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TROPIKALNE MIKOŁAJKI 
w Aquaparku Fala 

88 POMOC SPO¸ECZNA – PORADNIK
Pomoc materialna o charakterze 

socjalnym dla uczniów

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

88 POZNAJ SWOJÑ GMIN¢
– kontynuujemy cykl, prezentujàcy

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

– STRONA 4

koniecznie przeczytaj

Po zakoƒczonych z powodzeniem projektach Dzikiej Pla˝y
i Aquaparku władze Gminy Niepor´t zabrały si´ teraz za kolejnà
powa˝nà inwestycj´ zwiàzanà z wypoczynkiem, sportem i rekreacjà.
Tereny tzw. Portów Niepor´t i Pilawa zostanà w najbli˝szej
przyszłoÊci dostosowane do najlepszych nowoczesnych standardów,
a przede wszystkim do potrzeb i pragnieƒ mieszkaƒców Gminy oraz
innych u˝ytkowników.

NAJWI¢KSZY park w gminie
zmieni si´ zgodnie
z potrzebami mieszkaƒców
P

rzyje˝d˝ajàcym tu t∏umnie

w ka˝dy pogodny weekend

warszawiakom tereny Portów

Niepor´t i Pilawa (PNP) kojarzà si´

g∏ównie z jachtami i sportami wod-

nymi. I nie ma w tym nic dziwnego,

zwa˝ywszy, ˝e ju˝ od 50 lat zatoka

w Niepor´cie stanowi najwi´kszà

i najbezpieczniejszà naturalnà przy-

staƒ nad Jeziorem Zegrzyƒskim.

Tymczasem po∏àczone obszary

dotychczasowych portów Niepor´t

i Pilawa to w sumie blisko 19 hek-

tarów terenów zielonych, wydm

i pla˝, stanowiàcych dla lokalnej

spo∏ecznoÊci najwi´kszy obszar par-

kowy w okolicy, który powinien

spe∏niaç mo˝liwie wiele funkcji re-

kreacyjno-wypoczynkowych, umo˝-

liwiajàc aktywny relaks na ∏onie na-

tury. Tutaj z powodzeniem mo˝na

sp´dzaç letnie popo∏udnia, tutaj

przychodzi si´ na spacery, tutaj te˝

odbywajà si´ liczne koncerty i im-

prezy plenerowe, w tym coroczne

Âwi´to Gminy. Niestety, z uwagi

na wcià˝ niewystarczajàco rozwini´-

tà infrastruktur´ i niezagospodaro-

wany teren parkowy, nie by∏o to ulu-

bione miejsce mieszkaƒców. Przy-

znaç te˝ trzeba, ˝e nie wszyscy

gospodarze w historii tego miejsca

wychodzili naprzeciw mieszkaƒcom

Gminy, którym zdarza∏o si´ uskar-

˝aç na ograniczenia dost´pu czy

wysokie op∏aty. DoÊwiadczenie po-

kaza∏o, ˝e mimo wielu prób i kilka-

krotnej zmianie dzier˝awcy ograni-

czenia, jakim z uwagi na swojà na-

tur´ podlegajà spó∏ki komercyjne,

uniemo˝liwiajà skuteczne pogodze-

nie zadaƒ w∏asnych z celami spo-

∏ecznymi Gminy. Poza wyjàtkiem

roku 2001, kiedy to MPRD wykar-

czowa∏o d˝ungl´, po∏o˝y∏o g∏ówne

chodniki i umocni∏o nabrze˝a, pozo-

sta∏e inwestycje w infrastruktur´

by∏y raczej kosmetyczne.

Rozumiejàc wag´ tego terenu dla

lokalnej spo∏ecznoÊci, a tak˝e jego

niepowtarzalnà wartoÊç dla Gminy,

w∏adze postanowi∏y wziàç sprawy

w swoje r´ce i przejàç go w bezpo-

Êredni zarzàd w∏asny. Celem jest za-

pewnienie mieszkaƒcom mo˝liwie

najlepszego standardu ˝ycia, m.in.

poprzez d∏ugofalowà stabilizacj´ do-

st´pu do us∏ug na styku rekreacji, sa-

morozwoju i dba∏oÊci o zdrowie,

przy jednoczesnym doinwestowaniu

infrastruktury sportowej i portowej

wed∏ug najlepszych krajowych

i mi´dzynarodowych wzorców.

Realizujàc Stanowisko Rady Gmi-

ny Niepor´t z 11.07.2013 r. w spra-

wie zarzàdzania gminnym obszarem

rekreacyjno-wypoczynkowym, Gmi-

na po dobiegni´ciu koƒca obowiàzu-

jàcych umów dzier˝awy przej´∏a

z dniem 31.10.2013 r. tereny Portów

Niepor´t i Pilawa, przyst´pujàc tym

samym do realizacji wieloletniego

planu konsolidacji, zagospodarowa-

nia i rewitalizacji tych terenów. Ja-

ko ̋ e jedna z nieruchomoÊci zwróco-

na zosta∏a przez dzier˝awc´ w stanie

znacznie odbiegajàcym od oczeki-

waƒ i dobrej praktyki gospodarskiej,

Radni i So∏tysi z Gminy, razem

z Wójtem ze wspó∏pracownikami,

postanowili raz jeszcze wziàç spra-

wy w swoje r´ce, literalnie zakasaç

r´kawy i zabraç si´ do, tym razem fi-

zycznego, porzàdkowania dopiero

co odzyskanej nieruchomoÊci. 

Pracy jest du˝o, ale jesteÊmy na to

przygotowani. Najwa˝niejsze, ˝e

na pewno b´dzie lepiej – robimy to

bowiem sami dla siebie i dla wszyst-

kich mieszkaƒców naszej Gminy,

nie majàc innych celów ni˝ zapew-

nienie nam i naszym dzieciom odpo-

wiedniego otoczenia do wypoczynku

– powiedzia∏ po kilku godzinach wy-

t´˝onej pracy w terenie Przewodni-

czàcy Rady Gminy Eugeniusz Woê-

niakowski.

Równolegle do porzàdkowania

i bie˝àcego administrowania prowa-

dzone sà ju˝ procesy planistyczne.

Lada dzieƒ Gmina og∏osi pierwszy

etap konkursu, w wyniku którego po-

wstanie najpierw plan zagospodaro-

wania przestrzennego i funkcjonalne-

go dla ca∏ego terenu, a nast´pnie pro-

jekt architektoniczny, precyzujàcy

ostateczny wyglàd naniesieƒ.

Na prze∏omowych etapach b´dzie on

konsultowany i uzgadniany z partne-

rami spo∏ecznymi i instytucjonalny-

mi, których udzia∏ w tak powa˝nym

przedsi´wzi´ciu jest nieodzowny.

Z najwa˝niejszych wymieniç nale˝y:

Skarb Paƒstwa reprezentowany przez

Starost´ i Wojewod´, Marsza∏ka

Województwa i Prezydenta War-

szawy, Regionalny Zarzàd Gospo-

darki Wodnej, Polski i Okr´gowy

Zwiàzek ˚eglarski, organizacje spo-

∏eczne i kluby sportowe, przedsi´-

biorców bran˝y turystycznej i oczy-

wiÊcie mieszkaƒców Gminy oraz in-

nych u˝ytkowników koƒcowych. Ich

opinie, wsparcie i póêniejszy udzia∏

sà kluczowe dla koƒcowego efektu.

Stàd pierwszym krokiem, wst´pem

do konsultacji spo∏ecznych i proce-

su projektowania jest prezentowana

dzisiaj Ankieta w sprawie zagospo-
darowania gminnych terenów re-
kreacyjno – wypoczynkowych
nad Jeziorem Zegrzyƒskim tzw.
„Portów Niepor´t i Pilawa”
w Gminie Niepor´t. Zosta∏a ona

opracowana w celu zapewnienia, by

zagospodarowanie tych terenów

w mo˝liwie najpe∏niejszym stopniu

spe∏nia∏o oczekiwania i wyobra˝enia

przysz∏ych u˝ytkowników. Nies∏y-

chanie wa˝ne jest, aby planowane

inwestycje uwzgl´dnia∏y wskazów-

ki, uwagi i wnioski mieszkaƒców.

Marzà Ci si´ ∏aweczki i fontanna?

korty? plac zabaw? kàpielisko z wy-

po˝yczalnià? a mo˝e skatepark albo

Êcie˝ka biegowa? Na tym etapie do-

s∏ownie ka˝dy ma mo˝liwoÊç wnie-

sienia w∏asnych pomys∏ów i propo-

zycji! Zapraszamy!

Uchwalony kilka dni temu bud˝et

UE na lata 2014-20 przyznaje Polsce

jeszcze wi´cej Êrodków ni˝ poprzed-

ni. Pozostaje zatem byç jak najlep-

szej myÊli i ˝yczyç W∏adzom Gmi-

ny i nam wszystkim, ˝eby ju˝ nie-

d∏ugo tereny Portów Niepor´t

i Pilawa stanowi∏y przys∏owiowy

klejnot w koronie i wizytówk´ Gmi-

ny Niepor´t.

Najnowsze informacje oraz elek-

tronicznà wersj´ Ankiety znajdà

Paƒstwo na www.nieporet.pl. Rów-

nie˝ pod tym adresem pojawià si´

wkrótce szczegó∏y dotyczàce plano-

wanych konkursów. Na wszelkie

uwagi i komentarze czekamy pod in-

fo@nieporet.pl. 

� Daniel Król

NAJWI¢KSZY park w gminie
zmieni si´ zgodnie
z potrzebami mieszkaƒców



W
Izabelinie utworzona zosta-

nie terapeutyczna placówka

edukacyjno-opiekuƒcza dla

dzieci niepe∏nosprawnych. Fundacja

Koocham, wspierajàca rozwój dzieci

z niepe∏nosprawnoÊcià sprz´˝onà, wy-

gra∏a przetarg na dwudziestoletnià

dzier˝aw´ budynku, który zajmowa∏a

wczeÊniej szko∏a podstawowa. 

Problem niepe∏nosprawnoÊci w na-

szym spo∏eczeƒstwie nie jest tematem

∏atwym. Wcià˝ budzi kontrowersje,

niezrozumienie, wstyd. Niestety z ro-

ku na rok roÊnie liczba niepe∏no-

sprawnych maluchów. Brakuje te˝

profesjonalnych placówek pobytu

dziennego, które sà w stanie zagwa-

rantowaç chorym dzieciom odpowied-

nià opiek´. 

Na terenie gminy Niepor´t swojà

dzia∏alnoÊç rozpocz´∏a niedawno

nowa organizacja pozarzàdowa, któ-

ra pracuje nad projektem urucho-

mienia przedszkola specjalnego dla

dzieci z niepe∏nosprawnoÊcià sprz´-

˝onà. Z koƒcem paêdziernika br.

