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ÂLADAMI wojennych
wspomnieƒ na Rybakach 
– Ryszard Grzybowski

w skrócie
POMOC W ROZWIÑZYWANIU 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji Rozwià-
zywania Problemów Alkoholowych w Niepor´cie w marcu 2012 r.
Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ – wejÊcie od rehabilitacji):
•  6 marca 2012 r. – H. Powa∏a, A. Burzyƒski;
• 13 marca 2012 r. – L. Deptu∏a, A. Radlak;
• 20 marca 2012 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk,

E. Staniszewska;
• 27 marca 2012 r. – K. Malinowska-Lerman, E. Ró˝aƒska.
Spotkania Komisji w marcu 2012 r.: Urzàd Gminy Niepor´t, sa-
la konferencyjna, II pi´tro – 1 i 22 marca 2012 r.
od godz. 16.00.

W
spotkaniu, które mia∏o miejsce ostatnie-

go dnia karnawa∏u, uczestniczyli przed-

stawiciele ponad 50 firm, majàcych

swoje siedziby na terenie gminy. ¸àczy je, nie-

zale˝nie od bran˝y i wielkoÊci, zaanga˝owanie

w ˝ycie spo∏eczne gminy, wspieranie inicjatyw

kulturalnych, sportowych, oÊwiatowych. 

Podczas spotkania przyznawane sà wyró˝nienia

i dyplomy „Firma Przyjazna Gminie Niepor´t”, na-

tomiast jedna z firm uhonorowana zostaje pamiàt-

kowà statuetkà za szczególne zas∏ugi dla spo∏ecz-

noÊci lokalnej. W tym roku s∏owa uznania skiero-

wa∏ wójt Maciej Mazur do Prezesa Zarzàdu firmy

Grodno w Micha∏owie-Grabinie, Andrzeja Jurcza-

ka. Histori´ przedsi´biorstwa charakteryzuje sta∏y

dynamiczny rozwój i jej rodzinny charakter.

Pierwszy sklep powsta∏ w Warszawie w ro-

ku 1990, za∏o˝ony przez Miros∏aw´ i Tadeusza Jur-

czaków. Centralny magazyn w Micha∏owie-Gra-

binie uruchomiony zosta∏ w 1996 roku. Dzisiaj fir-

ma jest najwi´kszà w Polsce siecià hurtowni

i sklepów detalicznych w swojej bran˝y, z sukce-

sem rozwijanà przez rodzin´ Paƒstwa Jurczaków.

Posiada 35 placówek handlowych, oferujàcych po-

nad 100 tysi´cy produktów, ale jak twierdzi Pre-

zes Andrzej Jurczak, serce firmy nadal funkcjonu-

je w gminie Niepor´t, w Micha∏owie-Grabinie.

Na szczególne uznanie zas∏uguje równie˝ i to, ˝e

firma Grodno od lat wspiera finansowo m.in. gmin-

ny klub sportowy oraz Caritas. Za osiàgni´cia i za-

s∏ugi oraz wspó∏prac´ z Gminà Niepor´t Prezes

Andrzej Jurczak odebra∏ z ràk Wójta Macieja Ma-

zura i Wiceprzewodniczàcego Rady Gminy Maria-

na Oszczyka pamiàtkowà statuetk´ przedstawiajà-

cà gminne symbole – ∏ódê ze snopem Wazów, z ˝a-

glem w kszta∏cie litery N oraz serdeczne gratulacje

i podzi´kowania. 

Przyznane zosta∏y równie˝ dyplomy oraz pa-

miàtkowe przypinki „Firma Przyjazna Gminie

Niepor´t”. W tym roku, do grona firm posiadajà-

cych ju˝ to wyró˝nienie, do∏àczy∏o 12 kolejnych. 

Spotkanie zakoƒczy∏ wyst´p Krzysztofa Dauk-

szewicza, satyryka, poety, kompozytora i piosen-

karza, mieszkaƒca gminy Niepor´t, równie˝ po-

siadajàcego tytu∏ „Firmy Przyjaznej Gminie Nie-

por´t”. � B.Wilk

Ju˝ po raz czwarty Wójt Sławomir Maciej Mazur spotkał si´ z przedsi´biorcami z terenu gminy Niepor´t, 
aby podzi´kowaç im za współprac´ i przyznaç kolejne wyró˝nienia „Firma Przyjazna Gminie Niepor´t”.

