Projektowana

sieç b´dzie otwarta dla wszystkich

przedsi´biorców telekomunikacyjnych

oferujàcych us∏ugi teleinformatyczne

odbiorcom koƒcowym, czyli miesz-

kaƒcom i przedsi´biorcom.

WartoÊç ca∏ego przedsi´wzi´cia wy-

niesie oko∏o 458 mln z∏, b´dzie on re-

alizowany w ramach RPO WM. Przy-

znana dotacja unijna wynosi po-

nad 340 mln z∏.

Wszystkie prace zostanà wykonane

na koszt inwestora, którym jest Urzàd

Marsza∏kowski w Warszawie, a teren

zostanie doprowadzony do stanu pier-

wotnego.

� B. Wilk
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MODERNIZACJA CENTRUM MEDYCZNEGO
NIEPOR¢T

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:

AKTUALNOÂCI INWESTYCYJNE

J
ednym z powodów podj´cia tej

decyzji by∏ fakt, i˝ dzier˝awa

przedmiotowego terenu nie przy-

nios∏a oczekiwanych rezultatów

w postaci w∏aÊciwego zagospodaro-

wania i utrzymania terenu oraz wy-

korzystania w pe∏ni jego naturalnych

walorów i mo˝liwoÊci turystyczno-

-rekreacyjnych. Sk∏oni∏o to Gmin´

do poszukiwania nowych rozwià-

zaƒ, zmierzajàcych do kompleksowe-

go zagospodarowania tego terenu

na wysokim poziomie i dostosowania

go do potrzeb oraz oczekiwaƒ miesz-

kaƒców. Zg∏oszona przez jednego

z dzier˝awców ch´ç wykupienia sa-

mego portu w Niepor´cie by∏a nie

do przyj´cia przez Gmin´ i z punktu

widzenia interesu spo∏ecznego mo˝-

na by jà porównaç do pozbycia si´

np. cz´Êci wa˝nej drogi publicznej. 

Podobnie nie mo˝na by∏o zaakcep-

towaç propozycji 10-letniej dzier˝a-

wy terenu Port Niepor´t, zak∏adajà-

cej realizacj´ naniesieƒ inwestycyj-

nych przez dzier˝awc´ w wysokoÊci

tylko ok. 1,5 mln. z∏. Jest to bowiem

kwota niegwarantujàca poprawy wi-

zerunku i funkcjonalnoÊci terenu,

a jednoczeÊnie nieporównywalna

z wydatkami zaplanowanymi przez

Gmin´ na inwestycje w obszarze

gminnego Kompleksu rekreacyjno

– wypoczynkowego, które w sa-

mym 2014 roku wyniosà ponad 0,5

mln z∏otych oraz 60 tys. z∏otych

na koncepcj´ i projekt zagospodaro-

wania terenu. Koƒcowa wartoÊç mo-

dernizacji obiektu z naniesieniami in-

westycyjnymi mo˝e wynieÊç szacun-

kowo ok. 30 mln z∏otych, które

Gmina planuje pozyskaç ze Êrodków

zewn´trznych, w tym unijnych. 

Gmina ju˝ obecnie przystàpi∏a

do realizacji intensywnych dzia∏aƒ

w celu stworzenia na terenie Kom-

pleksu optymalnych warunków

do aktywnego uprawiania sportu,

rekreacji i wypoczynku, z wykorzy-

staniem wszystkich mo˝liwoÊci, ja-

kie daje ten pi´kny obszar i jego po-

∏o˝enie, z zachowaniem nowocze-

snych standardów. 

Kompleks ma dla Gminy Niepor´t

ogromne znaczenie, z uwagi na jego

turystyczno – rekreacyjno – wypo-

czynkowy charakter. Podobnie jak

Dzika Pla˝a po przeprowadzonej

z sukcesem jej rewitalizacji, mo˝e

przy wykorzystaniu Êrodków unij-

nych staç si´ za par´ lat wizytówkà

turystycznà Gminy. 

Aby osiàgnàç zamierzony cel, nie-

zb´dne jest w pierwszej kolejnoÊci

wykonanie i przyj´cie koncepcji za-

gospodarowania terenu oraz doku-

mentacji projektowej, co poza kom-

pleksowym i planowym zagospoda-

rowaniem terenu pozwoli

na aplikowanie o Êrodki unijne

w perspektywie 2015-2020. Gmina

zaplanowa∏a wykonanie tych zadaƒ

w ciàgu najbli˝szych dwóch lat, tak

by docelowy proces inwestycyjny

móg∏ rozpoczàç si´ ju˝ w 2016 roku. 

Do tego czasu, w okresie ,,przej-

Êciowym”, Gmina chce zapewniç nie-

zak∏ócone funkcjonowanie Komplek-

su rekreacyjno – wypoczynkowego,

tak aby mogli z niego korzystaç

na bie˝àco mieszkaƒcy Gminy i inni

u˝ytkownicy: amatorzy sportów wod-

nych, w tym ˝eglarze oraz turyÊci. 

Dotychczasowy dzier˝awca Portu

Jachtowego Niepor´t nie wyra˝a∏

zgody na przekazanie pomostów cu-

mowniczych na rzecz Gminy Niepo-

r´t. Natomiast oferta finansowa

przedstawiona przez tego dzier˝aw-

c´ za ca∏à infrastruktur´ portu, z uwa-

gi na wysokà i nieadekwatnà do je-

go z∏ego stanu technicznego cen´, nie

mog∏a zostaç i nie zosta∏a zaakcep-

towana przez Gmin´. 

Podobnie by∏y dzier˝awca nie prze-

niós∏ na Gmin´ praw do wody

na cz´Êç akwenu Jeziora Zegrzyƒ-

skiego, sàsiadujàcej z portem Niepo-

r´t (umowa z Regionalnym Zarzàdem

Gospodarki Wodnej w Warszawie,

zawarta przez by∏ego dzier˝awc´

Portu Niepor´t, obowiàzuje do paê-

dziernika 2015 r.), w zwiàzku

z czym, w okresie ,,przejÊciowym”

Gmina b´dzie montowa∏a pomosty

na pozosta∏ej cz´Êci akwenu, pozosta-

wiajàc mo˝liwoÊç slipowania w do-

tychczasowym miejscu. W porcie Pi-

lawa zachowana zosta∏a natomiast

pe∏na dost´pnoÊç miejsc portowych.

Po protokólarnym przej´ciu Kom-

pleksu/Portu Niepor´t i Pilawa,

w okresie od 1 listopada 2013 r.

do chwili obecnej, Gmina Niepor´t

podj´∏a i zrealizowa∏a mi´dzy inny-

mi nast´pujàce dzia∏ania: 

1) dokonano szczegó∏owej analizy

i oceny stanu Kompleksu;

2) ubezpieczono obiekt,

3) ustalono warunki korzystania

z obszarów Kompleksu z podmio-

tami funkcjonujàcymi dotychczas

na tym terenie w zakresie dalsze-

go Êwiadczenia us∏ug zwiàzanych

z funkcjonowaniem Kompleksu

na okres najbli˝szych dwóch lat,

4) przeprowadzono znacznà cz´Êç

prac porzàdkowych na terenie

Portu Niepor´t-Pilawa, likwidujàc

mi´dzy innymi wysypiska gruzu

i odpadów,

5) dokonano rozbiórki nienadajàcego

si´ do u˝ytku budynku ,,starej in-

˝ynierii”, 

6) usuni´to drzewa zagra˝ajàce bez-

pieczeƒstwu u˝ytkowników

i obiektu (na parkingach i w obr´-

bie parku),

7) przeprowadzono konsultacje spo-

∏eczne w formie ankiety, celem

zbadania opinii oraz oczekiwaƒ

mieszkaƒców i u˝ytkowników te-

renu – w zwiàzku z przygotowa-

niami do jego  zagospodarowania,

8) og∏oszono Konkursu otwarty

na opracowanie koncepcji progra-

mowo – przestrzennej  zagospoda-

rowania „Portu Niepor´t i Pilawa”;

z terminem sk∏adania prac konkur-

sowych do dnia 31 marca br.,

9) przygotowano i z∏o˝ono wniosek

oraz podpisano umow´ z Regio-

nalnym Zarzadem Gospodarki

Wodnej w Warszawie na dzier˝a-

w´ cz´Êci akwenu Jeziora Ze-

grzyƒskiego,

10) podpisanie umowy z firmà „Solid”

na monitorowanie sygna∏ów alar-

mowych z czujek, zamontowa-

nych w obiektach na terenie por-

tów oraz patrolowanie obiektu,

11) stworzenie mo˝liwoÊç zimowa-

nia jednostek p∏ywajàcych na te-

renie portu, w okresie zimowym

2013/2014,

12) podpisanie umów na dostaw´

mediów,

13) powo∏anie pe∏nomocnika ds.

obiektu Port Niepor´t-Pilawa

w Urz´dzie Gminy Niepor´t,

14) zatrudniono pracowników strefy

portowej, 

15) og∏oszono i rozstrzygni´to prze-

targ na zaprojektowanie i wybu-

dowanie pomostu  p∏ywajàcego,

16) zlecono wykonanie nowej bramy

wjazdowej na teren Kompleksu,

17) przygotowanie umowy na wyko-

nanie remontu obiektów na tere-

nie Kompleksu,

18) podj´to remont sanitariatów,

19) ustawiono kontener z natryska-

mi,

20) przygotowano zlecenie ca∏odo-

bowej ochrony Kompleksu,

21) przygotowano przetarg na zakup

systemu parkometrów,

22) wykonano podzia∏ Kompleksu

na systemy funkcjonalne i przy-

gotowano regulaminy  korzysta-

nia z Kompleksu oraz cenniki

korzystania z obiektów u˝ytecz-

noÊci publicznej, celem uchwale-

nia tych dokumentów przez Ra-

d´ Gminy, 

23) przygotowywany jest wniosek

o dofinansowanie ze Êrodków

unijnych budowy pomostów

p∏ywajàcych.