Fundacja KOOCHAM wydzier˝a-

wi∏a budynek po by∏ej szkole podsta-

wowej w Izabelinie. „Musimy go

jeszcze wyremontowaç, rozbudowaç,

przystosowaç do potrzeb naszych

podopiecznych i wyposa˝yç w odpo-

wiedni sprz´t rehabilitacyjny i po-

moce dydaktyczne” – mówi Joanna

Palica. Pani prezes chce otoczyç

opiekà na poczàtek pi´tnaÊcioro

dzieci, które ze wzgl´du na stan

zdrowia nie mogà korzystaç z edu-

kacji w przedszkolach ogólnodost´p-

nych. Planuje otwarcie placówki we

wrzeÊniu 2015 r. 

„Dzieci w przedszkolu rozwijajà si´

spo∏ecznie. Dla naszych podopiecz-

nych jest to ogromna szansa na rozwój

psychoruchowy. Przedszkole terapeu-

tyczne zapewnia ca∏odziennà opiek´

i systematycznà rehabilitacj´ w pe∏nym

zakresie. Jest to pierwszy krok do sa-

modzielnoÊci” – mówi Joanna Palica.

„Oprócz integracji w grupie rówieÊni-

ków, naszym podopiecznym chcemy

daç szans´ na zdobycie w∏asnych do-

Êwiadczeƒ ˝yciowych, niezale˝nie

od stanu zdrowia” – dodaje. „Sama je-

stem mamà dziecka z niepe∏nospraw-

noÊcià sprz´˝onà i ju˝ od prawie 6 lat

borykam si´ z wieloma trudnoÊciami,

które sà wynikiem bardzo powa˝nego

urazu g∏owy mojego syna. Doskonale

rozumiem problemy rodziców i wiem,

jak trudno ˝yç w dzisiejszych czasach,

walczàc o rozwój chorego dziecka ka˝-

dego dnia.” 

Fundacja swoje dzia∏ania kieruje
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ROZSTRZYGNI¢TY
PRZETARG

AKTUALNOÂCI INWESTYCYJNE W GMINIE

– Pojawiajà si´ pytania,

na które stopniowo b´dziemy

razem odpowiadaç. W kwestii

samego portu jachtowego, po-

mostów i infrastruktury, nie

ma ̋ adnych wàtpliwoÊci – ko-

rzystajàc z doÊwiadczeƒ naj-

lepszych marin w Polsce i za-

granicà, a tak˝e z wiedzy

u˝ytkowników i projektantów,

chcemy zmieniç Port Niepo-

r´t–Pilawa w nowoczesny

i wszechstronny kompleks,

s∏u˝àcy wszystkim zaintereso-

wanym: od UKS-ów, przez ˝e-

glarzy regatowych, a˝ po ar-

matorów jachtów i fanów ma-

rynistyki. Zastanawiamy si´

nad zagospodarowaniem te-

renów rekreacyjno-wypoczyn-

kowych wokó∏ portów. Czy in-

frastruktura powinna byç in-

tensywna, czy te˝ wycofana

wzgl´dem obecnego natural-

nego charakteru otoczenia Je-

ziora? Czym ma si´ ten teren

ró˝niç od Dzikiej Pla˝y? Ma-

rzy mi si´, ˝eby sta∏ si´ po-

wszechnie dost´pnym miej-

scem naturalnego wyboru,

gdzie mieszkaƒcy i goÊcie mo-

gliby aktywnie sp´dzaç czas,

rozwijaç swoje pasje lub

po prostu rodzinnie relakso-

waç si´ nad wodà, na pla˝y,

w otoczeniu zieleni. Chcia∏-

bym, ̋ eby dla Niepor´tu tere-

ny te sta∏y si´ tym, czym dla

Warszawy jest Park Ujaz-

dowski czy Szcz´Êliwicki.

Wszyscy z zadowoleniem

przyj´liÊmy uchwalenie no-

wego bud˝etu unijnego, który

w perspektywie lat 2014-2020

powinien staç si´ jednym z fi-

larów finansowania tego am-

bitnego projektu. Propozycje

zagospodarowania przedsta-

wià architekci i urbaniÊci,

uwzgl´dniajàc opinie miesz-

kaƒców, których ˝yczenia

i marzenia znajdà, mam na-

dziej´, swój wyraz w wyni-

kach Ankiety. Zach´cam

do jej wype∏niania, bo g∏os

mieszkaƒców jest dla nas naj-

wa˝niejszy!
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O komentarz w sprawie
portów poprosiliÊmy
Wójta Gminy Niepor´t
MACIEJA MAZURA 

To bardzo dobrze, ˝e w Izabelinie powsta-

nie terapeutyczna placówka edukacyjno-

-opiekuƒcza dla dzieci niepe∏nosprawnych.

Wobec braku przedszkoli specjalnych w ca-

∏ym kraju, jego powstanie w gminie Niepo-

r´t otworzy przed dzieçmi z niepe∏nospraw-

noÊcià sprz´˝onà szans´ na lepszy rozwój

i kontakt z rówieÊnikami, codziennà reha-

bilitacj´ i specjalistycznà pomoc. Powinni-

Êmy zapewniç chorym dzieciom mo˝liwoÊci

rozwoju takie, jak ich zdrowym rówieÊni-

kom, adekwatnie do ich potrzeb i mo˝liwo-

Êci psychofizycznych, a ich rodzinom facho-

we i ˝yczliwe wsparcie.

O komentarz poprosiliÊmy Zast´pc´ Wójta ALICJ¢ SOKO¸OWSKÑ

Rozstrzygni´ty zosta∏ przetarg
na budow´ ciàgu pieszo-jezdnego
na ulicy P´czkowskiego w Niepo-
r´cie – I etap.
Po∏o˝ona zostanie nawierzchnia

z kostki z wjazdami do posesji na

odcinku 200 m. Wykonawcà jest

firma TOMBUD z Wieliszewa. Pra-

ce za kwot´ 71 tys. z∏otych potrwa-

jà do po∏owy grudnia. 

CHODNIK
DO SZKOŁY
W JÓZEFOWIE

Rozpocz´∏à si´ budowa chodnika
w Józefowie wzd∏u˝ ulicy Szkol-
nej.
Chodnik zbudowany zostanie na od-

cinku od ronda do szko∏y, na odcin-

ku 132 metrów. Wykonawcà jest fir-

ma TOMBUD z Wieliszewa, koszt

inwestycji to 39 tys. z∏otych.

BUDOWA
CHODNIKA W
REMBELSZCZYèNIE

Rozpocz´∏y si´ prace przygoto-
wawcze, zwiàzane z budowà chod-
nika wzd∏u˝ ulicy Jana Kazimie-
rza w Rembelszczyênie.
Chodnik zbudowany zostanie na od-

cinku od ronda do ulicy Polnej,

po obydwu stronach. Zdj´to warstw´

humusu i rozpocz´to frezowanie karp.

Wykonawcà jest firma Roboty

Ziemne i Budowlane z Legionowa. 

Koszt inwestycji wyniesie 159 tys.

z∏otych.

Zakoƒczy∏a si´ budowa wodociàgu
w ulicy Rumiankowej w Niepor´cie.
Firma INWOKAN z Wyszkowa po-

∏o˝y∏a 300 metrów infrastruktury

za kwot´ 67 tys. z∏. 

Zach´camy mieszkaƒców do pod∏à-

czania si´ do gminnego wodociàgu. 

PLAC ZABAW W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM

Zakoƒczona zosta∏a budowa pla-
cu zabaw w Stanis∏awowie Pierw-
szym. Inwestycja zosta∏a w 85%
sfinansowana ze Êrodków Pro-
gramu Operacyjnego Zrównowa-
˝ony Rozwój Sektora Rybo∏ów-
stwa i Nadbrze˝nych Obszarów
Rybackich 2007-2013. 
Plac zabaw powsta∏ na dzia∏ce,

na której odbywa si´ coroczne

Âwi´to Ziemniaka. Na piaszczystej

nawierzchni zamontowane zosta∏y

m.in. wielofunkcyjny zestaw zaba-

wowy, kiwak motocykl, huÊtawka

wahad∏owa podwójna, huÊtawka

wa˝ka, 4 ∏awki i kosze na Êmiecie.

Teren zosta∏ ogrodzony i oÊwietlo-

ny dwoma lampami z zasilaniem

solarnym. 

Koszt realizacji przedsi´wzi´cia to

kwota przesz∏o 82 tys. z∏otych,

z czego dofinansowanie wynios∏o

ok. 57,1 tys. z∏otych.

PRZEDSZKOLAK
to brzmi dumnie!

równie˝ do rodziców dzieci chorych.

„JesteÊmy do dyspozycji tak napraw-

d´ ca∏ych rodzin, które na skutek nie-

pe∏nosprawnoÊci dziecka sà w naszym

spo∏eczeƒstwie izolowane”, twierdzi

Joanna Palica. „Nie chodzi przecie˝

o to, ˝eby takich ludzi wykluczaç z na-

szych lokalnych spo∏ecznoÊci! Muszà

poczuç, ˝e sà tak samo wartoÊciowy-

mi ludêmi, jak ka˝dy z nas. Potrzebu-

jà naszej akceptacji, wsparcia i poczu-

cia, ̋ e nie sà sami, ̋ e sà ludzie, na któ-

rych mogà liczyç w ka˝dej sytuacji,

zw∏aszcza, gdy mówimy o chorobie

dziecka…”

JeÊli chcecie Paƒstwo wesprzeç bu-

dow´ przedszkola, daç szans´ niepe∏-

nosprawnym maluchom na integracj´

w grupie rówieÊników, a ich rodzicom

pomóc w bardzo kosztownej rehabili-

tacji ich dzieci, zach´camy do zaanga-

˝owania si´ w dzia∏alnoÊç fundacji

i pomoc przy realizacji inwestycji. 

Kontakt do fundacji: fundacja@ko-

ocham.pl. � Fundacja KOOCHAM

Zwłaszcza dla tych 
sprawnych troch´ mniej…
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Informujemy, ˝e 15 listo-
pada up∏ynà∏ kolejny ter-
min wnoszenia op∏aty
za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi za IV
kwarta∏. W zwiàzku z po-

wy˝szym nale˝y uiÊciç

niezw∏ocznie ww. op∏at´

na otrzymany indywidualny

nr konta. Na druku prosimy

wpisaç imi´ i nazwisko oso-

by, której dotyczy p∏atnoÊç,

natomiast w tytule p∏atnoÊci:

„OP¸ATA ZA GOSPODA-

ROWANIE ODPADAMI

oraz okres za jaki dokonuje-

my op∏aty np. IV kwar-

ta∏ 2013 r. lub w przypadku

rat miesi´cznych np. paê-

dziernik 2013 r., listo-

pad 2013 r. itp.” – p∏acàc

w ratach miesi´cznych nale-

˝y pami´taç o terminach

p∏atnoÊci zgodnie z kwartal-

nymi okresami rozliczenio-

wymi. 