PODZI¢KOWANIA
dla przedsi´biorców
PODZI¢KOWANIA
dla przedsi´biorców



� Rozstrzygni´ty zosta∏ przetarg

na budow´ sieci wodociàgowej

oraz kanalizacyjnej w ulicy Tuli-

panowej w Niepor´cie. Sieç wo-

dociàgowa wyniesie 135,5 mb

i b´dzie eksploatowana przez

Gminny Zak∏ad Komunalny

w Niepor´cie. D∏ugoÊç sieci kana-

lizacyjnej w ulicy Tulipanowej

wyniesie 155 mb, a eksploatowaç

jà b´dzie MPWiK.

Wybrana zosta∏a oferta firmy „Pimar”

z Legionowa, za kwot´ 89 650 z∏.

Termin realizacji koniec sierp-

nia 2012 roku.

� Rozstrzygni´ty zosta∏ przetarg

na przebudow´ parkingu na Placu

WolnoÊci w Niepor´cie. Wykona-

na zostanie nawierzchnia parkin-

gu z p∏yt eko – o powierzchni oko-

∏o 300 m2 oraz droga manewrowa

z kolorowej kostki betonowej

– o powierzchni 150 m2. 

Prace realizowaç b´dzie firma „Dro-

mo” z Warszawy, za kwot´ 34 305 z∏,

w terminie do 31 maja 2012 roku.

� Og∏oszone zosta∏o zamówienie pu-

bliczne w trybie przetargu nieogra-

niczonego na budow´ oÊwietlenia

ciàgu pieszo-jezdnego wzd∏u˝ uli-

cy Zegrzyƒskiej w Niepor´cie,

na odcinku od ul. Jana Kazimierza

w kierunku Dzikiej Pla˝y. 

Otwarcie ofert nastàpi∏o 29 lutego.

Termin realizacji inwestycji up∏y-

wa 31 maja 2012 roku. 

� Zlecono wykonanie projektu chod-

nika wraz z oÊwietleniem wzd∏u˝

ulicy S∏onecznej w Stanis∏awowie

Pierwszym, na odcinku od ul. T´-

czowej do granicy gminy Niepo-

r´t. Inwestycja zaplanowana jest

na odcinku d∏ugoÊci ok. 1 km.

Termin wykonania projektu up∏y-

wa 16 maja 2012 roku.

� Zlecono opracowanie dokumenta-

cji projektowo-kosztorysowej ko-

t∏owni gazowej w gminnym

przedszkolu w Bia∏obrzegach.

Wykonawcà opracowania jest

Pracownia Instalacji Budowla-

nych w Warszawie. 

Termin wykonania dokumentacji

up∏ywa 24 maja 2012 roku.

Nast´pnie og∏oszone zostanie za-

mówienie na wykonanie kot∏owni

gazowej w budynku przedszkola

gminnego w Bia∏obrzegach.

� BW
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Z
anim to jednak nastàpi przypo-

mnimy Czytelnikom, jak prze-

biega∏a realizacja tej wyjàtkowej

inwestycji.

Wmurowanie kamienia w´gielnego

nastàpi∏o w dniu zakoƒczenia roku

szkolnego – 16 czerwca 2009 roku.

Ju˝ w lipcu maszyny wykonawcy

– Przedsi´biorstwa Budownictwa

Ogólnego „EKOBUD” Sp. z o.o.

z Ostródy – wjecha∏y na plac budowy.

Do koƒca roku wykonane zosta∏y

wszystkie zaplanowane prace – funda-

menty, konstrukcje ˝elbetowe i strop

nad pomieszczeniami piwnicznymi,

rozpocz´to murowanie Êcian pierwszej

kondygnacji, stan´∏y s∏upy konstruk-

cyjne, stanowiàce podpor´ dachu.

W roku 2010 budowa przebiega∏a

zgodnie z harmonogramem, bez zak∏ó-

ceƒ. Wiosnà podj´to murowanie Êcian.