Jak wynika z powy˝szej informa-

cji, w nied∏ugim czasie uda∏o si´

przeprowadziç wiele dzia∏aƒ organi-

zacyjnych, porzàdkowych i przygo-

towawczych. Wiele zostaje jeszcze

do za∏atwienia, tym bardziej, ˝e stan

przej´tego terenu wymaga∏ i nadal

wymaga wielu przedsi´wzi´ç. 

Zdajemy sobie spraw´, ˝e ,,okres

przejÊciowy” mo˝e powodowaç

pewne przejÊciowe utrudnienia i nie-

dogodnoÊci – tak jak to bywa w ta-

kich okresach. 

JesteÊmy przekonani, ˝e dà˝àc

do osiàgni´cia za∏o˝onego celu,

w tym pozyskania Êrodków stwarza-

jàcych mo˝liwoÊç radykalnej zmiany

wizerunku i funkcjonalnoÊci obsza-

ru – uda si´ nam stworzyç, tak jak

w przypadku Dzikiej Pla˝y, niepo-

wtarzalny obiekt – kolejnà wizytów-

k´ Gminy Niepor´t, z której z satys-

fakcjà b´dà mogli korzystaç wszyscy

zainteresowani sportem, rekreacjà

i wypoczynkiem. 

� 
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Przej´cie przez Gmin´ Niepor´t terenów, znanych jako Port Niepor´t – Pilawa
nastàpiło z dniem 1 listopada 2013 roku, po zakoƒczeniu umów dzier˝awy
zawartych z dwoma dotychczasowymi dzier˝awcami tego terenu.

• Og∏oszone zosta∏o zamówienie
publiczne na budow´ sieci wodo-
ciàgowej w drogach gminnych
na terenie gm. Niepor´t.
Zamówienie obejmuje budow´ sie-

ci wodociàgowej w ul. GoÊcinnej

oraz Letniej w Stanis∏awowie Dru-

gim. Termin sk∏adania ofert up∏y-

wa 11.04.2014 r., termin wykonania

budowy wodociàgu – do 28.08.br.

• Og∏oszone zosta∏o zamówienie
publiczne na budow´ kanalizacji
sanitarnej w Stanis∏awowie Dru-
gim i Woli Aleksandra oraz w Jó-
zefowie.
Zamówienie sk∏ada si´ z cz´Êci

A i B. Cz´Êç A – budowa kanaliza-

cji w Stanis∏awowie Drugim i Woli

Aleksandra podzielona zosta∏a

na dwa etapy. Etap I obejmuje budo-

w´ sieci w ulicy Wolskiej w Stani-

s∏awowie Drugim i Woli Aleksan-

dra, budow´ przepompowni Êcieków

P6, P7, P8 wraz z odejÊciami kana-

lizacyjnymi w obr´bie pasa drogo-

wego. Etap II obejmuje budow´ ka-

nalizacji w ulicach ̧ àkowej i Rado-

snej w Stanis∏awowie Drugim wraz

z przepompownià P5 i odejÊciami

w granicach pasa drogowego.

Cz´Êç B zamówienia obejmuje bu-

dow´ kanalizacji w Józefowie

w ulicach G∏ównej i D´bowej wraz

z przepompowniami P1 i P2 oraz

odejÊciami kanalizacyjnymi.

Prace w ul. Wolskiej w Woli Alek-

sandra oraz w ul. G∏ównej w Józe-

fowie prowadzone b´dà pod nadzo-

rem archeologa.

Âcieki z projektowanej kanalizacji

odprowadzane b´dà do istniejàcej

sieci kanalizacyjnej w Legionowie,

poprzez nowo budowanà sieç

na osiedlu Bukowiec C i Grudzie.

Projektowana kanalizacja eksplo-

atowana b´dzie przez Gminny Za-

k∏ad Komunalny w Niepor´cie. 

Na realizacj´ inwestycji gmina sta-

ra si´ o Êrodki z Programu Opera-

cyjnego Infrastruktura i Ârodowi-

sko, wspó∏finansowanego z Fundu-

szu SpójnoÊci.

Rozpocz´cie prac planowane jest

w czerwcu 2014 r., po uzyskaniu

dofinansowania, zakoƒczenie w ma-

ju 2015 r.

Termin sk∏adania ofert up∏ywa

14 kwietnia 2014 r. 

• Og∏oszony zosta∏ przetarg na wy-
konanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej budowy sali
gimnastycznej przy Szkole Pod-
stawowej w Bia∏obrzegach wraz
z przebudowà budynku szko∏y. 
W sali gimnastycznej znajdzie si´

m. in.: sala sportowa z pe∏nowymia-

rowà arenà do pi∏ki koszykowej,

do pi∏ki siatkowej i minipi∏ki r´cz-

nej, z dwoma poprzecznymi boiska-

mi treningowymi przedzielonymi

kotarà, trybuny sk∏adane na 100

miejsc, po dwie szatnie z natryska-

mi i wc dla dziewczàt i ch∏opców,

pokój dla trenera. Elewacja szko∏y

dostosowana zostanie do nowo

budowanej sali, przebudowana zo-

stanie tak˝e kot∏ownia gazowa.

Bie˝nia zostanie przebudowana

i dostanie nowà nawierzchni´ z po-

liuretanu. 

Termin sk∏adania ofert up∏y-

wa 09.04.2014. Termin wykonania

dokumentacji projektowej do dnia

28.11.2014 r. 

• Og∏oszono zamówienie na prze-
budow´ parkingu na Osiedlu
G∏ogi w Niepor´cie.
Roboty budowlane obejmowaç b´-

dà m. in.: rozebranie fragmentu na-

wierzchni z betonu i kraw´˝ników

betonowych oraz po∏o˝enie nowej

nawierzchni asfaltowej.

Termin sk∏adania ofert up∏ywa

11.04.2014. Termin wykonania prac

budowlanych – do 30.06.2014 r. 
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W ramach prac budowlanych re-
alizowanych w Centrum Medycz-
nym Niepor´t dobieg∏a koƒca ter-
momodernizacja budynku.
Budynek zosta∏ ocieplony, po∏o˝ono

nowà elewacj´. Wykonane zosta∏y

obróbki blacharskie i po∏o˝ono opa-

sk´ z kostki wokó∏ budynku.

Przy g∏ównym wejÊciu zbudowano

podjazd dla osób niepe∏nospraw-

nych, zamontowano nowe por´cze.

Zadaszenie wejÊcia zosta∏o wyre-

montowane. Nowe drzwi do ko-

t∏owni znajdujà si´ teraz z ty∏u bu-

dynku. Stare ogrodzenie zosta∏o ro-

zebrane, a teren uporzàdkowany.

Pomi´dzy budynkiem Centrum Me-

dycznego a przedszkolem powsta∏

parking, którego nawierzchnia zosta-

∏a utwardzona kruszywem betono-

wym. Uruchomienie parkingu plano-

wane jest ok. po∏owy kwietnia,

po przebudowie ogrodzenia przed-

szkola. 

Wkrótce po rozstrzygni´ciu prze-

targu wewnàtrz budynku Centrum

Medycznego realizowane b´dà pra-

ce remontowe, których celem jest do-

stosowanie pomieszczeƒ do wymo-

gów Narodowego Funduszu Zdrowia

i poprawa warunków Êwiadczenia

us∏ug medycznych. �
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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 STANISŁAWÓW DRUGI

Poło˝one jest
w południowo-zachodniej
cz´Êci gminy, sàsiaduje
z Kàtami W´gierskimi, 
Wolà Aleksandra,
Józefowem oraz
Legionowem 
i gminà Wieliszew
(Michałów-Reginów). 

Sołtys – Wiesława Bielska
Rada Sołecka
– Agata Piotrowska, 
Jadwiga Gaszewska, 
Michał Laszuk, 
Robert Zajàc, 
Mariusz Wyrzykowski

Powierzchnia – 151,8 ha,
w tym:

– grunty orne – 63 ha
– grunty leÊne – 8 ha
– grunty pod zabudow´

mieszkaniowà – 23 ha

Liczba mieszkaƒców – 718,
w tym:

– kobiety – 349
– m´˝czyêni – 369

STANISŁAWÓW DRUGI

Sołectwo obj´te jest jednym planem
zagospodarowania przestrzennego,
obowiàzujàcym od 2004 roku. Obecnie
przygotowywana jest koncepcja nowe-
go planu, który uwzgl´dniaç b´dzie za-
pisy uchwalonego w 2011 roku „Stu-
dium uwarunkowaƒ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy
Niepor´t”. Wyznaczone zostanà m.in.
nowe tereny budowlane, uwzgl´dnia-
jàce wnioski zgłaszane przez mieszkaƒ-
ców, zmienione normatywy wielkoÊci
działek budowlanych i wskaêniki tere-
nu biologicznie czynnego. 
Działa tu filia Gminnego OÊrodka Kul-
tury w Niepor´cie, w którym skupia si´
˝ycie artystyczne mieszkaƒców. Prowa-
dzone sà m.in. zaj´cia ceramiczne, pla-
styczne, taƒca nowoczesnego dla dzie-
ci. Mieszkaƒcom gminy, i nie tylko,
znany jest zespół wokalny Mło-
dzie˝ 50+, uÊwietniajàcy wiele uroczy-

stoÊci i odnoszàcy sukcesy na ogólno-
polskich festiwalach. 
Sołectwo nale˝y do parafii matki Bo-
skiej Fatimskiej w Legionowie.
Komunikacj´ z Legionowem i pozosta-
łymi miejscowoÊciami gminy zapewnia
linia lokalna L-8. 
W 2014 roku ogłoszony został przetarg
na budow´ kanalizacji na terenie sołec-
twa, której realizacja zaplanowana jest
do maja 2015 roku. Na realizacj´ inwe-
stycji gmina stara si´ o Êrodki z Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Âro-
dowisko, współfinansowanego z Fun-
duszu SpójnoÊci.
W 2013 roku wykonano projekt sieci
wodociàgowej w ul. GoÊcinnej i Letniej
w Stanisławowie Drugim. Została wy-
dana decyzja pozwolenia na budow´,
zatwierdzajàca wykonany projekt bu-
dowlany. W 2014 roku ogłoszony zo-
stał ju˝ przetarg na realizacj´ inwesty-

cji. Planowany termin jej wykonania
– 28.08.2014 r. 
W 2013 roku wykonano dokumentacj´
projektowo-kosztorysowà oÊwietlenia
ul. Letniej. Zaprojektowano 14 punk-
tów Êwietlnych z podziałem na dwa
etapy (etap I – 6 szt. punktów Êwietl-
nych, etap II – 8 szt. punktów Êwietl-
nych). W 2014 r. rozstrzygni´to ju˝
przetarg i podpisano umow´ na reali-
zacj´ I etapu budowy oÊwietlenia,
z planowanym terminem wykonania
– do czerwca 2014 r. 
W 2013 r. wykonano dokumentacj´
projektowo-kosztorysowà oÊwietlenia
ul. GoÊcinnej, otrzymano pozwolenie
na budow´, nast´pnie po przeprowa-
dzonym post´powaniu przetargowym
o udzielenie zamówienia publicznego,
wybrano wykonawc´, podpisano umo-
w´ oraz wykonano 7 punktów Êwietl-
nych. � BW

Przedstawiamy Paƒstwu kolejnà cz´Êç poradnika
pomocy społecznej

Niezb´dna potrzeba bytowa
– zasiłek celowy

SOŁECTWO

Celem pomocy spo∏ecznej jest
umo˝liwienie osobom i rodzinom
przezwyci´˝enie trudnych sytu-
acji ˝yciowych, których nie sà one
w stanie pokonaç, wykorzystujàc
w∏asne uprawnienie, zasoby i mo˝-
liwoÊci (art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r o pomocy
spo∏ecznej). Zgodnie z kolejnym
artyku∏em ustawy, pomoc spo-
∏eczna wspiera osoby i rodziny
w wysi∏ku zmierzajàcym do zaspo-
kojenia niezb´dnych potrzeb
i umo˝liwienia im ˝ycia w warun-
kach odpowiadajàcych godnoÊci
cz∏owieka.

Zatem celem pomocy spo∏ecznej

nie jest zaspokojenie ka˝dej potrze-

by klienta, ale tylko takiej, którà

mo˝na nazwaç „niezb´dnà potrze-
bà ˝yciowà”.

Zgodnie z powo∏anà ustawà, w ce-

lu zaspokojenia niezb´dnej potrzeby

˝yciowej mo˝na przyznaç zasi∏ek
celowy, w szczególnoÊci na zakup

opa∏u, odzie˝y, drobnych remontów

i napraw w mieszkaniu, itp. Katalog

potrzeb jest otwarty, zatem nie-

zb´dnà potrzeb´ ̋ yciowà kwalifiku-

je lub nie pracownik socjalny,

po przeprowadzeniu wywiadu Êro-

dowiskowego.

Termin „zasi∏ek celowy mo˝e byç

przyznany” oznacza, i˝ decyzja

w przedmiotowej sprawie jest wy-

dawana w ramach tzw. uznania ad-

ministracyjnego. Organ przyznajà-

cy Êwiadczenie ma obowiàzek

uwzgl´dniç wskazanie ustawodaw-

cy, co do zasad udzielenia pomocy

osobom potrzebujàcym. Rodzaj, for-

ma i wielkoÊç przyznawanej pomo-

cy muszà byç adekwatne do celów

i mo˝liwoÊci pomocy spo∏ecznej.

Przyznajàc pomoc na zaspokojenie

niezb´dnej potrzeby ̋ yciowej organ

jà przyznajàcy (oÊrodek pomocy

spo∏ecznej) musi wziàç pod uwag´

wszystkie faktyczne okolicznoÊci

sprawy.

Na pewno zasi∏ku celowego nie

otrzyma osoba, która zaciàgn´∏a po-

˝yczki i jej sytuacja finansowa fak-

tycznie jest z∏a, poniewa˝ po˝yczki

musi sp∏acaç. Organ pomocy spo-

∏ecznej nie mo˝e finansowaç zacià-

gni´tych zobowiàzaƒ swoich klien-

tów, przyznajàc jako rekompensat´

zasi∏ki na ˝ywienie czy te˝ leczenie.

Pomoc na podstawie ustawy ma

charakter doraêny, wynikajàcy

z przemijajàcej sytuacji, w której

znalaz∏ si´ klient ubiegajàcy si´

o pomoc.

Ustawa o pomocy spo∏ecznej uza-

le˝nia przyznanie pomocy na zaspo-

kojenie niezb´dnej potrzeby

od dwóch elementów:

• dochodu osoby lub rodziny (oso-

ba samotna 542 z∏, osoba w ro-

dzinie 456 z∏),

• wystàpienia okreÊlonych oko-

licznoÊci (bezrobocie, d∏ugotrwa-

∏a choroba, potrzeba ochrony

macierzyƒstwa, itp.)

Obie przes∏anki winny byç spe∏-

nione ∏àcznie. Wspomnieç nale˝y, ̋ e

ustawa przewiduje przyznanie po-

mocy na zaspokojenie niezb´dnej

potrzeby ˝yciowej nawet, gdy w/w

warunki nie sà spe∏nione. Udzielenie

pomocy jest mo˝liwe w szczególnie

uzasadnionych przypadkach. Wspo-

mnieç jeszcze nale˝y, ˝e „uznanie

administracyjne” nie oznacza dowol-

noÊci.

Organ przyznajàcy pomoc musi

dok∏adnie zbadaç sytuacj´ i uwarun-

kowania ˝ycia klienta i okreÊliç, ja-

kà i w jakim zakresie niezb´dnà po-

trzeb´ bytowà nale˝y zaspokoiç.

Za niezb´dnà potrzeb´ ˝yciowà nie

mo˝na te˝ uznaç refundacji np.

za zakupione ju˝ leki, bowiem owa

potrzeba ju˝ zosta∏a zaspokojona,

a celem i intencjà ustawodawcy jest

zaspokojenie niezb´dnej potrzeby,

której osoba jej potrzebujàca nie mo-

˝e zaspokoiç we w∏asnym zakresie.

� Anna Radlak

UWAGA!
Informujemy, ̋ e 17 marca up∏ynà∏
termin wnoszenia pierwszej op∏a-
ty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (za styczeƒ, luty
i marzec 2014 r.). W zwiàzku

z powy˝szym niezw∏ocznie nale-

˝y uiÊciç ww. op∏at´ na otrzyma-

ny indywidualny nr konta. Na dru-

ku prosimy wpisaç imi´ i nazwisko

osoby, której dotyczy p∏atnoÊç, na-

tomiast w tytule p∏atnoÊci: „OP¸A-

TA ZA GOSPODAROWANIE OD-

PADAMI oraz okres za jaki dokonu-

jemy op∏aty np. I kwarta∏ 2014 r. lub

w przypadku rat miesi´cznych np.

styczeƒ 2014 r., luty 2014 r. itp.”

– p∏acàc w ratach miesi´cznych na-

le˝y pami´taç o terminach p∏atnoÊci

zgodnie z kwartalnymi okresami

rozliczeniowymi.

W przypadku nie uiszczenia op∏a-

ty za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi Gmina ma obowiàzek

odzyskiwania zaleg∏oÊci, w∏àcznie

z ich egzekucjà w oparciu o przepi-

sy ustawy – Ordynacja podatkowa

i ustawy o post´powaniu egzekucyj-

nym w administracji.

Informujemy równie˝, ˝e koszty
upomnienia obcià˝ajà zobowiàza-
nego i sà pobierane na rzecz wie-
rzyciela/Gminy. Powstajà one
w dniu dostarczenia upomnienia
i obecnie wynoszà 11,60 z∏.

�

OPŁATY za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Gmina Niepor´t przeznaczy∏a
do dzier˝awy na cele budowy kry-
tego kortu tenisowego niezabudo-
wanà nieruchomoÊç gruntowà
o pow. 600 m2, po∏o˝onà w Stanis∏a-
wowie Pierwszym, w rejonie ulic Ja-

na Kazimierza i ulicy Koncertowej,

stanowiàcà w∏asnoÊç Gminy Niepor´t,

oznaczonà jako dzia∏ka nr 116/11, dla

której Sàd Rejonowy w Legionowie

prowadzi KW Nr WA1L/00047312/4. 

W sàsiedztwie znajduje si´ gmin-

na p∏ywalnia sportowa Aquapark

„Fala”, Gimnazjum im Bohaterów

Bitwy Warszawskiej 1920 r. oraz za-

budowa mieszkaniowa jednorodzin-

na. Wydzier˝awiana nieruchomoÊç

posiada dost´p do drogi publicznej

z dwóch stron. Wjazd na nierucho-

moÊç odbywaç si´ mo˝e od ul. Jana

Kazimierza drogà po˝arowà. Nato-

miast korzystajàcy z kortu mogà par-

kowaç na istniejàcych miejscach

parkingowych wokó∏ gimnazjum

i Aquaparku „Fala”. 