Ponadto informujemy, ˝e

Gmina ma obowiàzek odzy-

skiwania zaleg∏oÊci z tytu∏u

opóênionych lub niezreali-

zowanych op∏at, w∏àcznie

z ich egzekucjà w oparciu

o przepisy ustawy o Ordyna-

cji podatkowej i ustawy

o post´powaniu egzekucyj-

nym w administracji.

1. ÂWIADCZENIA O CHARAK-
TERZE SOCJALNYM
Âwiadczenia pomocy materialnej

o charakterze socjalnym dla uczniów

zosta∏y wprowadzone w celu zmniej-

szenia ró˝nic w dost´pie do edukacji

oraz umo˝liwienia pokonywania ba-

rier dost´pu do edukacji uczniom

znajdujàcym si´ w trudnej sytuacji ma-

terialnej. Âwiadczenia tej pomocy sà

niezale˝ne od typu i rodzaju szko∏y,

do której uczeƒ ucz´szcza, czy te˝

od wyników w nauce ucznia – podsta-

wowym kryterium przyznawania jest

tutaj dochód na osob´ w rodzinie

ucznia. 

Rodzajami Êwiadczeƒ pomocy
o charakterze socjalnym sà: stypen-
dium szkolne i zasi∏ek szkolny.
• Stypendium szkolne jest Êwiadcze-

niem okresowym przyznawanym dla

ucznia w roku szkolnym, na okres

nie krótszy ni˝ miesiàc i nie d∏u˝szy

ni˝ 10 miesi´cy w danym roku

szkolnym. 

• Zasi∏ek szkolny natomiast, ma cha-

rakter jednorazowy – przyznaje si´

go z powodu zdarzenia losowego.

BENEFICJENCI POMOCY
Pomoc materialnà przys∏ugujàcà
uczniom mo˝na podzieliç na dwie
grupy czasowe:
1) pomoc przys∏ugujàcà do czasu

ukoƒczenia kszta∏cenia, nie d∏u˝ej

jednak ni˝ do ukoƒczenia 24 roku
˝ycia,

2) pomoc przys∏ugujàcà do czasu
ukoƒczenia realizacji obowiàzku
nauki.

Âwiadczenia socjalne (stypendia szkol-

ne i zasi∏ki szkolne) wed∏ug pierwszej

grupy czasowej przys∏ugujà:
– uczniom szkó∏ publicznych i niepu-

blicznych o uprawnieniach szkó∏

publicznych dla m∏odzie˝y i dla do-

ros∏ych,

– s∏uchaczom publicznych kolegiów

nauczycielskich, nauczycielskich ko-

legiów j´zyków obcych i kolegiów

pracowników s∏u˝b spo∏ecznych,

– s∏uchaczom niepublicznych kole-

giów nauczycielskich i kolegiów

j´zyków obcych.

Âwiadczenia socjalne do ukoƒczenia
realizacji obowiàzku nauki (wed∏ug

drugiej grupy czasowej) przys∏ugujà:

– wychowankom publicznych i niepu-

blicznych oÊrodków umo˝liwiajàcych,

dzieciom i m∏odzie˝y upoÊledzonym

umys∏owo w stopniu g∏´bokim, a tak-

˝e upoÊledzonym umys∏owo ze sprz´-

˝onymi niepe∏nosprawnoÊciami, reali-

zacj´ odpowiednio obowiàzku szkol-

nego i obowiàzku nauki,

– uczniom szkó∏ niepublicznych nie

posiadajàcych uprawnieƒ szkó∏ pu-

blicznych dla m∏odzie˝y i dla doro-

s∏ych.

Âwiadczenia motywacyjne wed∏ug

pierwszej grupy czasowej (kszta∏cenie

do 24 roku ˝ycia) przys∏ugujà:

– uczniom szkó∏ publicznych i niepu-

blicznych o uprawnieniach szkó∏

publicznych dla m∏odzie˝y i doro-

s∏ych,

– s∏uchaczom publicznych kolegiów

nauczycielskich, nauczycielskich

kolegiów j´zyków obcych i kole-

giów pracowników s∏u˝b spo∏ecz-

nych.

Natomiast do ukoƒczenia realizacji
obowiàzku nauki (druga grupa czaso-

wa) stypendia motywacyjne przys∏u-
gujà jedynie wychowankom oÊrod-
ków, o których by∏a mowa powy˝ej.

Pomoc materialna przys∏uguje

uczniom (s∏uchaczom i wychowan-

kom), je˝eli ucz´szczajà do szko∏y

(kolegium lub oÊrodka). których mo-

wa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o sys-

temie oÊwiaty. Mogà to byç szko∏y

ka˝dego rodzaju, zarówno dla m∏o-

dzie˝y, jak i dla doros∏ych, dzienne,

wieczorowe i zaoczne. Âwiadczenia

przys∏ugujà te˝ uczniom dwuletniego

studium, sà to bowiem szko∏y umo˝-

liwiajàce uzyskanie dyplomu potwier-

dzajàcego nabycie kwalifikacji zawo-

dowych (art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. g). Szko-

∏ami, do których ucz´szczanie daje

prawo ubiegania si´ o Êwiadczenia po-

mocy materialnej dla uczniów, sà:

szko∏a podstawowa, gimnazjum oraz

szko∏y ponadgimnazjalne.

O kryteriach przyznawania stypen-

diów szkolnych i zasi∏ku szkolnym po-

informujemy Czytelników w nast´pnym

numerze WieÊci Niepor´ckich. cdn.

� Opracowa∏a: Barbara S∏upek

Przedstawiamy Paƒstwu kolejnà cz´Êç Poradnika Pomocy Społecznej

OGŁOSZENIA

POMOC MATERIALNA o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Niepor´t

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY
NIEPOR¢T

Sprzeda˝ nieruchomoÊci
przy rondzie Jana Paw∏a II

W dniu 23 grudnia 2013 r. o godzi-
nie 11.00 w sali konferencyjnej w bu-

dynku Urz´du Gminy Niepor´t odb´-

dzie si´ przetarg na sprzeda˝ niezabu-

dowanej nieruchomoÊci po∏o˝onej we

wsi i gminie Niepor´t przy ulicy Ja-

na Kazimierza i ul. Zegrzyƒskiej sta-

nowiàcej dzia∏k´ nr 914/5 o po-

wierzchni 0,3592 ha (ksi´ga wieczy-

sta Nr WA1L/00030432/9).

Cena wywo∏awcza nieruchomoÊci:

664 323 z∏ brutto, w tym 23% VAT.

Og∏oszenie o przetargu zamieszczo-

ne zosta∏o na tablicy og∏oszeƒ w sie-

dzibie Urz´du Gminy Niepor´t ad-

res: 05-126 Niepor´t, Plac Wolno-

Êci 1, oraz na stronie internetowej

Gminy Niepor´t http://www.bip.nie-

poret.pl.

Szczegó∏owe warunki i informacje

dotyczàce przetargu mo˝na uzyskaç

w Dziale Geodezji i Gospodarki Nie-

ruchomoÊciami Urz´du Gminy Nie-

por´t Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepo-

r´t, pokój nr 7, telefon 22 767-04-12,

e-mail: b.bartkiewicz@nieporet.pl,

w godzinach pracy Urz´du.

ZZMMIIAANNAA  HHAARRMMOONNOOGGRRAAMMUU  OODDBBIIOORRUU  OODDPPAADDÓÓWW
Nastàpi∏a zmiana harmonogramu odbioru odpadów ko-
munalnych (zmieszanych) w grudniu br. w miejscowo-
Êciach:
a) Niepor´t ul. Izabeliƒska i Osiedle G∏ogi
b) Micha∏ów-Grabina.

Zmiana dotyczy dnia wywozu tj. z 30 grudnia na 23 grud-

nia i jest ona konieczna poniewa˝, po wywozie przypadajà-

cym na 9 grudnia musi byç zachowany odst´p dwóch tygo-

dni pomi´dzy odbiorami odpadów komunalnych. Zmianie

nie uleg∏ termin odbioru odpadów segregowanych. 

Poni˝ej przedstawiamy obowiàzujàce w miesiàcu grudniu

harmonogramy dla dwóch ww. miejscowoÊci.

Niepor´t ulice: Wazów, Kordeckiego, Babinicza, Rynek, Aleja Henryka Sienkiewicza, Czarnieckiego, Husarii,
Butryma, Jana III, Jaremy, Skrzetuskiego, Ketlinga, Heleny, Krzysi, Michała, BaÊki, Rocha, Kmicica,
Oleƒki, Zagłoby, Izabeliƒska

Michałów-Grabina

odpady komunalne papier, szkło, plastik, metal i opakowanie wielomateriałowe

W ramach interwencji przeprowa-

dzane sà tak˝e ogl´dziny rowów me-

lioracji szczegó∏owej, których utrzy-

manie i konserwacja nale˝à do w∏a-

Êcicieli gruntów, na których si´

znajdujà. Obecnie wykonywane sà

prace konserwacyjne na rowach me-

lioracji podstawowej, polegajàce

na udro˝nieniu przep∏ywu poprzez

wykoszenie traw ze skarp i dna ro-

wów oraz mechaniczne odmulenie

dna. Prace wykonywane sà przez fir-

m´ DREW-KOS na zlecenie Regio-

nalnego Zarzàdu Gospodarki Wod-

nej w D´bem jako jednostki odpo-

wiedzialnej za utrzymanie rowów.

W 2013 roku Urzàd Gminy Niepo-

r´t zleci∏ wykoszenie skarp rowu

„Kana∏ B” w Stanis∏awowie Drugim

przy przepustach drogowych, gdzie

mog∏o dochodziç do znacznego spo-

wolnienia sp∏ywu wody. Ponadto

na poczàtku wrzeÊnia na zlecenie

Urz´du Gminy Niepor´t wykonano

oczyszczenie przepustów pod ulicà

¸àkowà oraz Polnà w Stanis∏awowie

Drugim, przy wykorzystaniu specja-

listycznego sprz´tu mechaniczno-ci-

Ênieniowego.

JednoczeÊnie ka˝de zg∏oszenie

wybudowanej tamy bobrowej

Urzàd Gminy kieruje do zarzàdcy

urzàdzeƒ wodnych, którym jest In-

spektorat WZMiUW w Nowym

Dworze Mazowieckim, aby na bie-

˝àco prowadzi∏ prace, polegajàce

na rozbiórce tam bobrowych pi´-

trzàcych wod´.

We wrzeÊniu Urzàd Gminy Niepo-

r´t wystàpi∏ do Regionalnego Dyrek-

tora Ochrony Ârodowiska w Warsza-

wie z wnioskiem o wydanie zezwo-

lenia na wykonanie odstrza∏u reduk-

cyjnego bobra w okolicy Kana∏u B

w Stanis∏awowie Drugim, wskazujàc

liczne zagro˝enia jakie powodujà

zwierz´ta. 30 paêdziernika do Urz´-

du Gminy wp∏yn´∏a decyzja Regio-

nalnego Dyrektora Ochrony Ârodo-

wiska w Warszawie odmawiajàca

wykonania odstrza∏u bobrów.