Ju˝ w kwietniu pojawi∏a si´ konstruk-

cja dachu, o której warto wspomnieç

par´ s∏ów. Ma bardzo ciekawe rozwià-

zanie. Dach wykonany jest z p∏yt war-

stwowych metalplast, uk∏adanych

na jednoprz´s∏owych dêwigarach

z drewna klejonego. Jest to rozwiàza-

nie nowatorskie i zarazem bardzo

efektowne. W po∏owie roku basen oraz

cz´Êç socjalno-techniczna by∏y ju˝

zadaszone, stan´∏a te˝ betonowa kon-

strukcja pod nieck´ basenu sportowe-

go. Gotowa te˝ by∏a wie˝a zje˝d˝alni

Êlimakowej, wstawione zosta∏y okna,

wewnàtrz murowano Êciany dzia∏owe.

Do koƒca 2010 roku montowane by∏y

instalacje sanitarne centralnego ogrze-

wania i wodno-kanalizacyjne. Przygo-

towano pomieszczenia dla urzàdzeƒ

systemu uzdatniania wody, wentyla-

cyjnego i klimatyzacyjnego. 

Na poczàtku 2011 roku zamontowa-

ne zosta∏y niecki basenowe, w nast´p-

nych miesiàcach trwa∏ monta˝ i roz-

prowadzanie wentylacji w ca∏ym bu-

dynku, a tak˝e filtrów i urzàdzeƒ, które

zapewniajà prawid∏owe funkcjonowa-

nie p∏ywalni od strony technicznej.

W paêdzierniku zamontowano zje˝-

d˝alni´ Êlimakowà, a wewnàtrz budyn-

ku trwa∏y prace wykoƒczeniowe, zain-

stalowano siedzenia na widowni oraz

podwodne oÊwietlenie niecek. Par´ ty-

godni zajà∏ rozruch technologiczny

urzàdzeƒ – wentylacji, pomp, stacji

uzdatniania wody. Wokó∏ budynku po-

siana zosta∏a trawa, zamontowano

ogrodzenia. 

Co oferuje nasz aquapark? 
P∏ywalnia wyposa˝ona jest w trzy

niecki basenowe. Najwi´ksza ma roz-

miary 25 m x 12,5 m i g∏´bokoÊç

od 130 cm do 180 cm. Podzielona jest

na 6 torów ze s∏upkami startowymi.

Dysponuje pe∏nym wyposa˝eniem,

m.in. urzàdzeniami sygnalizacji fal-

startu, nawrotu w stylu grzbietowym,

które umo˝liwiajà organizacj´ zawo-

dów. Druga niecka, rekreacyjna,

do której prowadziç b´dzie zje˝d˝al-

nia Êlimakowa d∏ugoÊci ok. 70 me-

trów, ma wymiary 15 m x 5,7 m i g∏´-

bokoÊç 1,1 metra. Oferuje ró˝norodne

atrakcje – podwodnà le˝ank´ z hydro-

masa˝em, dwa ko∏nierze z których wy-

p∏ywajà strumienie wody, masujàce

kark. Trzecia niecka to wanna z hydro-

masa˝em dla 6 osób, pi´knie usytu-

owana przy oknie ozdobionym kolo-

rowymi luksferami, z widokiem na las.

Wszystkie trzy niecki wykonane sà ze

stali nierdzewnej, wyprodukowane

i zamontowane przez firm´ Berndorf

Baderbau, specjalist´ w tej dziedzinie.

Dla wi´kszego komfortu u˝ytkowni-

ków, zosta∏y te˝ oÊwietlone podwod-

nymi reflektorami. A po aktywnie sp´-

dzonych chwilach w wodzie, mo˝na

odpoczàç w suchej saunie. 

Aquapark zaprasza od 14 marca,
od godziny 15.00. Zapewniamy przy-

jaznà atmosfer´, sprzyjajàcà zarówno

relaksowi, jak i sportowej rywalizacji,

w pomieszczeniach o wysokim stan-

dardzie technicznym i estetycznym. 

To wa˝na chwila w historii gminy

Niepor´t, nie przegap jej!

� B.Wilk

GMINNE
inwestycje

W zwiàzku z zakoƒczeniem modernizacji mostu na rzece Czarnej,
po wielokrotnych wnioskach gminy Niepor´t kierowanych 
do Zarzàdu Transportu Miejskiego o przywrócenie komunikacji 
ulicà PrzyszłoÊç, L-8 powróciło na pierwotnà tras´. 