Szczegó∏owe informacje mo˝na

uzyskaç w Dziale Geodezji i Gospo-

darki NieruchomoÊciami Urz´du

Gminy Niepor´t Plac Wolno-

Êci 1, 05-126 Niepor´t, pokój nr 7,

telefon 22 767-04-12, w godzinach

pracy urz´du.

�

ZACH¢CAMY do zainwestowania w kort tenisowy

KONTROLA HYDRANTÓW PRZECIWPO˚AROWYCH
GZK w Niepor´cie informuje o trwajàcym sprawdzaniu hydrantów p.po˝.
zainstalowanych na gminnej sieci wodociàgowej. W zwiàzku z powy˝szym,
na niektórych obszarach gminy mogà wystàpiç chwilowe przerwy w dostawie
wody. Przepraszamy za utrudnienia.

� GZK w Niepor´cie
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W
zwiàzku z powy˝szym zapra-

szamy wszystkich ch´tnych

do Urz´du Gminy w Niepo-

r´cie – Dzia∏u Inwestycji i Zamówieƒ

Publicznych celem sk∏adania wnio-

sków o udzia∏ w Projekcie. W chwili
obecnej dofinansowanie obejmu-
je 70% kosztów realizacji zestawu
solarnego. O ile pojawià si´ mo˝liwo-

Êci bud˝etowe, Wójt Gminy wystàpi

do Rady Gminy z wnioskiem o zwi´k-

szenie dofinansowania, a tym samym

spowoduje to zmniejszenie udzia∏u

w∏asnego mieszkaƒca. 

Gmina wybra∏a do realizacji obecnie

najnowoczeÊniejsze pod wzgl´dem

technologicznym produkty solarne

– kolektory pró˝niowe typu heat-pi-
pe. Kolektory pró˝niowe typu heat-pi-

pe to wysoko zaawansowana techno-

logia solarna. Kolektor pró˝niowy jest

do 30% sprawniejszy od kolektorów

p∏askich, zw∏aszcza w tzw. okresach

przejÊciowych tj. wiosna i jesieƒ (wa˝-

na kwestia w warunkach klimatycz-

nych dla Polski). Takie zalety wynika-

jà ze zdolnoÊci kolektora pró˝niowe-

go do absorbowania promieniowania

rozproszonego i drastycznie obni˝o-

nych strat ciep∏a dzi´ki „idealnej”

izolacji jakà jest pró˝nia w rurach ko-

lektora. 

Podstawowe zalety tego rozwiàzania
to tak˝e:
1. NajnowoczeÊniejsze kolektory typu

heatpipe zawierajà ogranicznik tem-
peratury i wy∏àcznik zapobiegajà-
cy przegrzaniu instalacji, dzi´ki

czemu ich u˝ytkownicy nie muszà si´

martwiç w okresie urlopowo-waka-

cyjnym o przegrzanie instalacji oraz

nie muszà robiç dodatkowych zabez-

pieczeƒ hydraulicznych chroniàcych

instalacj´ przed przegrzaniem.

2. Wysoka efektywnoÊç przy niskim

promieniowaniu s∏onecznym (po-

chmurne dni).

3. Efektywna praca kolektora przy usy-

tuowaniu nie tyko bezpoÊrednio

na po∏udnie, co nie zawsze jest mo˝-

liwe ze wzgl´du na ustawienie domu

i jego dachu lub elewacji. Jest mo˝-

liwoÊç zmiany ustawienia absorbera

(ca∏ej rury), tak aby przy niekorzyst-

nym ustawieniu dachu skierowaç ab-

sorber mo˝liwie na po∏udnie.

4. ¸atwoÊç monta˝u wynikajàca z wa-

gi poszczególnych elementów kolek-

tora oraz z faktu, ˝e na dachu mon-

tujemy poszczególne lekkie rury

szklane.

5. W przypadku uszkodzenia nale˝y

wymieniç tylko poszczególne uszko-

dzone rury szklane (nie ca∏y kolek-

tor) bez ingerencji w uk∏ad hydrau-

liczny.

6. W przypadku degradacji glikolu i je-

go powolnej zmiany stanu skupienia

i innych parametrów, brak jest wp∏y-

wu na zaleganie glikolu w cz´Êci ko-

lektora, a jedynie rurociàgach insta-

lacji solarnej – ∏atwe jego usuni´cie.

7. Wysoka trwa∏oÊç urzàdzeƒ dzi´ki za-

stosowaniu najlepszych materia∏ów

w tym np. anody tytanowej w zasob-

niku.

Dzi´ki zastosowaniu najnowocze-

Êniejszych instalacji solarnych Gmina

Niepor´t wkroczy w nowy etap realiza-

cji inwestycji proekologicznych i ener-

gooszcz´dnych. Mieszkaƒcy zaoszcz´-

dzà energi´ i finanse, a gmina zachowa

swój turystyczno-rekreacyjny charak-

ter, dzi´ki m.in. czystemu powietrzu.

Rozpoczniemy go budowà kolektorów

s∏onecznych, przy wykorzystaniu zna-

czàcego, 70%-go dofinansowania unij-

nego. 

Kolektory s∏oneczne sà wysoko-

sprawnymi urzàdzeniami do przetwa-

rzania promieniowania s∏onecznego

w energi´ cieplnà, przeznaczonà do dal-

szego wykorzystania do ogrzewania

wody u˝ytkowej. Sà urzàdzeniami

przeznaczonymi do eksploatacji ca∏o-

rocznej. 

W∏aÊciciel obiektu, który wybuduje

system solarny z ˝ywotnoÊcià wynoszà-

cà wiele lat przyczyni si´ do wzrostu

wartoÊci swojej nieruchomoÊci. Gwa-

rancja jakoÊci na zamontowane kolek-

tory wynosiç b´dzie 5 lat. W tym

w ka˝dym roku trwania gwarancji, Wy-

konawca b´dzie zobowiàzany prze-

prowadziç co najmniej 1 nieodp∏atny

przeglàd serwisowy. 

Wg danych od obecnych u˝ytkow-
ników zestawów solarnych, wartoÊç
wniesionego wk∏adu pieni´˝nego
przez Mieszkaƒca przy obecnym do-
finasowaniu powinna si´ zwróciç
maksymalnie w ciàgu 5 lat. Po up∏y-

wie okresu zwrotu inwestycji, który b´-

dzie si´ skraca∏ wraz ze wzrostem cen

energii, inwestycja zacznie przynosiç

inwestorowi wyraêne korzyÊci. Inwe-

stowanie w system kolektorów s∏onecz-

nych jest wi´c nie tylko korzystne, ale

i perspektywiczne.

Prawid∏owo zaprojektowany i za-
montowany system kolektorów s∏o-
necznych mo˝e obni˝yç koszty pod-
grzewania wody u˝ytkowej o 90%.

W 2014 r. planowana jest instalacja

najnowszych pró˝niowych kolekto-

rów s∏onecznych w 587 prywatnych

obiektach mieszkalnych po∏o˝onych

na terenie gminy. Liczba dost´pnych
zestawów jest wi´c ÊciÊle ograniczo-
na. Zapraszamy do udzia∏u w pro-
jekcie.

� 

ZAMONTUJ kolektory słoneczne 
razem z Gminà Niepor´t
Informujemy, ˝e nadal prowadzony jest nabór ch´tnych do udziału 
w Projekcie pn. „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie
Gminy Niepor´t” dofinansowanego ze Êrodków Unii Europejskiej. 

W zwiàzku z nadejÊciem wiosny przypominamy o koniecznoÊci przeprowadzenia prac konserwacyjnych
wynikajàcych z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951,
1513, z 2013 r. poz. 21, 165). 

O OBOWIÑZKU utrzymywania we właÊciwym stanie
urzàdzeƒ wodnych, w tym rowów melioracyjnych

Na podstawie art. 77 wskazanej wy-

˝ej ustawy, w∏aÊciciel gruntu na któ-

rym znajduje si´ urzàdzenie wodne,

do których zalicza si´ rowy meliora-

cyjne, zobowiàzany jest do bezpo-

Êredniego utrzymywania tych urzà-

dzeƒ.

Utrzymywanie urzàdzeƒ wodnych

we w∏aÊciwym stanie polega na wy-

kaszaniu roÊlinnoÊci ze skarp i dna

rowu, odmulaniu dna rowu wraz

z usuni´ciem przetamowaƒ utrudnia-

jàcych sp∏yw wody w rowie. Ponad-

to zaleca si´ wykonanie napraw

uszkodzonych skarp i dna rowu, jak

równie˝ przepustów i innych urzà-

dzeƒ zwiàzanych z nimi funkcjonal-

nie, a tak˝e odmulenie i oczyszcza-

nie studzienek drenarskich oraz od-

cinków rowów zabudowanych

kr´gami betonowymi.

Brak systematycznej konserwacji

urzàdzeƒ wodnych mo˝e prowadziç,

przy wystàpieniu obfitych opadów,

do lokalnych podtopieƒ oraz zalania

terenu posesji. Zaproponowane wy˝ej

prace konserwacyjne pozwolà na za-

chowanie pierwotnej funkcji urzàdzeƒ

wodnych, którà jest odprowadzanie

nadmiaru wód, w tym równie˝ desz-

czowych z okolicznych terenów, co

zabezpieczy tereny przyleg∏e

przed lokalnymi podtopieniami. Po-

nadto sprawnie dzia∏ajàce urzàdzenia

wodne, w tym równie˝ rowy melio-

racyjne, pozwolà na prowadzenie

w∏aÊciwej gospodarki rolnej na ∏àkach

i polach uprawnych.