W listopadzie Starosta Legionow-

ski, Wójt Gminy Niepor´t i Wójt

Gminy Wieliszew wystàpili do Wo-

jewody Mazowieckiego o zwi´ksze-

nie Êrodków finansowych na sfinan-

sowanie konserwacji ca∏ej sieci urzà-

dzeƒ melioracji podstawowej,

zlokalizowanej na terenie Powiatu

Legionowskiego.

Na poczàtku grudnia planowane

jest spotkanie w Urz´dzie Gminy

Niepor´t, w którym udzia∏ wezmà

m.in. Starosta Powiatu Legionow-

skiego, Starosta Powiatu Wo∏omin-

skiego, Burmistrz Miasta i Gminy

Radzymin, Wójt Gminy Niepor´t

oraz przedstawiciele Inspektoratów

Wojewódzkiego Zarzàdu Melioracji

i Urzàdzeƒ Wodnych w Nowym

Dworze Mazowieckim i Wo∏ominie.

Celem spotkania b´dzie uzgodnienie

wspólnych stanowisk w zakresie

gospodarki wodnej i ochrony

przed podtopieniami terenów so-

∏ectw Wólka Radzymiƒska, Benia-

minów i ¸àki w dolinie rzeki Benia-

minówka.

� Piotr Filipowicz

ROWY melioracyjne do kontroli
Pracownicy Działu Ochrony Ârodowiska Urz´du Gminy Niepor´t
wspólnie z przedstawicielami Inspektoratu Wojewódzkiego Zarzàdu
Melioracji i Urzàdzeƒ Wodnych w Nowym Dworze Mazowieckim
dokonujà okresowego corocznego przeglàdu stanu technicznego
rowów melioracyjnych podstawowych na terenie Gminy Niepor´t.
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W  G M I N I E

SOŁECTWO

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

SOŁECTWO IZABELIN

Poło˝one po wschodniej
stronie kanału
Królewskiego, sàsiaduje
z sołectwami: 
Stanisławów Pierwszy
i Aleksandrów.

Sołtys – Adam Banaszek
Rada Sołecka
– Aneta Sieczka, 
Katarzyna Stanisławska, 
Sylwia Seroka

Powierzchnia – 240,7 ha
– grunty orne – 74 ha
– grunty leÊne – 0,36 ha
– zabudowa mieszkaniowa

– 5,5 ha

Liczba mieszkaƒców – 223
w tym: kobiety – 113

m´˝czyêni – 110

Izabelin nale˝y do Parafii
Rzymsko-Katolickiej 
N.M.P. Wspomo˝ycielki
Wiernych w Stanisławowie
Pierwszym. 

IZABELIN

Przez sołectwo przepływa rzeka Czar-
na. Przy ulicy Wrzosowej na rzece
znajduje si´ zabytkowy most Bailey’a,
jeden z czterech zachowanych w Pol-
sce i jeden z dwóch w gminie Niepo-
r´t – drugi znajduje si´ w Stanisławo-
wie Pierwszym. Most, a raczej system
konstrukcyjny, zaprojektował angiel-
ski in˝ynier Donald Bailey. Jego pod-
stawà były prefabrykowane prz´sła,
wytrzymujàce znaczne obcià˝enia
np. czołgi. Elementy konstrukcyjne
mostów produkowano na potrzeby
aliantów na froncie zachodnim,
a po raz pierwszy wykorzystane zo-
stały we Włoszech w 1943 roku.
Most w Izabelinie wyremontowany
został w 2012 roku i stanowi rzadkà,
w skali całego kraju, atrakcj´ tury-
stycznà.
Obecnie opracowywana jest koncep-
cja nowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miejscowoÊci,
w którym, przede wszystkim, wyzna-
czone zostanà nowe tereny budow-
lane, zmienione normatywy wielko-

Êci działek budowlanych i wskaêniki
terenu biologicznie czynnego. Nowy
plan uwzgl´dniaç b´dzie zapisy
uchwalonego w 2011 roku „Studium
uwarunkowaƒ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy
Niepor´t”.
W Izabelinie znajduje si´ Szkoła Pod-
stawowa im. Saperów KoÊciuszkow-
skich. Nowy budynek wraz z salà
sportowà oddany został do u˝ytku
w 2011 roku. Ucz´szcza do niej 225
uczniów. Obok szkoły jest plac zabaw
dla dzieci, zrealizowany w 2012 ro-
ku w ramach rzàdowego programu
„Radosna szkoła”. 
Obecnie opracowywany jest projekt
boiska przy szkole, które zbudowane
zostanie w 2014 roku. 
W 2011 roku Rada Gminy Niepor´t
podj´ła uchwał´ o wydzier˝awieniu
budynku starej szkoły w drodze prze-
targu na okres 20 lat, na cele dzia-
łalnoÊci edukacyjno-opiekuƒczej,
w tym prowadzenie przedszkola.
Dopiero kolejny, ogłoszony w paê-

dzierniku 2013 roku, przetarg wyło-
nił dzier˝awc´ – Fundacj´ KO-
OCHAM, która prowadziç b´dzie
w budynku przedszkole dla dzieci
z niepełnosprawnoÊcià sprz´˝onà. 
Od dwóch lat staraniem sołtysa, Ra-
dy Sołeckiej, Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej, mieszkaƒców
i zaprzyjaênionych firm, we wrzeÊniu
w Izabelinie organizowany jest piknik
rodzinny „Po˝egnanie lata”. Impreza
cieszy si´ du˝à popularnoÊcià, anga-
˝uje i integruje lokalnà społecznoÊç. 
Komunikacj´ zapewnia linia L-8. 
Sołectwo jest prawie w całoÊci zwo-
dociàgowane.
Do koƒca 2013 roku zrealizowana
zostanie inwestycja – oÊwietlenie uli-
cy Jesionowej.
Sołtys i Rada Sołecka starajà si´ o wy-
konanie remontu ulic Małoł´ckiej
i Szkolnej (drogi powiatowe), aby po-
prawiç bezpieczeƒstwo i warunki
jazdy, zwłaszcza w okolicach szkoły.

� BW

18 listopada w godzinach porannych, na ul. Pogonowskiego,
nieopodal miejscowoÊci Wólka Radzymiƒska, doszło do tragicznego
w skutkach wypadku, w wyniku którego zgin´ła jedna osoba, a trzy
ci´˝ko ranne trafiły do szpitala.

ICE pomaga w nagłych
wypadkach

Ze wst´pnych ustaleƒ wynika, ˝e kie-

rowca citroena przysnà∏ za kierowni-

cà i uderzy∏ w nadje˝d˝ajàcà z naprze-

ciwka ci´˝arówk´, która w trakcie ha-

mowania zahaczy∏a kilka pozosta∏ych

pojazdów, bioràcych udzia∏ w zdarze-

niu. W akcji ratunkowej uczestniczyli

stra˝acy z powiatu Legionowskiego,

policjanci, ˝o∏nierze oraz stra˝nicy

gminni z Niepor´tu. Ze wzgl´du

na koniecznoÊç przeprowadzenia sze-

regu czynnoÊci s∏u˝bowych, odcinek

drogi wojewódzkiej zamkni´ty by∏ dla

uczestników ruchu przez oko∏o 8 go-

dzin. 

Poza spadajàcymi liÊçmi i niskà

temperaturà, okres jesienno – zimowy

charakteryzuje si´ równie˝ rosnàcà

liczbà kolizji oraz wypadków drogo-

wych, a to za sprawà Êliskiej na-

wierzchni dróg, kruszàcego si´ mate-

ria∏u bitumicznego i innych czynni-

ków zewn´trznych, majàcych du˝y

wp∏yw na stabilnoÊç naszych pojaz-

dów. Ponadto do zdarzeƒ drogowych

przyczynia si´ cz´sto zm´czenie, sen-

noÊç lub rutyna kierowców, którzy

zbyt pewnie czujà si´ na drogach. 

W ramach akcji promujàcej bezpie-

czeƒstwo w ruchu drogowym Stra˝

Gminna w Niepor´cie apeluje do kie-

rowców o dostosowanie pr´dkoÊci

do panujàcych warunków atmosfe-

rycznych, niekorzystanie w czasie

jazdy z telefonów komórkowych oraz

innych urzàdzeƒ absorbujàcych uwa-

g´, skupianie si´ wy∏àcznie na bez-

piecznym prowadzeniu pojazdu.

Zwracajmy uwag´ na rowerzystów

oraz pieszych uczestników ruchu, któ-

rym przypominamy, by w sytuacji

zmniejszonej widocznoÊci u˝ywali

elementów odblasków takich jak ka-

mizelki, przywieszki, taÊmy odblasko-

we itp.

Niemal ka˝dy z nas by∏ w sytuacji

zagro˝enia ̋ ycia, zdrowia swojego lub

innych osób. W takiej sytuacji bardzo

pomocna jest karta ICE – In Case of

Emergency, co w wolnym t∏umacze-

Urzàd Gminy Niepor´t jako pierwszy w powiecie legionowskim
umo˝liwił mieszkaƒcom zarejestrowanie si´ na Platformie
Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeƒ Społecznych.

KORZYSTAJ z e-usług ZUS
Platforma Us∏ug Elektronicznych to

zestaw nowoczesnych e-us∏ug dla

wszystkich klientów ZUS. Dzi´ki tej

wygodnej formie kontaktu z ZUS

wiele spraw mo˝na zrealizowaç

przez internet, m.in. uzyskaç infor-

macje o stanie swojego konta eme-

rytalnego, sprawdziç, czy praco-

dawca zg∏osi∏ nas do ubezpieczeƒ

i czy regularnie sk∏ada dokumenty

ubezpieczeniowe, uzyskaç informa-

cje o przyznanych Êwiadczeniach,

skorzystaç z kalkulatora emerytalne-

go, który wyliczy prognozowanà

emerytur´, czy te˝ po prostu zarezer-

wowaç wizyt´ w ZUS.

Dla przedsi´biorców utworzona

zosta∏a aplikacja e-p∏atnik, dzi´ki

której mo˝na m.in. zg∏osiç osoby

do ubezpieczeƒ i rozliczyç sk∏adki.

Jednak dla bezpieczeƒstwa da-

nych, do których dzi´ki temu profi-

lowi uzyskuje si´ dost´p, trzeba do-

datkowo po zarejestrowaniu si´

przez internet, potwierdziç swojà

to˝samoÊç i w tym celu osobiÊcie

odwiedziç ZUS.

Dzi´ki wspó∏pracy Gminy Niepo-

r´t z Zak∏adem Ubezpieczeƒ Spo-

∏ecznych II Oddzia∏ w Warszawie

mieszkaƒcy Gminy Niepor´t mogà

za∏atwiç wszystko na miejscu,

w Urz´dzie Gminy Niepor´t. Obs∏u-

ga ZUS zapewnia zarejestrowanie

u˝ytkownika na Platformie Us∏ug

Elektronicznych oraz przekazanie

has∏a dost´pu do profilu, bez potrze-

by potwierdzania to˝samoÊci w ZUS.