Podczas wykonywania prac konser-

wacyjnych bardzo istotne jest, aby by-

∏y one prowadzone na ca∏ym odcinku

rowu. Oczyszczenie jedynie górnego

odcinka, bez udro˝nienia w jego dol-

nej – ujÊciowej cz´Êci, nie spowodu-

je sp∏ywu wody. Ponadto regularne

oczyszczanie rowu z zalegajàcych

w nim ga∏´zi, obumar∏ych cz´Êci ro-

Êlin oraz naniesionych odpadów lub

Êmieci, zapobiegnie tworzeniu si´

przetamowaƒ. Pozostawione ga∏´zie

lub inne materia∏y mogà te˝ stanowiç

idealny budulec dla bobrów do budo-

wy ˝eremi i prowadziç do zak∏óceƒ

w przep∏ywie wody. Takie dzia∏ania

mogà doprowadziç do powa˝nych

problemów dla mieszkaƒców, którzy

zmuszeni b´dà zmagaç si´ ze szkoda-

mi wyrzàdzonymi przez bobry

na przyleg∏ych do rowu posesjach

oraz ∏àkach i polach. W zwiàzku z po-

wy˝szym bardzo wa˝ne jest regular-

ne wykonanie prac konserwacyjnych

na ca∏ym odcinku rowu.

JednoczeÊnie informujemy, ˝e

zgodnie z obowiàzujàcymi przepisa-

mi art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 16

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(Dz. U. z 2013 r., poz. 627, 628, 842)

w stosunku do bobra wprowadzono

szereg zakazów dotyczàcych m. in.

niszczenia nor, ̋ eremi, tam, umyÊlne-

go zabijania, okaleczania, chwytania,

p∏oszenia i niepokojenia. W zwiàzku

z powy˝szym w przypadku powstania

tamy bobrowej na rowie nale˝y zwró-

ciç si´ do Regionalnej Dyrekcji

Ochrony Ârodowiska w Warszawie

z wnioskiem o wydanie decyzji ze-

zwalajàcej na odst´pstwo od ww. za-

kazów, np. na niszczenie tam. Nato-

miast w przypadku stwierdzenia

szkód wyrzàdzonych przez bobry

na swoim terenie, nale˝y z∏o˝yç wnio-

sek o odszkodowanie wraz z wyma-

ganymi dokumentami do Regionalnej

Dyrekcji Ochrony Ârodowiska

w Warszawie. Wszelkie informacje

mo˝na uzyskaç w Regionalnej Dyrek-

cji Ochrony Ârodowiska w Warsza-

wie pod nr telefonu 22 556 56 00 lub

znaleêç na stronie internetowej

www.warszawa.rdos.gov.pl.

� Piotr Filipowicz

Wypalanie łàk jest jednà
z najcz´stszych przyczyn
groênych po˝arów lasów,
zabudowaƒ gospodarczych,
osiedli mieszkaniowych. 

WYPALANIE
łàk jest
zabronione
Wypalanie ∏àk to jeden z najbardziej

brutalnych sposobów niszczenia Êro-

dowiska oraz jedna z istotnych przy-

czyn zatruwania atmosfery niebez-

piecznymi zwiàzkami chemicznymi

np. w´glowodorami z benzo pire-

nem, dla ludzi kancerogennymi, dla

przyrody ÊmiercionoÊnymi. Do at-

mosfery przedostajà si´ ponadto du-

˝e iloÊci dwutlenku w´gla, siarki

i w´glowodorów aromatycznych

o w∏aÊciwoÊciach rakotwórczych.

Dym pochodzàcy z wypalania, powo-

dujàc ograniczonà widocznoÊç, bar-

dzo cz´sto jest przyczynà wypadków

i kolizji na drogach. W zwiàzku z co-

raz wi´kszà liczbà po˝arów na terenie

naszej Gminy powstajàcych na skutek

wypalania ∏àk przypomina si´, ̋ e wy-

palanie ∏àk oprócz tego, ˝e jest na-

prawd´ niebezpieczne, jest te˝ zabro-

nione. Zgodnie z ustawà z 16 kwiet-

nia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 124 i 131), kto wypala ∏àki, pa-

stwiska, nieu˝ytki, rowy, pasy przy-

dro˝ne, szlaki kolejowe, trzcinowiska

lub szuwary podlega karze aresztu al-

bo grzywny. Ponadto zgodnie z art. 82

§ 1 pkt 7 Kodeksu wykroczeƒ „kto

nieostro˝nie obchodzi si´ z ogniem

lub wykracza przeciwko przepisom

dotyczàcym zapobiegania i zwalcza-

nia po˝arów, a w szczególnoÊci w le-

sie lub na terenie ÊródleÊnym albo

w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 100 m

od granicy lasu:

� u˝ywa ciàgnika lub innej maszyny

bez nale˝ytego zabezpieczenia

przed iskrzeniem,

� roznieca ogieƒ poza miejscami

wyznaczonymi do tego celu,

� pozostawia rozniecony ogieƒ,

� korzysta z otwartego p∏omienia,

� wypala wierzchnià warstw´ gleby

lub pozosta∏oÊci roÊlinne,

� porzuca nie ugaszone zapa∏ki lub

niedopa∏ki papierosów,

� dopuszcza si´ innych czynnoÊci

mogàcych wywo∏aç niebezpieczeƒ-

stwo po˝aru

podlega karze aresztu, nagany lub

grzywny, której wysokoÊç mo˝e wy-

nosiç od 20 do 5 000 z∏otych.

W minionym okresie w Gminie

Niepor´t stra˝acy zanotowali ponad

dwadzieÊcia wyjazdów do zdarzeƒ

zwiàzanych z wypalaniem ∏àk.

W dzia∏aniach ratowniczo-gaÊniczych

z terenu Gminy bra∏y udzia∏ OSP Nie-

por´t, OSP Kàty W´gierskie i OSP

Wólka Radzymiƒska. Du˝o zdarzeƒ

zanotowano w Rejonie Wólki Radzy-

miƒskiej. Rejonami palenia si´ ∏àk by-

∏y ponadto: Niepor´t, Aleksandrów

(zagro˝one by∏y budynki mieszkalne),

Stanis∏awów Pierwszy, Józefów.

W dzia∏aniach ratowniczych ponadto

bra∏y tak˝e udzia∏ jednostki zewn´trz-

ne tzn. z Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej

z Legionowa, Ochotnicza Stra˝ Po-

˝arna z Legionowa, Stra˝ Wojskowa

z Zegrza.

Aby walka z tym groênym zjawi-

skiem by∏a skuteczna, „wypalacze

∏ak” muszà si´ znaleêç pod presjà sze-

roko poj´tej opinii publicznej. Ich

czyny muszà byç cenzurowane przede

wszystkim przez wspó∏mieszkaƒców.

Zapraszamy do wspólnej walki o na-

sze bezpieczeƒstwo. 

� T. Biernat

Kierownik Dzia∏u Bezpieczeƒstwa

Zarzàdzania Kryzysowego i OC 
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gólnym za∏o˝eniem konkursu,

organizowanego przez przed-

szkole Akademia Ma∏ych Od-

krywców w Zegrzu Po∏udniowym

by∏o promowanie wÊród dzieci zdro-

wych nawyków ˝ywieniowych po-

przez zach´canie ich do samodziel-

nego wymyÊlania i przyrzàdzania

smacznych, zdrowych i kolorowych

sa∏atek i surówek, przekazanie naj-

m∏odszym aktualnej wiedzy z zakre-

su prawid∏owego ˝ywienia oraz

utrwalanie prawid∏owych nawyków

higienicznych. 

Do udzia∏u w konkursie zaprosili-

Êmy dzieci 5-letnie z przedszkoli

i szkó∏ na terenie gminy Niepor´t. 

Do zmagaƒ konkursowych przy-

stàpi∏o siedem czteroosobowych ze-

spo∏ów pod kierunkiem nauczycieli.

Wszystkie dzieci ubrane by∏y w far-

tuszki, wspania∏e czapki kucharskie

z emblematami. Zespo∏y wyposa˝o-

ne w zdrowe produkty, ró˝norodne

naczynia, sztuçce, dodatki i wielki

zapa∏ do pracy i rywalizacji, przystà-

pi∏y do dzia∏ania. Na wykonanie za-

dania uczestnicy mieli 40 minut,

w trakcie których powsta∏y przepi´k-

ne i oryginalne dzie∏a kulinarne.

Dzieci podesz∏y do tematu w sposób

niezwykle odpowiedzialny. Staran-

nie i z zachowaniem wszelkich za-

sad higieny i bezpieczeƒstwa two-

rzy∏y potrawy wed∏ug w∏asnych

przepisów. Sprawnie organizowa∏y

sobie stanowiska i czas pracy. Do∏o-

˝y∏y wszelkich staraƒ, aby potrawy

by∏y pyszne i zdrowe. Ka˝da sa∏at-

ka otrzyma∏a nawet nazw´: „Aliga-

tor” – Gminne Przedszkole w Niepo-

r´cie, „T´czowa mozaika owocowa”

– Szko∏a Podstawowa w Niepor´cie,

„Witaminowa bomba” – Szko∏a

Podstawowa w Izabelinie, „Owoco-

wa rozkosz” – Szko∏a Podstawowa

w Bia∏obrzegach, „Wybuchowa wi-

taminka”– Szko∏a Podstawowa w Jó-

zefowie, „FeluÊ warzywny”– Gmin-

ne Przedszkole w Zegrzu Po∏udnio-

wym.

Jury z∏o˝one z Pana S∏awomira

Macieja Mazura, Wójta Gminy Nie-

por´t, Pani Roksany Kalinowskiej,

inspektora Stacji Sanitarno-Epide-

miologicznej, Pana Ryszarda Wi-

Êniewskiego Radnego z Zegrza Po-

∏udniowego oraz Pani Anny Ko∏o-

dziej, Dyrektora Przedszkola,

po nie∏atwej naradzie wy∏oni∏o zwy-
ci´skie zespo∏y:

• I miejsce Szko∏a Podstawowa

w Niepor´cie, 

• II miejsce Szko∏a Podstawowa

w Bia∏obrzegach

• III miejsce Gminne Przedszkole

w Zegrzu Po∏udniowym.

Wyró˝nienia:
• Gminne Przedszkole w Niepor´cie 

• Gminne Przedszkole w Bia∏obrze-

gach

• Szko∏a Podstawowa w Izabelinie

• Szko∏a Podstawowa w Józefowie

W tym konkursie wszyscy byli

zwyci´zcami. Laureaci otrzymali

pamiàtkowe statuetki i puchary

ufundowane przez Wójta Gminy

Niepor´t oraz przedszkole, a wszy-

scy uczestnicy nagrody, upominki

i dyplomy. 

Rezultaty zmagaƒ konkursowych

dzieci 5-letnich przeros∏y nasze

oczekiwania. Przygotowane surów-

ki i sa∏atki zosta∏y wykonane z naj-

wy˝szà starannoÊcià, pomys∏owo-

Êcià, wyró˝nia∏y si´ oryginalnoÊcià

nazwy i wyglàdu. 

Dzi´kujemy wszystkim uczestni-

kom za profesjonalne przygotowanie

si´ do konkursu oraz zach´camy

do podejmowania nowych wyzwaƒ

w pracy z dzieçmi. � Anna Doroz

Honorowy patronat nad I Gminnym Konkursem
Kulinarnym objàł Wójt Gminy Niepor´t Sławomir
Maciej Mazur oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Legionowie. 

SMACZNIE,
ZDROWO, 
KOLOROWO
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14 marca w Gminnym OÊrodku
Kultury w Niepor´cie odbyły si´
gminne eliminacje 37. Konkursu
Recytatorskiego Warszawska
Syrenka.

W eliminacjach wzi´∏o udzia∏ prze-

sz∏o 80 uczniów szkó∏ podstawowych

i gimnazjum. Najliczniej reprezento-

wana by∏a najm∏odsza grupa wieko-

wa z klas 0-III, w której wystàpi∏o 42

recytatorów, 37 z klas IV-VI oraz 6

z gimnazjum. Recytacje ocenia∏o ju-

ry w sk∏adzie: Lucyna Malec-Majer,

Katarzyna Trzciƒska, Bogus∏awa

Oksza-Klossi.

Jury nagrodzi∏o oraz wyró˝ni∏o nast´-

pujàce osoby:

kategoria – klasy 0-III
I miejsce – Laura Wiechowska, SP

Bia∏obrzegi, II miejsce – Aleksander

Szymaƒski, SP Bia∏obrzegi, III miej-

sce – Maja Jasiƒska, SP Izabelin. Wy-

ró˝niony zosta∏ Wiktor Wenerski

z SP Niepor´t

kategoria – klasy IV-VI
I miejsce – Julia Gójska, SP Wólka

Radzymiƒska, II miejsce – Livia Ja-

chacy, SP Izabelin, III miejsce

– Klaudia Grzybek, SP Bia∏obrzegi.

Wyró˝nieni zostali: Joanna Bancy-

rek i Julia Kielak z SP Izabelin, Ada

S∏omiƒska, SP Józefów

Kategoria Gimnazjum (Gimnazjum

w Stanis∏awowie Pierwszym)

I miejsce – Dagmara Grobel, II miej-

sce – Piotr Baƒkowski, III miejsce

– Maria Wróbel.

W eliminacjach powiatowych kon-

kursu gmin´ Niepor´t reprezentowaç

b´dà laureaci I i II miejsca ka˝dej gru-

py wiekowej. 

� B.Wilk

GRAND Prix dla Strefy
Podmiejskiej!Podobno codzienna, choçby niewielka, dawka dobrego samopoczucia

i humoru mo˝e zdziałaç cuda zarówno dla zdrowia, jak i urody. 

W niedziel´,
9 marca
w Gminnym
OÊrodku Kultury
wystàpił teatr
amatorski „Strefa
Podmiejska”
z przedstawieniem
„Na pełnym
morzu” Sławomira
Mro˝ka.

P
opularnoÊç i sympatia, jakà

zdoby∏ teatr w trakcie ponad

dziesi´cioletniej dzia∏alnoÊci,

wÊród mieszkaƒców gminy i nie tyl-

ko, spowodowa∏a, ˝e widownia by-

∏a pe∏na goÊci. I choç wszystkie

przedstawienia, które oglàdaliÊmy,

o zró˝nicowanej tematyce i sposobie

wystawienia, zas∏ugiwa∏y na brawa,

to po raz pierwszy prezentowana

przez nasz teatr twórczoÊç S∏awomi-

ra Mro˝ka, przyj´ta zosta∏a z pe∏nym

aplauzem.

Sta∏o si´ to dzi´ki Êwietnej grze ak-

torów prowadzonych przez panià

Bogusi´ Oksza-Klossi, dyrektora

GOK-u. DoÊwiadczenie wynikajàce

z wieloletniej pracy zespo∏u, który

zaprezentowa∏ widzom ju˝ 14 pre-

mier, pozwoli∏o z sukcesem zmie-

rzyç si´ z nie∏atwà przecie˝ twórczo-

Êcià teatralnà S∏awomira Mro˝ka.

W spektaklu „Na pe∏nym morzu”

zagrali po mistrzowsku czterej akto-

rzy: Aleksander ̊ ulewski jako „ma-

∏y”, Micha∏ Ko∏nierzak jako „Êred-

ni”, Kamil Krzy˝anowski jako „gru-

by” oraz Kuba Powa∏a kreujàcy

dwie zjawy „listonosza” i „lokaja”.

Od pierwszych s∏ów wprowadzili

napi´cie, wyra˝one absolutnà wr´cz

ciszà widowni. Mo˝na powiedzieç,

˝e swojà przekonujàcà grà sprowo-

kowali widzów do refleksji na tema-

ty poruszone w utworze S∏awomira

Mro˝ka.

WczeÊniejsze, spontaniczne okla-

ski, na koniec przedstawienia zmie-

ni∏y si´ w burzliwe oraz pe∏ne entu-

zjazmu okrzyki. Trzykrotnie zespó∏

wywo∏ywano „przed kurtyn´”! By-

∏y te˝ kwiaty i uÊciski.

Sukces ostatnich dni – mi∏o nam

poinformowaç, ˝e „Strefa Podmiej-

ska” zdoby∏a spektaklem „Na pe∏-

nym morzu” nagrod´ Grand
Prix XIII Mazowieckiego Festiwa-
lu Dzieci´cej i M∏odzie˝owej
TwórczoÊci Artystycznej „ASTE-
RIADA” w Konkursie Zespo∏ów

Teatralnych, którego organizatorem

jest Dom Kultury „W∏ochy” w War-

szawie. Serdecznie gratulujemy!

� W.B∏awdziewicz

„WARSZAWSKA
Syrenka” w GOK

„SZTUKA o mało
co teatralna” w GOK
Wiadomo równie˝ powszechnie, i˝

w zabieganym, rozp´dzonym tempie

˝ycia, trudno znaleêç chwil´ wy-

tchnienia i radoÊci, a jeszcze trudniej

zdaç sobie z tego spraw´. 

Ka˝dy z niecierpliwoÊcià czeka

na weekendowe popo∏udnia, aby

wreszcie zanurzyç si´ w b∏ogim le-

nistwie lub nadrobiç wszelkie zale-

g∏oÊci tygodniowe. Nale˝y w tym

wszystkim pami´taç o tym, i˝ Gmin-

ny OÊrodek Kultury w Niepor´cie

wychodzi naprzeciw tym potrze-

bom i organizuje rozrywki, które na-

prawd´ dajà chwil´ ukojenia,

a przede wszystkim wywo∏ujà szcze-

ry uÊmiech. 

W niedzielne popo∏udnie (16

marca) teatralna grupa debiutantów

wywo∏a∏a ca∏kiem spore zamieszanie

swà „Sztukà o ma∏o co teatralnà”

(i wcale nie z ma∏ym przymru˝eniem

oka). Histori´ mi∏osnà w bardzo

krzywym zwierciadle zaprezento-

wali z wielkim entuzjazmem, zaan-

ga˝owaniem i odpowiednià dawkà

wyÊmienitego humoru. Dobry dow-

cip niczym wirus dopada nie wiado-

mo kiedy, gdzie i z jakà si∏à. Z ob-

serwacji wynika, ˝e publicznoÊç

równie˝ zosta∏a nim zara˝ona i z ∏a-

twoÊcià podda∏a si´ komediowemu

nastrojowi spektaklu. ZaÊwiadcza∏y

o tym salwy Êmiechu oraz gromkie

brawa- aktorzy trzykrotnie bili uk∏o-

nami w stron´ publicznoÊci...

Krótko: debiut-udany, uÊmiech-

-wywo∏any!

Ze êróde∏ bardzo wiarygodnych

p∏ynà wieÊci, ̋ e powtórka z rozryw-

ki si´ odb´dzie. Goràco zapraszamy!

� P.Szarnecka
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MŁODZIE˚OWA Liga Dziewczàt w Piłce Siatkowej

DZIEWCZ¢TA ze szkoły w Izabelinie w finale 
Mazowsza w minisiatkówce!

15 marca Szkoła Podstawowa w Józefowie
goÊciła uczestników I edycji Młodzie˝owej Ligi
Dziewczàt w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta
Gminy Niepor´t.

Do
sportowej rywalizacji

przystàpi∏y dru˝yny

z rocznika 1998-2001:

MUKS GIM NET Moƒki, UKS

PLAS Warszawa, MOS WOLA

Warszawa, MAZOVIA Pomiechó-

wek, MKS ISKRA Legionowo oraz

UKS D´bina Niepor´t.