Pierwsze spotkanie z pracownika-

mi ZUS odby∏o si´ 19 listopa-

da 2013 r. Urzàd Gminy Niepor´t

odwiedzi∏a Dyrektor II Oddzia∏u

Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych

w Warszawie Pani Alicja Trojanow-

ska, a pracownicy ZUS od godz.

10.00 – do 14.00 rejestrowali pra-

cowników i mieszkaƒców.

Zapraszamy Paƒstwa na kolejne

spotkanie z pracownikami ZUS

w Urz´dzie Gminy Niepor´t w celu

rejestracji na platformie us∏ug elek-

tronicznych 11 grudnia 2013 r. w go-

dzinach 10.00–14.00. 

� A.Madej

niu znaczy „w nag∏ym wypadku”. Po-

siadanie przy sobie takiej karty u∏atwi

s∏u˝bom ratowniczym, szybki kontakt

z rodzinà osoby poszkodowanej, usta-

lenie to˝samoÊci, a tak˝e pozyskanie

informacji na temat stanu zdrowia. Te

informacje sà niezb´dne w toku czyn-

noÊci prowadzonych przez lekarzy, ra-

towników lub policjantów. Ponadto

karta ICE mo˝e byç pomocna w trak-

cie prowadzenia akcji poszukiwaw-

czej dzieci lub osób starszych z zani-

kiem pami´ci. 

Prawid∏owo wype∏niona karta ICE

powinna posiadaç wpisane imi´ i na-

zwisko oraz numery telefonów

do trzech osób, z którymi s∏u˝by od-

powiedzialne za udzielenie pomocy

powinny si´ skontaktowaç w razie

wypadku. Tak wype∏nionà kart´ na-

le˝y umieÊciç w portfelu. W celu za-

pisania kontaktów ICE mo˝na te˝

wykorzystaç telefon komórkowy,

który w przeciwieƒstwie do portfela

pe∏nego dokumentów, wizytówek

oraz „drobnych”, zawsze jest z nami.

W takiej sytuacji w nazwie kontaktu

osoby, która powinna byç poinformo-

wana na okolicznoÊç wypadku, nale-

˝y wpisaç ICE, np. numer do m´˝a

o imieniu Stefan zast´pujemy has∏em

ICE. JeÊli takich osób jest wi´cej, to

oznacza si´ je has∏ami ICE1, ICE2,

ICE3. Dobrym pomys∏em jest zapi-

sywanie imion najbli˝szych pod ha-

s∏ami „mà˝”, „˝ona”, „córka”, „syn”,

„mama”, „tata”. Niepor´ccy stra˝ni-

cy podkreÊlajà bardzo wa˝nà rol´

karty i numerów komórkowych ICE,

a tak˝e innych gad˝etów w postaci

opasek z wybità grupà krwi lub na-

zwà choroby, na którà cierpi dana

osoba, co mo˝e byç wykorzystane ce-

lem szybkiego i skutecznego podj´-

cia dzia∏aƒ majàcych na celu urato-

wanie ˝ycia. 

– Nie bójmy si´ reagowaç w chwi-

lach zagro˝enia – mówi Komendant

SG, Joanna Mizerska, dodajàc, ̋ e ka˝-

da reakcja majàca na celu udzielenie

pomocy osobie potrzebujàcej zas∏ugu-

je na pochwa∏´. Przypominamy, ˝e

zgodnie z art. 162§1 Kodeksu Karne-

go, nieudzielanie pomocy osobie po-

trzebujàcej, zagro˝one jest karà po-

zbawienia wolnoÊci do lat trzech.

� Przemys∏aw Kuligowski
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ÂWI¢TO NiepodległoÊci
RadoÊnie i w biało-czerwonych kolorach Êwi´towaliÊmy 95. rocznic´
odzyskania przez Ojczyzn´ niepodległoÊci.

W
piàtek (8.11.), od godzi-

ny 10.00 na Placu Wolno-

Êci w Niepor´cie wycho-

wankowie przedszkoli i uczniowie

gminnych szkó∏ poznawali tajniki

˝o∏nierskiego rzemios∏a. Autokar

przywozi∏ kolejne grupy dzieci, któ-

re ustawia∏y si´ najpierw w punkcie

rekrutacyjnym do armii. Tam odby-

wa∏a si´ musztra, a nast´pnie çwi-

czenia banda˝owania, poznawania

broni, nak∏adania maski przeciwga-

zowej, pracy przy radiostacji i z wy-

krywaczem metalu. Organizowane

by∏y przeja˝d˝ki wojskowym wo-

zem konnym, ci´˝arówkà Canada

z okresu II wojny Êwiatowej, a tak-

˝e czo∏giem tankietkà. Dzieciaki,

obdarowane choràgiewkami oraz

bia∏ymi i czerwonymi balonami

z radoÊcià korzysta∏y z wszystkich

atrakcji i pozowa∏y do zdj´ç. 

O godzinie 13.00 delegacja samo-

rzàdowa, w asyÊcie uczniów Szko-

∏y Podstawowej w Bia∏obrzegach

oraz ˝o∏nierzy z 9. batalionu dowo-

dzenia w Bia∏obrzegach z∏o˝y∏a

kwiaty przed pomnikiem Legioni-

stów Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego

w Bia∏obrzegach.

Oficjalne uroczystoÊci rozpocz´∏y

si´ mszà Êwi´tà w intencji ojczyzny

w koÊciele parafialnym w Niepor´-

cie. Po mszy, na Placu WolnoÊci

w Niepor´cie stan´∏a Kompania

Honorowa 9. batalionu dowodzenia,

poczty sztandarowe, zaproszeni go-

Êcie, mieszkaƒcy, radni, so∏tysi,

przedstawiciele s∏u˝b munduro-

wych, organizacji i stowarzyszeƒ.

Po Apelu Pami´ci i salwie honoro-

wej delegacje z∏o˝y∏y kwiaty

przed pomnikiem. Przemarsz Kom-

panii Honorowej i pocztów sztanda-

rowych zakoƒczy∏ oficjalne uro-

czystoÊci, po których wystàpi∏ Chór

Seniora Echo Niepor´tu, a przyby-

li mieli okazj´ posiliç si´ grochów-

kà w blasku p∏omieni palàcych si´

ognisk. 

Dzi´kujemy wszystkim za przy-

bycie i wspólne radosne prze˝ywa-

nie narodowego Êwi´ta.

� BW
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Firma SO Metal
z Niepor´tu, zrzeszona
w Polskiej Izbie
Konstrukcji Stalowych,
otrzymała
w paêdzierniku
bran˝owe wyró˝nienie.
Po raz kolejny docenione
zostały innowacyjne
rozwiàzania,
opracowane przez
rodzin´ Paƒstwa
Szczechowskich
– właÊcicieli firmy.

UNIKATOWE sceny
J

ak twierdzi Pan Waldemar

Szczechowski, za∏o˝yciel firmy,

SO Metal jest najmniejszà firmà

zrzeszonà w PIKS. Nie mo˝e konku-

rowaç z takimi gigantami jak np.

Mostostal, jednak obrana specjaliza-

cja, jakà jest wykonywanie konstruk-

cji stalowych na potrzeby teatrów,

zapewni∏a firmie uznanie w Êrodowi-

sku i sta∏à wspó∏prac´ z bran˝à te-

atralnà. 

Obrotowe sceny, zaprojektowane

przez SO Metal i udoskonalane

od lat, sà cz´sto stosowane w te-

atrach. Pierwsza taka scena wykona-

na zosta∏a dla telewizji Puls. Wyko-

rzystujàc zdobyte doÊwiadczenie,

firma zrealizowa∏a zlecenie dla Ope-

ry Wroc∏awskiej – du˝à scen´ obro-

towà drugiej generacji. 

Kolejne udoskonalenia doprowa-

dzi∏y do powstania konstrukcji, któ-

ra uhonorowana zosta∏a wyró˝nie-

niem przyznanym przez PIKS,

za „niekonwencjonalne i unikatowe

rozwiàzania stosowane w wykony-

wanych konstrukcjach”. Obrotowa

scena zaprojektowana zosta∏a tak, ̋ e

doskonale sprawdza si´ w warun-

kach m.in. teatrów muzycznych. Nie

niszczy pod∏ogi, praca urzàdzenia

jest cicha, niemal bezszelestna,

a ruch p∏ynny, co jest bardzo istotne

dla tancerzy i aktorów. Liczy si´ tak-

˝e szybki monta˝ i ∏atwoÊç obs∏ugi. 

Firma SO Metal konsekwentnie

od lat udoskonala projektowane

przez siebie konstrukcje, które gwa-

rantujà jej stabilnà pozycj´ na rynku

i uznanie w Êrodowisku bran˝o-

wym. Jest tak˝e doskona∏ym przy-

k∏adem tego, jak wiele mo˝e osià-

gnàç na rynku nawet niedu˝a rodzin-

na firma. 

� B.Wilk

TEATR
OBRZ¢DOWY
Od najdawniejszych czasów
ludziom towarzyszyły obrz´dy
ludowe, które zwiàzane były
z wierzeniami, z pracami polnymi
czy gospodarskimi. Najcz´Êciej
izba wiejska słu˝yła za scen´
prezentowanych obrz´dów. 
W Gminnym OÊrodku Kultury
w Niepor´cie wielopokoleniowa
grupa stworzyła Teatr
Obrz´dowy, którego celem jest
przybli˝enie i ocalenie
od zapomnienia prastarych
obrz´dów i zwyczajów ludowych.
Próby Teatru Obrz´dowego
odbywajà si´ w ka˝dy czwartek
o godzinie 18.30 w GOK
ul. Dworcowa 9, zapraszamy
wszystkich ch´tnych. 
Ju˝ 5 stycznia 2014 roku
odb´dzie si´ premiera spektaklu
„Pastorałka”.

MIKOŁAJKI W GOK
7 grudnia o godz. 13.00,
w Gminnym OÊrodku Kultury
w Niepor´cie odb´dà si´ Mikołajki.
W programie spektakl dla dzieci
„TeoÊ i Bo˝e Narodzenie” oraz
spotkanie z Mikołajem.

PRACA W GOKu
Gminny OÊrodek

Kultury w Niepor´cie
poszukuje instruktora
do zaj´ç plastycznych.

Kandydat powinien cechowaç
si´ wszechstronnoÊcià

„plastycznà”, byç aktywnym,
pełnym optymizmu i zapału.
Do zadaƒ instruktora b´dzie

nale˝ało m. in. przygotowanie
i prowadzenie warsztatów dla

dzieci i dorosłych,
wykonywanie scenografii

do przedstawieƒ i dekoracji
okolicznoÊciowych. 

Zainteresowane osoby prosimy
o kontakt z GOK,

tel. 22 774 83 26 lub email
kultura_nieporet@wp.pl

WARSZTATY
ÂWIÑTECZNE

Zapraszamy do udziału
w warsztatach Êwiàtecznych,

na których b´dzie mo˝na
wykonaç ozdoby i dekoracje

Êwiàteczne. Warsztaty odb´dà
si´ w Gminnym OÊrodku

Kultury w Niepor´cie 8 grudnia
o godzinie 16.00. 