Zwyci´zcà I edycji ligi zosta∏y

dziewcz´ta z MOS WOLA Warszawa.

Liga zorganizowana przez UKS

D´bina Niepor´t obejmuje 4 edycje

turnieju, w trakcie których gra si´

systemem „ka˝dy z ka˝dym” do 2

wygranych setów. Puchar Wójta

Gminy Niepor´t otrzyma dru˝yna,

która zdob´dzie najwi´cej zwy-

ci´stw w 4 edycjach ligi. 

II edycja ligi odb´dzie si´ ju˝ 5 kwiet-

nia w Gimnazjum w Stanis∏awowie

Pierwszym. Serdecznie zapraszamy!

� UKS D´bina

Historyczny sukces odnios∏y dziew-

cz´ta ze Szko∏y Podstawowej w Iza-

belinie – zawodniczki UKS D´bina

– wygrywajàc zawody.

Zdobycie pierwszego miejsca za-

pewni∏o im awans do fina∏u woje-

wódzkiego, w którym rywalizowaç

b´dzie ze sobà 8 najlepszych dru˝yn

z Mazowsza.

Wyniki rozgrywek mi´dzypowia-
towych:
SP Izabelin – SP Celestynów 20

SP Izabelin – SP Pomiechówek 2:0

SP Izabelin – SP T∏uszcz 2:1

SP Izabelin – SP Jazgarzew 2:0

Reprezentacja SP Izabelin: Sylwia

i Magda Postek, Aleksandra Ho∏uj,

Maryla Karczmarczyk, Patrycja

Bartkowska, Natalia Urban, Karoli-

na szabelewska, Karolina Banaszek,

Weronika Paw∏owska, Aleksandra

i Klara Kempfi. 

Opiekunem grupy jest Adam Po-

maski, trenerem UKS D´bina Maciej

Kempfi.

� UKS D´bina

15 marca odbył si´ III i ostatni turniej Amatorskiej Ligi Piłki R´cznej Szkół Podstawowych. Reprezentacja
szkoły w Józefowie, składajàca si´ z uczniów z klas IV-VI zaj´ła w turnieju 1 miejsce, zdobywajàc Puchar
Wójta Gminy Wieliszew.

Tradycyjnie ju˝ pierwszy dzieƒ kalendarzowej wiosny uczniowie Szkoły
Podstawowej w Niepor´cie uczcili wesołà zabawà i wyborem szkolnych
talentów. 

18 marca w Szkole Podstawowej
im. Wandy Chotomskiej
w Józefowie odbyły si´ Gminne
Zawody Szkół Podstawowych
w tenisie stołowym.

TURNIEJ 
Amatorskiej 
Ligi Piłki 
R´cznej

TENISOWE 
sukcesy 
Józefowa

Sukces jest zas∏ugà p. Janiny Lengie-

wicz, która w opinii zawodników,

doprowadzi∏a ich do zwyci´stwa.

Du˝e podzi´kowania nale˝à si´ rów-

nie˝ rodzicom, którzy zaanga˝owali

si´ w treningi dru˝yny i rozgrywki. 

– III Turniej skoƒczyliÊmy z bilan-

sem bramkowym 78-2. Jest to feno-

menalny wynik, co przyzna∏ trener

naszych przeciwników ze Szko∏y

Podstawowej z Janówka – powie-

dzia∏ kapitan dru˝yny, Filip Olecho-

wicz. � SP Józefów

Zmagania rozpocz´∏y si´ tu˝ po go-

dzinie 9:00. W dwóch kategoriach

przedstawiciele szkó∏ walczyli o jak

najlepsze miejsce, umo˝liwiajàce

reprezentowanie swojej szko∏y w za-

wodach powiatowych.

Wyniki dziewcz´ta:
I miejsce SP Józefów

II miejsce SP Niepor´t

III miejsce SP Wólka Radzymiƒska

IV miejsce Izabelin

V miejsce Bia∏obrzegi

Wyniki ch∏opcy:
I miejsce SP Józefów

II miejsce SP Bia∏obrzegi

III miejsce SP Niepor´t

IV miejsce SP Izabelin

V miejsce Wólka Radzymiƒska

Uczniom Szko∏y Podstawowej

w Józefowie ˝yczymy powodzenia

w rozgrywkach powiatowych.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy

i ˝yczymy sukcesów.

Zwyci´skie dru˝yny przygotowa-

∏a oraz zawody zorganizowa∏a Pani

Janina Lengiewicz.

� Aneta Grzywacz

25 marca w Lesznowoli odbył si´ mi´dzypowiatowy turniej w minisiatkówce dziewczàt w ramach
Mazowieckich Igrzysk Młodzie˝y Szkolnej. 

WIOSENNE talenty
Tokaja, szósta odsłona!

Do popisów stan´∏y 24 osoby, które

konkurowa∏y w kategoriach: pio-

senki, taƒca, rysunku, gry na instru-

mentach oraz akrobatyki sportowej.

Bardzo wysoki poziom artystyczny

wszystkich wyst´pów sprawi∏ nie la-

da problem szanownemu jury, które

musia∏o d∏ugo si´ zastanawiaç, aby

wybraç najlepszych i obiecujàcych

artystów. 

Fenomenem tegorocznego konkur-

su by∏o objawienie si´ talentów

w klasach 1 -3. Najm∏odsi z powo-

dzeniem brylowali na scenie, co bar-

dzo dobrze rokuje na przysz∏oÊç, po-

niewa˝ nasza szko∏a, poza profilem

sportowym, równolegle rozwija si´

w kierunku artystycznym. 

Wielkim i mi∏ym zaskoczeniem

by∏y udane wyst´py uczniów kla-

sy 3a. To w∏aÊnie uczniowie tej kla-

sy z sukcesem opanowali konkurs ta-

lentów. Najwi´cej wÊród nich jest

wokalistów, instrumentalistów i tan-

cerzy. 

Pierwsze miejsce ex aequo otrzy-

mali: Weronika Rokicka z klasy 4b

za przepi´kny i bardzo trudny pokaz

akrobatyki sportowej oraz Franek

Wójcik z klasy 3a za piosenk´

„Ostatnia nocka”. Drugie miejsca

otrzymali: JaÊ Kutra z klasy 3a

za piosenk´ „Ba∏kanica” oraz Joasia

Ko∏akowska z klasy 5b za piosenk´

„Blues bujany”. Trzecie miejsca

otrzymali: Wiktor Folgart z klasy 3a

za przepi´knà instrumentalnà aran˝a-

cj´ utworu „Zuzanna” oraz Julia

Kutra z klasy 5a za piosenk´ „Nie daj

si´”. 

Zwyci´zcy oraz wszyscy wyko-

nawcy, poza pamiàtkowymi dyplo-

mami, otrzymali równie˝ atrakcyjne

nagrody i upominki, ufundowane

przez panià Katarzyn´ Poznaƒskà

oraz Samorzàd Uczniowski, którym

w imieniu artystów- bardzo dzi´ku-

jemy!

To sympatyczne i muzyczne powi-

tanie wiosny w Tokaju sprawia, ˝e

w dzieƒ „wagarowicza” nasza szko-

∏a mo˝e pochwaliç si´ 100% fre-

kwencjà. 

Gratulujemy nowym talentom – ta-

lentu! 

� Monika Kamiƒska
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W
szystko zacz´∏o si´ od mo-

jego b∏´dnego kojarzenia

pana Ryszarda – po adresie

sk∏adanego podania urz´dowego

z terenem poza naszà gminà. Dopie-

ro po spotkaniu w terenie okaza∏o

si´, ˝e p. Ryszard Maƒk pochodzi

z Kàtów W´gierskich, a dok∏adniej

z Kulich, gdy˝ tak nawa∏ t´ cz´Êç Kà-

tów. Jego dzieciƒstwo podobnie jak

wielu rówieÊników przypad∏o

na okres II wojenny Êwiatowej. Ro-

dzice posiadali niewielkie gospodar-

stwo i w zagrodzie nie by∏o nawet

konia do prac gospodarskich. Tata p.

Ryszarda – Antoni Maƒk by∏ tzw.

„z∏otà ràczkà” i zajmowa∏ si´ m.in.

murowaniem kuchni i pieców kaflo-

wych oraz budowà drewnianych be-

czek na Êcieki. Tymi beczkami oko-

liczni ch∏opi wozami konnymi wy-

wozili fekalia na swoje pola m.in.

z koszar w Warszawie, Legionowie

oraz z obozu jenieckiego w Beniami-

nowie. Pan Antoni dostawa∏ te˝ zle-

cenia specjalne, polegajàce na wyko-

naniu w takiej beczce szczelnej

skrytki, w której mog∏y byç przemy-

cane ró˝e produkty spo˝ywcze np.

chleb. Transportem Êcieków zajmo-

wa∏ si´ równie˝ szwagier p. Antka

Stanis∏aw Pietrucha. Na swoje nie-

szcz´Êcie zosta∏ przy∏apany przez

Niemców na transporcie w skrytce

prawdopodobnie chleba do obozu

w Beniaminowie. Aresztowany, zo-

staje doprowadzony przez Niem-

ców pieszo do posterunku ̋ andarme-

rii i gestapo w Radzyminie, a nast´p-

nie by∏ wi´ziony w Warszawie

prawdopodobnie na Pawiaku. Zwol-

niony z wi´zienia w stanie Êmiertel-

nego wyczerpania w wieku oko∏o 23

lat zmar∏. Koƒczy∏a si´ okupacja hi-

tlerowska i nadchodzi∏ czas wyzwo-

lenia. Trwa∏e wspomnienia, które

utkwi∏y w pami´ci p. Ryszarda to

wysiedlenie we wrzeÊniu 1944 roku.

Opowiada∏ mi, ̋ e s∏owa niemieckie-

go ̋ o∏nierza, który wszed∏ na ich po-

dwórko z okrzykiem: Alles Dorf

weg! – Wszyscy ze wsi wynosiç si´!

– s∏yszy w pami´ci do dnia dzisiej-

szego. Ca∏a wieÊ ruszy∏a na wysie-

dleƒczà tu∏aczk´. Pan Ryszard zabra∏

ze sobà jako dla niego cennà rzecz…

fajerk´ z blatu kuchennego, bo prze-

cie˝ trzeba by∏o si´ czymÊ bawiç na-

wet w trudnych czasach. Mieszkaƒ-

cy Kàtów W´gierskich kierowani

byli przez Niemców do Rembelsz-

czyzny, gdzie na tzw. „GoÊciƒcu”,

czyli obecnie ulicy Jana Kazimierza

nast´powa∏a selekcja ludnoÊci. M´˝-

czyêni i m∏odzi ch∏opcy kierowani

byli do podstawionych samocho-

dów ci´˝arowych i wywo˝eni na ro-

boty przymusowe. Osoby starsze

wiekiem i kobiety z dzieçmi odsy∏a-

ni na wysiedlenie za Wis∏´. Rozsta-

nia by∏y bolesne, p. Ryszard zapa-

mi´ta∏ szesnastoletniego Julka Zajà-

ca, który bardzo p∏aka∏ na platformie

samochodu ci´˝arowego, gdy od-

dzielono go od rodziny. Póêniej ko-

ledzy przez ten p∏acz dali mu prze-

zwisko „DzidziuÊ”. Niemcy k∏ujàc

bagnetami dobytek na wozach w ko-

lumnie uciekinierów, wyszukiwali

osoby ukrywajàce si´ przed wywóz-

kà na roboty przymusowe. Antoni

Maƒk zosta∏ zabrany na roboty

do Niemiec i pracowa∏ do koƒca woj-

ny w fabryce w Essen. Pan Ryszard

razem z mamà i rodzeƒstwem przy-

∏àczy∏ si´ do rodziny stryja Izydora

Maƒka, który mia∏ wóz i konia. Ru-

szyli do Buchnika ko∏o Jab∏onny,

gdzie p. Ryszard zapami´ta∏ planta-

cje pomidorów. By∏a ju˝ jesieƒ dla-

tego u ogrodników na werandach by-

∏o mnóstwo czerwonych pomidorów,

które uzupe∏nia∏y diet´ uciekinierów.

Po pewnym czasie ruszyli za Wis∏´,

prawdopodobnie przechodzàc przez

zamarzni´tà rzek´. Pan Ryszard za-

pami´ta∏ bowiem s∏om´ rozrzuconà

na lodzie aby nie Êlizga∏y si´ konie

ciàgnàce wozy. W czasie tej w´-

drówki Niemcy chcieli zabraç konia

stryjowi Izydorowi jego konia i daç

swojego, ale koƒ nie chcia∏ „robiç”

dla Niemców i pok∏ada∏ si´ zaprz´-

gni´ty do niemieckiego wozu tabo-

rowego, przez co Niemcy go nie za-

brali. Za Wis∏à jechali w kierunku

¸owicza. Na poczàtku zostali skiero-

wani do po∏o˝onej 6 km od ¸owicza

miejscowoÊci Kiernozia, a potem

do odleg∏ej o oko∏o 3 km wsi Byki.

Tam zamieszkali w gospodarstwie

p. Krakowiaka. Nocleg polega∏ na

codziennym przynoszeniu do po-

mieszczeƒ s∏omy, na której wszyscy

spali. Na obiady natomiast chodzili

do zabudowaƒ p. Bartosa. Zapami´-

ta∏, ˝e obiady cz´sto by∏y w postaci

gotowanego mleka z chlebem,

przy czym gospodarze cz´sto odkra-

jali skórki, które bardzo lubi∏y dzie-

ci. Czasami mama p. Ryszarda goto-

wa∏a rosó∏ z kury. Tam te˝ zasta∏o

ich wyzwolenie. Jak wspomina∏

p. Ryszard na wysiedlenie jecha∏

na wozie, ale powrót z wysiedlenia

odby∏ w ca∏oÊci pieszo, przesz∏o 100

kilometrów. Powrót do Kàtów W´-

gierskich to widok ca∏kowicie spalo-

nej wsi. Na polach le˝a∏o jeszcze

sporo zabitych niemieckich ˝o∏nie-

rzy. Ocala∏a tylko po∏owa domu Ko-

strów, dooko∏a wsz´dzie tylko

zgliszcza. W ich domu zaraz po woj-

nie urzàdzono tzw. „garkuchni´”,

w której wydawano posi∏ki dla

mieszkaƒców. Schronienie dawa∏y

tylko ocala∏e drewniane poniemiec-

kie bunkry, które zajmowa∏y po-

szczególne rodziny. Najwi´cej bun-

krów by∏o przy obecnej ulicy Aka-

cjowej. Cz´Êç rodzin oczekiwa∏a

na powrót najbli˝szych z robót

w Niemczech. Tak by∏o równie˝

w przypadku rodziny p. Ryszarda, bo

ju˝ maj 1945 roku, a Maƒk jeszcze

nie wróci∏ z robót. Po pewnym cza-

sie dotar∏a radosna wiadomoÊç, ˝e

Antek Maƒk i Józiek Staƒczak wra-

cajà. Du˝y obszar Kàtów W´gier-

skich by∏ pokryty polami minowymi.

Jak wspomina∏ p. Ryszard jego wuj

Stanis∏aw Kawka poszed∏ nad Kana∏

Bródnowski i wszed∏ na drewnianà

min´ przeciwpiechotnià, która rani-

∏a go w nog´. Na polu Wies∏awa Ko-

stra sta∏ zniszczony wielki czo∏g.

Czo∏g ten by∏ potem poci´ty przez

ekip´ z Legionowa na kawa∏ki,

na z∏om za pomocà palników karbi-

dowych. Wiele lat wczeÊniej p. Zyg-

munt Maƒk opowiada∏ mi, ˝e jed-

na z rozbieranych, drewnianych sto-

dó∏ w Kàtach W´gierskich by∏a po-

stawiona (s∏upy) na stalowych ko-

∏ach czo∏gowych. On sam osobiÊcie

przyciàgnà∏ z lasu koniem pokryw´

w∏azu czo∏gowego, która le˝a∏a

pod stodo∏à i zosta∏a wywiezio-

na na z∏om do „GS-u”. Przy ulicy

Akacjowej wiele lat po wojnie od-

kopano fragmenty niemieckiego

transportera opancerzonego. Cz´Êç

mieszkaƒców Kàtów W´gierskich,

ze wzgl´du na zaminowanie terenu

i brak perspektywy egzystencji, od-

powiedzia∏a na apel w∏adzy ludowej

i wyjecha∏a na ziemie odzyskane.

Z Kàtów W´gierskich wiele rodzin

m.in. Maƒków, Kostrów, Deputów,

Staƒczaków osiedli∏o si´ ko∏o Bia-

∏ogardu we wsiach Darwikowo i Po-

mianowo. Po okresie oko∏o trzech

lat, za wyjàtkiem cz´Êci rodziny

Staƒczaków, wszyscy wrócili

do Kàtów. Pan Ryszard jednego la-

ta pojecha∏ na wakacje do swojej

ciotki na ziemie odzyskane. Powo-

jenne ˝ycie by∏o niebezpieczne ze

wzgl´du na du˝à iloÊç niewypa∏ów.

Pan Ryszard wspomina∏ p. Zdzis∏a-

wa Czarneckiego, który wracajàc

z Woli Aleksandra wszed∏ do oko-

pu, gdzie by∏y niewypa∏y i zosta∏ ro-

zerwany. Równie˝ Stasiek Maƒk,

brat Zygmunta, zosta∏ ranny od wy-

buchu niewypa∏u. Z niewypa∏ami

wià˝e si´ opowiedziana przez p. Ry-

szarda ciekawa historia „rozmino-

wania” terenu przez mieszkaƒców,

poprzez podpalenie w leju po bom-

bie nagromadzonych kilkudziesi´ciu

du˝ych niewypa∏ów artyleryjskich.

W jednà z letnich niedziel niewypa-

∏y zosta∏y ob∏o˝one drewnem

i za pomocà „lontu” z suchych ga-

∏´zi choiny podpalone. Wybuch by∏

tak silny, ˝e we wsi powypada∏y

szyby w oknach. Idàcy nieopodal

drogà p. Kostrzewa zosta∏ przewró-

cony si∏à wybuchu i mia∏ potem pro-

blem ze s∏uchem. Na koniec, gdy

bardzo dzi´kowa∏em p. Ryszardowi

za wspomnienia, opowiedzia∏ mi

jeszcze jednà histori´, która mu si´

przydarzy∏a po wojnie. To by∏a hi-

storia tak niezwyk∏a i … ale to ju˝

temat na opowiadanie przy innej

okazji.

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne

Kolejnym rozmówcà z którym wspominałem jego prze˝ycia z lat
młodzieƒczych, jak to zwykle bywa przypadkowo został pan Ryszard Maƒk. 

Wojenna tu∏aczka wysiedlonych polskich rodzin
(fot. IPN Internet)

Wojenna tu∏aczka
wysiedlonych polskich rodzin 
(fot. IPN Internet)

Âladami wspomnieƒ mieszkaƒców naszej gminy

Fragment mapy topograficznej z nazwami kolonii  w Kàtach W´gierskich 
m.in. Kulichy

Moje wspomnienia z młodoÊci 
– Ryszard Maƒk