Koszt 20 złotych/osoba. 

Jesieƒ to idealna pora na kosmetycz-

ne zabiegi oczyszczajàce. Skóra, zm´-

czona wakacyjnym s∏oƒcem, wyma-

ga odÊwie˝enia i rewitalizacji. 

W naturze jesienià wszystko spowal-

nia swój rytm, cz´Êciej pada deszcz,

który nawadnia roÊliny i przygoto-

wuje je na przetrwanie zimy. My

równie˝ mniej wychodzimy na spa-

cery, dni sà coraz krótsze, czyli po-

bieramy mniej tlenu, a komórki nie-

dotlenione pr´dzej si´ starzejà. Co

robiç? Na to pytanie odpowiedzia∏a

nam Pani Monika Wojciechowska,

kosmetyczka z 17-letnim sta˝em,

w∏aÊcicielka gabinetu Petite w Mi-

cha∏owie-Grabinie. 

,,Có˝ nawadniaç, nawil˝aç w ka˝dy

mo˝liwy sposób. Poczàwszy od picia

wody, soków, herbatek – najlepiej

owocowych. Póki nie ma mrozów, u˝y-

wajmy profesjonalnych kremów g∏´bo-

ko nawil˝ajàcych dost´pnych w ga-

binetach kosmetycznych, najlepiej

dobranych indywidualnie przez kosme-

tyczk´. I bardzo wa˝na rzecz pami´taj-

my, ˝e jesieƒ i wiosna to najlepsze po-

ry roku na oczyszczanie i z∏uszczanie

przesuszonego naskórka, który bloku-

je nam dost´p nawet najlepszych pre-

paratów w g∏àb skóry. Równie˝ Panie,

które rzadko korzystajà z zabiegów

w gabinecie, w tym czasie powinny po-

darowaç swojej skórze odrobin´ luksu-

su i udaç si´ na profesjonalny zabieg

do kosmetyczki. Dla Paƒ z wi´kszymi

wymaganiami, proponuj´ mezoterapi´

ig∏owà preparatami opartymi na kwa-

sie hialuronowym lub koktajlami wita-

minowymi. Serdecznie zapraszam Pa-

nie do gabinetu. Wi´cej informacji

na ten temat mo˝na znaleÊç na stronie

www.petitekosmetyka.pl”

� Rozmawia∏a Anita Madej

Sukces „Wynalazców”

13 listopada dzieci z grupy „Wynalazców” Gminnego Przedszkola „Akademia
Małych Odkrywców” w Zegrzu Południowym w zdobyły I miejsce w Konkursie
„Zdrowie w bajce” organizowanym przez Wydział Promocji i Rozwoju
Społecznego Starostwa Powiatowego w Legionowie, Powiatowà Stacj´ Sanitarno-
Epidemiologicznà w Legionowie oraz Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie”. 

G∏ównym celem konkursu by∏o pog∏´-

bienie ÊwiadomoÊci dzieci na temat

zdrowego trybu ˝ycia, a tak˝e kszta∏to-

wanie postawy odpowiedzialnoÊci

za w∏asne zdrowie. 

Tematem przewodnim V edycji

Konkursu by∏o has∏o „Higiena”.

Przedmiotem konkursu by∏o stworze-

nie autorskiego scenariusza przedsta-

wienia o tematyce prozdrowotnej

w formie wiersza, teatrzyku lub pio-

senki i zaprezentowanie go w trakcie

fina∏u konkursu.

W konkursie wzi´∏o udzia∏ dziesi´-

cioro dzieci z grupy „Wynalazców”.

Byli to: Aleksandra Leciejewska, Wik-

toria Wardak, Igor Wardak, Emilka

Frydrych, Aleksander Zieliƒski, Julia

Stelmach, Dominika Astrachancew,

WituÊ Pol, Wiktor Niski i Emil S´kow-

ski. Scenariusz przedstawienia pt.

„Mi´dzy snami, a jaskiniowcami” na-

pisa∏a pani Monika Kamiƒska – Tho-

mas, a dzieci do zwyci´skiego wyst´-

pu przygotowa∏y pani Wioletta ̧ ´pic-

ka i pani Katarzyna Kosmala.

Widzowie i jury zostali przeniesieni

w czasie (snu Zuzi) do epoki jaskiniow-

ców. Znaleêli si´ w rodzinie umorusa-

nych, rozczochranych i brudnych jaski-

niowców, którym obce by∏y myd∏o, wo-

da i szczotka. Pe∏ne humoru dialogi

g∏ównych bohaterów, ciekawe stroje

oraz rytmiczny, weso∏y rap wywo∏a∏y

wielki aplauz i gromkie brawa widow-

ni oraz jednog∏oÊny werdykt jury.

W nagrod´ za najlepszy wyst´p w ka-

tegorii dzieci 5-letnich, ka˝de dziecko

otrzyma∏o nagrody indywidualne oraz

dyplom, a tak˝e nagrod´ dla grupy: dwa

rowerki oraz przybory do zabaw rucho-

wych. Do ràk dyrektora trafi∏a pi´kna

statuetka – kryszta∏owe jab∏ko.

Gratulujemy zdolnym dzieciom i ich

opiekunom oraz ̋ yczymy dalszych suk-

cesów. � Anna Ko∏odziej

JESIENNY luksus
KÑCIK POEZJI 

Micha∏ Laszuk
Tomik poezji 

– Drgnienie duszy

Zimowe sosny

Sosny mrozem skurczone.

Sosny mrozem zmro˝one.

Sosny szronem szronione.

Sosny zimà uÊpione.

Stojà w mróz zas∏uchane,

Jak panny zakochane.

Stojà, wiosny czekajà.

Z wiatrem szaleç ch´ç majà.

Czekajcie sosny, wiosny.

Z nià przyjdzie czas radosny.

Na wietrze zaszumicie.

Z szumem gdzieÊ polecicie.

Sosna mrozem zmro˝ona.

Na wietrze rozszumiona.

Nawa∏nicà targana.

Polska sosna kochana.

Legionowo 1997 rok

Autor jest mieszkaƒcem

Stanis∏awowa Drugiego

oraz cz∏onkiem Klubu

Seniora M∏odzie˝ 50+.

Sylwester 2013
Poczàtek grudnia, Êwi´ta zbli˝ajà si´ wielkimi krokami
i z pewnoÊcià wi´kszoÊç z nas rozpoczyna ju˝ przygotowania.
To tak˝e doskonały czas na wybranie odpowiedniej oferty
sylwestrowej, w koƒcu zabawa sylwestrowa jest tylko raz do roku. CKR Promenada
nad Jeziorem Zegrzyƒskim przygotowała idealnà ofert´ dla tych, którzy lubià si´ bawiç.
Noc sylwestrowa zapowiada si´ wyjàtkowo. Zabawa rozpoczyna si´ o 20:00. Tym
razem Promenada zaprasza na „Sylwester na Dzikim Zachodzie”. Pi´kna sceneria
oraz wyÊmienite menu wprowadzà wszystkich w wyjàtkowy nastrój. Fantastycznà
zabaw´ zapewni DJ KRISS.
Wi´cej szczegółów: tel. 22/211 51 00 lub na www.promenadacountry.pl/

Krata do koÊcio∏a
w Niepor´cie, która
powsta∏a w warsztacie
SO Metal
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W obecnoÊci Wójta
Gminy Niepor´t
Macieja Mazura,
w sobot´ 16 listopada
w Gimnazjum
w Stanisławowie
Pierwszym rozpocz´ły
si´ ligowe zmagania
w minisiatkówce,
zespołów czwórek
dziewczàt.

F
ormu∏a nakreÊlona miesiàc

wczeÊniej, na turnieju rozsta-

wieniowym, wyznacza∏a trzy

poziomy wspó∏zawodnictwa.

Do walki w I, II i III lidze przystà-

pi∏o 20 ekip, majàcych za zadanie

zdobycie punktów rankingowych,

awans do wy˝szej ligi lub, w osta-

tecznoÊci, obron´ przed spadkiem

do ni˝szej klasy rozgrywkowej.

Siedem godzin zmagaƒ, 43 roze-

grane spotkania, w wi´kszoÊci zaci´-

te, rozstrzygane minimalnà ró˝nicà

punktowà.

Ostatecznie zwyci´zcà I edycji

Ligi Czwórek w minisiatkówce oka-

za∏a si´ czo∏owa dru˝yna Mazow-

sza, SP nr 220 z Warszawy, pokonu-

jàc w decydujàcych meczach drugi

w turnieju ¸KS ¸ód˝ 25-22 oraz

gospodarza turnieju, trzecià w osta-

tecznym rozrachunku, UKS D´bin´

Niepor´t 30-28, po dramatycznym,

pe∏nym zwrotów akcji spotkaniu.

Spadek do II ligi spotka∏  zespo∏y

Mazovii i Sparty Grodzisk. Z awan-

su do pierwszej ligi cieszy∏y si´ za-

wodniczki MOS Wola i SMS War-

szawa.

Na zakoƒczenie zawodów rozdano

nagrody. Puchary trafi∏y do zwyci´z-

ców trzech najlepszych zespo∏ów

z ka˝dej z lig, wraz z bezp∏atnymi

wejÊciówkami do Aquaparku Fala.

Nagrod´ dla najlepszej zawodniczki

odebra∏a Wiktoria Mencel z ¸KS

¸ódê, a trenerzy startujàcych zespo-

∏ów upominki.

Zawody wy∏oni∏y zwyci´zców i po-

konanych, jednak w ogólnym rachun-

ku wygra∏a sportowa idea wspó∏za-

wodnictwa, a okazja do rewan˝u b´-

dzie ju˝ 14 grudnia, podczas drugiej

edycji Ligi Minisiatkówki Dziew-

czàt w Stanis∏awowie Pierwszym.

Turniej zosta∏ zorganizowany

dzi´ki Êrodkom finansowym przeka-

zanym przez Urzàd Gminy Niepor´t

oraz z firm´ Lantmannen Unibake

Poland Sp. z o.o.

� UKS D´bina

LIGOWE zmagania siatkarek

Chcàc wprowadziç dzieci

w klimat zbli˝ajàcych si´ Âwiàt

Bo˝ego Narodzenia OÊrodek

Sportu i Rekreacji Gminy

Niepor´t organizuje

TROPIKALNE MIKO¸AJKI. 

Zaprezentowany zostanie

gwiazdkowy program artystyczny,

zawody rekreacyjno-sportowe,

a wszystko to w Êwiàtecznym

klimacie – 7 grudnia 2013 r.
godz. 15.00 – 17.00

Atrakcje na làdzie:
• interaktywny program

animacyjny w holu OÊrodka

Sportu i Rekreacji

• warsztaty artystyczne o tematyce

Êwiàtecznej

• malowanie styropianowych

bombek oraz ulepienie ozdoby

z masy solnej i pomalowanie jej

farbkami

• spotkanie ze Âwi´tym Miko∏ajem

i Ênie˝ynkami

Atrakcje w wodzie:
• Konkurencje sportowe:
– wyÊcig na dystansie 25 metrów

z bojkà ratowniczà „Pamelà”-

konkurencja indywidualna,

stylem dowolnym, podzielona

na dwie cz´Êci, eliminacyjnà

i fina∏owà; start wyÊcigu

rozpoczyna si´ z wody;

– sztafeta z gumowà pi∏kà,

na dystansie 3 x 25 metrów

– do udzia∏u w konkurencji

zapraszamy zespo∏y

trzyosobowe. 

• Konkurencje rekreacyjne:
– wyÊcig w podwodnym tunelu

z∏o˝onym z obr´czy – do udzia∏u

w konkurencji zapraszamy dwie

dru˝yny trzyosobowe;

– holowanie rozbitka

na gumowych d´tkach

– w konkurencji mogà wziàç

udzia∏ dwie dru˝yny, sk∏adajàce

si´ z dwóch osób;

– wy∏awianie skarbów z wody

– konkurencja indywidualna;

– wyÊcigi w kulach wodnych

– na basenie zostanà

umieszczone dwie kule. 

DODATKOWA ATRAKCJA:

KULE WODNE!! (czynne b´dà

przez ca∏y czas trwania imprezy).

TROPIKALNE mikołajki
w Aquaparku Fala

MORSOWANIE czas zaczàç

27 paêdziernika członkowie Radzymiƒskiego Klubu Morsów „ICEBEAR”, po raz pierwszy
w tym roku, weszli do zimnej ju˝ wody Jeziora Zegrzyƒskiego. 

Na pierwszà kàpiel w sezo-

nie 2013/2014 przyby∏o mnóstwo mi-

∏oÊników zimowych kàpieli – morsy

z kilkuletnim sta˝em, a tak˝e poczàt-

kujàce osoby. Warto wspomnieç, ˝e

najm∏odszy morsik mia∏ 2,5 roku!

– Zimowe kàpiele pozytywnie

wp∏ywajà na nasz uk∏ad odporno-

Êciowy. Morsy rzadziej chorujà,

a infekcje, które ich dopadnà majà

∏agodniejszy przebieg. Morsowanie

poprawia krà˝enie krwi, wydolnoÊç

organizmu, ukrwienie skóry, ale

przed wszystkim wprawia w dobry

nastrój. Szczególnie wa˝ne dla Paƒ

– morsowanie odm∏adza – zdradza

nam Krzysztof Chaciƒski – mors.

Morsowanie jest ca∏kowicie bez-

pieczne. Kluczowa jest rozgrzewka

przed i po ka˝dej kàpieli. W trakcie

kàpieli wychodzimy na brzeg i znów

si´ rozgrzewamy – mówi Mariusz

Wilkowski za∏o˝yciel klubu. – Po-

czàtkujàce morsy wchodzà do wody

zazwyczaj na kilkanaÊcie sekund,

z ka˝dà kolejnà kàpielà zostajà

w wodzie d∏u˝ej – dodaje. 

Jesieƒ jest dobrym okresem na roz-

pocz´cie tej lodowatej przygody,

temperatura powietrza jest dodatnia,

woda ma wcià˝ kilka stopni – to do-

bry moment na stopniowe przygoto-

wanie organizmu. Wbrew pozorom

∏atwiej jest wejÊç do wody zimà ni˝

latem – teraz temperatura wody

i powietrza jest zbli˝ona, latem cz´-

sto jest mi´dzy nimi przynajmniej

kilkanaÊcie stopni ró˝nicy – to szok

dla organizmu.

Dotychczas kàpiele odbywa∏y si´

przy molo na Dzikiej Pla˝y w Nie-

por´cie. W tym roku, ze wzgl´dów

bezpieczeƒstwa, morsy b´dà kàpaç

si´ kilkadziesiàt metrów dalej. – Zi-

mà teren wokó∏ molo zamienia si´

w wielkie lodowisko, mnóstwo dzie-

ci przychodzi tam jeêdziç na ∏y˝wach

albo po prostu na Êlizgawk´ – mó-

wi Mariusz Wilkowski. – èle zabez-

pieczony przer´bel to niepotrzebne

zagro˝enie. Chcemy realizowaç swo-

ja pasj´, ale bezpieczeƒstwo jest naj-

wa˝niejsze – dodaje.

Osoby zainteresowane morsowa-

niem w Niepor´cie zapraszamy na:

www.facebook.com/Radzyminski-

KlubMorsow.

� R.Â.

PIERWSZE
medale
pływaków
W sobot´ 26 paêdziernika p∏ywa-
cy z UKS Pogoƒ Józefów wystarto-
wali w swoich pierwszych zawo-
dach. 
Sportowà imprez´ zorganizowa∏ No-

wodworski NOSiR. Zg∏osi∏o si´ po-

nad 200 zawodników. Dobra atmos-

fera i Êwietna organizacja przyczyni-

∏y si´ do zdobycia przez naszych

podopiecznych licznych medali i re-

kordów ˝yciowych. Wszystkim ser-

decznie gratulujemy!

I miejsce
• Pola Michalska SP Józefów (kate-

goria 2007 i m∏odsi)

• Jan Zaborski SP Józefów (katego-

ria 2006-2005)

• Rafa∏ Burakowski SP Wólka Ra-

dzymiƒska (kategoria 2004-2003)

II miejsce
• Paulina Kowalska SP Izabelin (ka-

tegoria 2004-2003)

• Micha∏ Kotwas SP Niepor´t (kate-

goria 2004-2003)

III miejsce
• Ania S∏omiƒska SP Józefów (kate-

goria 2006-2005)

� Trener Bartek Krawczak

Przypominamy, ˝e kompleks boisk sportowych Orlik w Józefowie 
b´dzie dost´pny tylko do koƒca listopada. W okresie od grudnia 2013 r. 

do koƒca lutego 2014 r. kompleks boisk b´dzie nieczynny.
W lutym b´dà przyjmowane zgłoszenia grup na 2014 rok. 

Szczegółowa informacja podana zostanie w odr´bnym komunikacie.
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P
an Zygmunt obecnie mieszka

w Jab∏onnie, ale cz´sto odwie-

dza rodzin´ w Ryni oraz cmen-

tarz parafialny w Niepor´cie, gdzie

sà pochowani jego rodzice. Tak

od s∏owa do s∏owa namówi∏em Pa-

na Zygmunta na garÊç wspomnieƒ

z lat jego m∏odoÊci, które przypad∏y

na okres trudnych lat wojny, okupa-

cji i powojennej odbudowy. 

A wi´c wojna 
– wrzesieƒ 1939 rok…
Pan Zygmunt Rasiƒski ucz´szcza∏

do czteroklasowej szko∏y podstawo-

wej w Ryni, która dzia∏a∏a

przed wojnà i w czasie okupacji hi-

tlerowskiej. Szko∏a znajdowa∏a si´

w jednym z zabudowaƒ rodziny

W∏adys∏awa Soko∏owskiego. We

wsi Rynia by∏o 40 „numerów”, czy-

li gospodarstw, a ciekawostkà by∏

fakt zamieszkiwania Rosjanina, któ-

ry jako jeniec wojny 1920 roku po-

zosta∏ na tych terenach i o˝eni∏ si´

z mieszkankà Ryni. Wybuch

1 wrzeÊnia 1939 roku II wojny

Êwiatowej przerwa∏ beztroskie dzie-

ciƒstwo mojego rozmówcy. Odg∏o-

sy wojny zbli˝a∏y si´ do Ryni, jed-

nak mieszkaƒcy nie myÊleli jeszcze

o opuszczeniu gospodarstw, dopie-

ro zagro˝enie ostrza∏em niemieckiej

artylerii stacjonujàcej za Narwià

od strony Serocka zmusi∏o miesz-

kaƒców do opuszczenia wsi. Rodzi-

na Rasiƒskich uda∏a si´ w kierunku

Siwka i Borek. Tam Pan Zygmunt

pierwszy raz spotka∏ polskich ˝o∏-

nierzy i widzia∏ stanowiska polskiej

artylerii, jak zapami´ta∏ prawdopo-

dobnie przeciwlotniczej. W tym

czasie dosz∏o w rejonie Ryni

do pierwszych walk z niemieckimi

patrolami, które przeprawi∏y si´

przez Narew na wysokoÊci Ze-

grzynka. Ujawnienie si´ polskich

stanowisk obronnych spowodowa∏o

nasilenie ostrza∏u niemieckiej arty-

lerii. Rodzina Pana Zygmunta kry-

jàc si´ przed ostrza∏em postanowi-

∏a przeczekaç noce ukryta na zboczu

rzeki Rzàdzy. Jak wspomina mój

rozmówca, by∏ tak zm´czony, ̋ e na-

tychmiast usnà∏ na brzegu rzeki i nie

zwraca∏ uwagi na otoczenie. O tym

co dzia∏o si´ w nocy, opowiedzia∏

mu jego tata. Okaza∏o si´, ˝e przy-

padkowo wybrali miejsce odpo-

czynku na trasie przemarszu pol-

skich oddzia∏ów z 20 Dywizji Pie-

choty dowodzonej przez p∏k.

Wilhelma Liszki-Rawicza, które

stara∏y si´ wyprzeç oddzia∏y nie-

mieckie za Narew. Przechodzàcy

nocà wzd∏u˝ Rzàdzy ˝o∏nierze na-

wet zaczepiali butami o Êpiàcych cy-

wili. Prawdopodobnie wykonano

dwa ataki na niemieckie pozycje,

w tym na bagnety. Trzeci atak, któ-

ry mia∏ prawdopodobnie najwi´ksze

szanse prze∏amaç niemieckie pozy-

cje i zmusiç ich do wycofania

za Narew, by∏ jednak ze wzgl´du

na zm´czenie polskich ˝o∏nierzy

najs∏abszy. Ze wzgl´du na silny

ostrza∏ i toczàce si´ walki nad Rzà-

dzà, Rasiƒscy udali si´ do znajomej

rodziny Sochackich w Za∏ubicach

ko∏o remizy stra˝ackiej. Pan Zyg-

munt pami´ta, ˝e by∏ wtedy bardzo

g∏odny, gdy˝ od dwóch dni nic nie

jad∏. Z Za∏ubic zapami´ta∏, ˝e poja-

wili si´ ˝o∏nierze niemieccy doko-

nujàc segregacji polskiej ludnoÊci,

a nawet s∏ysza∏ o rozstrzelaniu przez

Niemców kilku mieszkaƒców oko-

licznych wsi. Sytuacja ta zmusi∏a je-

go rodzin´ do dalszej w´drówki

i dotarcia do Kuligowa nad Bugiem.

Tam dotarli te˝ ˝o∏nierze niemiec-

cy z rejonu Popowa, jak zapami´ta∏

by∏ to du˝y oddzia∏ na rowerach.

˚o∏nierze Wehrmachtu zatrzymali

si´ w gospodarstwach i przy stud-

niach myli si´ i odpoczywali. Tata

mojego rozmówcy by∏ na∏ogowym

palaczem i gdy brakowa∏o tytoniu

pali∏ nawet starte, suche liÊcie wi-

Êniowe. Pan Zygmunt jako m∏ody

ch∏opak zobaczy∏, ˝e Niemcy palà

papierosy i wyrzucajà niedopa∏ki,

wi´c postanowi∏ je zbieraç do pale-

nia dla ojca. ˚o∏nierze nie przega-

niali go, móg∏ te niedopa∏ki zbieraç.

Po przejÊciu frontu rodzina Rasiƒ-

skich wróci∏a do Ryni. W Ryni za-

budowania by∏y spalone, na polach

le˝eli polegli ̋ o∏nierze polscy i nie-

mieccy. Du˝o naszych ̋ o∏nierzy le-

˝a∏o ko∏o zabudowaƒ so∏tysa Gàsio-

ra i rodziny Karolewskich. Ze

wzgl´dów sanitarnych w∏adze nie-

mieckie zarzàdzi∏y natychmiastowe

pochówki. Prawdopodobnie w pro-

wizorycznych cmentarzach pocho-

wano kilkuset ̋ o∏nierzy Wehrmach-

tu i ponad stu polskich. Cmentarz

niemiecki by∏ w lasku ko∏o zabudo-

waƒ rodziny Soko∏owskich, a polski

w rejonie obecnej kaplicy przy ul.

G∏ównej. W póêniejszym czasie

ekshumowano poleg∏ych ̋ o∏nierzy,

w tym ˝o∏nierzy Wojska Polskiego

na cmentarze do Wieliszewa i Ra-

dzymina. W Ryni nasta∏ czas oku-

pacji hitlerowskiej.

Trudne lata okupacji 
hitlerowskiej… 
Ze wzgl´du na spalenie zabudowaƒ

ojciec Pana Zygmunta kupi∏ drew-

niany dom mieszkalny w ¸uzach

(obecnie Beniaminów) i postawi∏ go

w Ryni. Ponadto rozpoczà∏ budow´

stodo∏y, której nie móg∏ dokoƒczyç,

gdy˝ utrudnia∏y to w∏adze niemiec-

kie. Trzeba by∏o natomiast oddawaç

na rzecz okupanta kontyngenty pro-

duktów rolnych m.in. zborze, mi´-

so i mleko, w odpowiednim procen-

cie od powierzchni zasiewu lub ilo-

Êci posiadanych zwierzàt. Cz´Êç

mieszkaƒców Ryni dzia∏a∏a w struk-

turach konspiracji Armii Krajowej.

Poczàtek lata 1944 roku przyniós∏

du˝e zmiany w okolicach Ryni.

Po obu stronach Narwi Niemcy

przystàpili do budowy linii umoc-

nieƒ polowych-okopów, bunkrów

i stanowisk strzeleckich. W okolicy

pojawia∏o si´ coraz wi´cej zdemo-

ralizowanych Ukraiƒców, co zmu-

sza∏o m∏ode dziewcz´ta do chowa-

nia si´ w obawie przed gwa∏tami.

Pomruk artylerii ze wschodu ozna-

cza∏ dla mieszkaƒców Ryni ponow-

ne opuszczenie swoich siedzib. 

Rok 1944 wysiedlenie
i wyzwolenie…
Hitlerowcy, nakazujàc wysiedlenie

mieszkaƒców Ryni, podzielili wieÊ

na dwie cz´Êci: dwadzieÊcia rodzin

mia∏o udaç si´ z zabranym dobyt-

kiem w kierunku Bia∏obrzegów,

a drugie dwadzieÊcia w kierunku

Myszyƒca i Arciechowa. Jak wspo-

mina∏ mój rozmówca, przejÊcie

w kierunku Myszyƒca by∏o bardzo

utrudnione, ze wzgl´du na system

umocnieƒ niemieckich: okopów,

zasieków, rowów przeciwczo∏go-

wych i bunkrów. Tu jednak pomóg∏

rodzinie Rasiƒskich przypadek, gdy

niespodziewanie przyszed∏ do zabu-

dowaƒ niemiecki ˝o∏nierz i popro-

si∏! o kartofle. Gdy ju˝ otrzyma∏ pe-

∏en he∏m kartofli, tata Pana Zyg-

munta poprosi∏ go, czy mogà zostaç

przepuszczeni przez umocnienia,

bo majà ze sobà osob´, która mia∏a

wkrótce urodziç dziecko. Niemiec

zgodzi∏ si´ na otwarcie przejazdu

z zasieków na rowie przeciwczo∏go-

wym pod warunkiem, ˝e przyniosà

mu do bunkra prawdziwej herbaty.

Pan Zygmunt zapami´ta∏, ̋ e jego ta-

ta na t´ „wypraw´” z herbatà zabra∏

dla bezpieczeƒstwa i jego do towa-

rzystwa. Gdy przynieÊli herbat´

Niemiec da∏ znak i zostali przepusz-

czeni. Ruszyli lasami w kierunku

Kuligowa i Opola. Po drodze szwa-

gier Majewski znalaz∏ zab∏àkanà

Êwini´ i by∏a dla wszystkich ràban-

ka. W pewnym momencie nawet ru-

szy∏ za nimi niemiecki oddzia∏, ale

przelatujàce rosyjskie samoloty

zniech´ci∏y Niemców do poÊcigu.

Tak dotarli ostatecznie do Dàbrów-

ki, gdzie zakoƒczyli wysiedlenie.

Gdy dzia∏ania wojenne na tym tere-

nie si´ zakoƒczy∏y wrócili na po-

czàtku listopada 1944 roku do Ry-

ni. Powrót z wysiedlenie nie ozna-

cza∏ jednak czasu spokoju. Znów

trzeba by∏o si´ odbudowywaç,

a w terenie czyha∏a podst´pna

Êmierç – niewybuchy i miny oraz

lotne oddzia∏y NKWD, szukajàce

m∏odych ludzi dzia∏ajàcych w pod-

ziemiu niepodleg∏oÊciowym. Z Ry-

ni szesnaÊcie osób zosta∏o wywie-

zionych na wschód do obozów pra-

cy m.in. W∏adys∏aw Soko∏owski,

Jan Majewski, trzech braci Gàsio-

rów, w tym jeden z nich zmar∏ w ra-

dzieckim ∏agrze. Pan Zygmunt

wspomina∏ powojenne opowieÊci

nie˝yjàcego ju˝ W∏adys∏awa Soko-

∏owskiego – wieloletniego so∏tysa

Ryni, który mówi∏, ̋ e po aresztowa-

niu w Ryni zostali przewiezieni

do obozu przejÊciowego w Ostrów-

ku, a potem dalej w g∏àb Rosji. Pa-

mi´ta∏, ˝e gdy szli kolumnà pilno-

wanà przez m∏odych radzieckich

stra˝ników i przechodzili przez sa-

dzawki, to g∏ód by∏ taki, ˝e wy∏apa-

li wszystkie ̋ aby, a cz´sto ̋ ywili si´

korzonkami roÊlin i runem leÊnym.

Podstawà wy˝ywienia by∏a zupa

z brukwi i kiszona w du˝ych do∏ach

po rosyjsku kapusta w ca∏ych g∏ów-

kach baz szatkowania. Pracowali

przy budowie linii energetycznej

w ci´˝kich warunkach, wielu nie

prze˝y∏o tej katorgi. W Ryni po woj-

nie najwi´kszym problemem by∏a

potrzeba rozminowania terenu, gdy˝

od strony rzeki Rzàdzy teren zami-

nowany by∏ minami przeciwpie-

chotnymi, a pola uprawne minami

przeciwczo∏gowymi. Rozminowa-

nie prowadzili w pierwszym okresie

radzieccy saperzy, a potem polscy.

Ponadto by∏y jeszcze tzw. miny za-

bawki w kszta∏cie kolorowych pu-

de∏eczek, które szczególnie niebez-

pieczne by∏y dla dzieci. Mój roz-

mówca opowiedzia∏ mi histori´

swojego kuzyna Albina Rasiƒskie-

go, który pasa∏ krowy p´dzone przez

czerwonoarmistów na wschód.

W tym czasie chodzi∏ te˝ z radziec-

kimi saperami na rozminowanie pól,

dlatego pozna∏ wszystkie rodzaje

min i ostrzega∏ przed nimi Zygmun-

ta Rasiƒskiego. Jednak sam nie za-

chowa∏ ostro˝noÊci i chcia∏ u˝yç

do g∏uszenia ryb min´-zabawk´.

Mój rozmówca wspomina∏, ˝e

do g∏uszenia ryb w Narwi i Rzàdzy

u˝ywano granatów r´cznych, które

znajdowa∏o si´ w lasach nawet ca-

∏ymi skrzynkami. Pewnego dnia

Albin Rasiƒski przechodzi∏ ko∏o

ich podwórka, ale zawo∏any nie

podszed∏ i nagle rozleg∏a si´ detona-

cja. Okaza∏o si´, ˝e przenosi∏ w kie-

szeni min´-zabawk´, której zapalnik

od wstrzàsu zadzia∏a∏ i ci´˝ko zrani∏

go w nog´ i g∏ow´. W wyniku tych

ran zmar∏. To by∏a rodzinna tragedia,

bo jego straszy brat Roman Rasiƒski,

z obawy przed aresztowaniem przez

NKWD, wstàpi∏ na ochotnika

do Wojska Polskiego i poleg∏ w wal-

kach nad Odrà. W domu zosta∏a tyl-

ko siostra, która wysz∏a za mà˝

za W∏adys∏awa Soko∏owskiego. Ser-

decznie podzi´kowa∏em mojemu

rozmówcy za wspomnienia, a Pan

Zygmunt na koniec rozmowy stwier-

dzi∏ – to by∏y ci´˝kie lata wojny i po-

wojenne, pe∏ne dramatycznych wy-

darzeƒ, ale trzeba by∏o ˝yç...

� tekst i fot. 

Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie

Historyczne

Âladami wspomnieƒ mieszkaƒców naszej gminy

W w´drówkach Êladami wspomnieƒ mieszkaƒców
naszej gminy, staram si´ docieraç do osób
z wszystkich miejscowoÊci. W kolejnym odcinku
historycznych wspomnieƒ przedstawi´ zapis rozmowy
z byłym mieszkaƒcem Ryni Zygmuntem Rasiƒskim
rocznik 1930, którego poznałem przy okazji wizyty
w Niepor´cie. 

Wojenne wspomnienia z Ryni
Zygmunta Rasiƒskiego

Zygmunt Rasiƒski Niepor´t 09.2013

Miejsce rozstrzelania przez Niemców pi´ciu Polaków w dniu 7 wrzeÊnia 1939 roku
w lesie pod Arciechowem