L-8 WRÓCIŁO na pierwotnà tras´
Od poniedzia∏ku, 20 lutego, L-8

kursuje stara trasà: PKP DÑBKO-

WIZNA – (…) – Ma∏o∏´cka – Izabe-

liƒska – KONCERTOWA – Izabe-

liƒska – Przysz∏oÊç – Stru˝aƒska

– (…) – PKP LEGIONOWO. 

W zwiàzku z powy˝szym przy-

wrócone zosta∏y stare przystanki

funkcjonujàce jako „na ˝àdanie”:

PRZYSZ¸OÂå 01 i 02, RODZIN-

NA 01 i 02, KSI¢˚YCOWA 01 i 02,

REMBELSZCZYZNA 03.

Zmiana trasy L-8 zwiàzana by∏a

z remontem mostu na rzece Czarnej,

który rozpoczà∏ si´ w lipcu 2011 ro-

ku i na jego czas zosta∏a zmieniona

organizacja ruchu. Po zakoƒczeniu

prac budowlanych i uruchomieniu

mostu w styczniu 2012 roku, gmina

zwraca∏a si´ kilkakrotnie do ZTM

o przywrócenie kursów na pierwot-

nej trasie, które umo˝liwiajà miesz-

kaƒcom rejonu ulicy Przysz∏oÊç,

S∏onecznej i Stru˝aƒskiej w Stanis∏a-

wowie Pierwszym dogodny dojazd

do Legionowa, jak równie˝ do War-

szawy i Niepor´tu. Od 20 lutego kur-

sy L-8 powróci∏y na starà tras´. 

� BW
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14 marca b´dzie
zwieƒczeniem prac,
przy realizacji czołowej
gminnej inwestycji
– aquaparku. Tego
dnia, od godziny 15.00
pływalnia rozpoczyna
działalnoÊç
– sport, rekreacja,
relaks i odnowa
biologiczna w centrum
gminy Niepor´t.
A na pierwszych
50 osób czeka
niespodzianka!

Dział Inwestycji
i Zamówieƒ Publicznych
Urz´du Gminy pracuje
nad przygotowaniem
gminnych inwestycji
do realizacji.

AQUAPARK 
w Gminie Niepor´t ZAPRASZA!

14 marca

od godz.

15.00
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Wójt Gminy Niepor´t zaprasza 
młode osoby, zainteresowane graniem 

w Młodzie˝owej Reprezentacyjnej 
Orkiestrze D´tej Gminy Niepor´t, 

do składania deklaracji uczestnictwa.

ogłoszenie

OGÓLNOKRAJOWY Konkurs
„Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne” po raz dziesiàty

KWALIFIKACJA wojskowa rozpocz´ta

XXI SESJA Rady Gminy Niepor´t

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia

Spo∏ecznego og∏asza X edycj´ kon-

kursu „Bezpieczne Gospodarstwo

Rolne” dla osób prowadzàcych pro-

dukcyjnà dzia∏alnoÊç rolniczà. 

Honorowy Patronat nad konkur-

sem objà∏ Prezydent Rzeczypospo-

litej Polskiej – Bronis∏aw Komorow-

ski.

Wspó∏organizatorami konkursu sà:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Wsi, Paƒstwowa Inspekcja Pracy

oraz inne instytucje i organizacje

dzia∏ajàce na rzecz poprawy bezpie-

czeƒstwa pracy w gospodarstwach

rolnych.

Celem konkursu jest promocja za-

sad ochrony zdrowia i ˝ycia w go-

spodarstwach rolnych. W konkursie

mogà wziàç udzia∏ osoby, które

do dnia 16 marca 2012r. zg∏oszà

ch´ç uczestnictwa na formularzu do-

st´pnym w PT KRUS Nowy Dwór

Maz. a tak˝e w ka˝dej jednostce or-

ganizacyjnej KRUS i w siedzibach

Wspó∏organizatorów. 

Gospodarstwa zg∏oszone do kon-

kursu zostanà ocenione m.in.

pod kàtem ∏adu i porzàdku w obr´-

bie podwórza, zabudowaƒ i stano-

wisk pracy, stanu budynków inwen-

tarskich i gospodarczych, wyposa˝e-

nia maszyn i urzàdzeƒ, warunków

obs∏ugi i bytowania zwierzàt gospo-

darskich oraz stanu Êrodków ochro-

ny osobistej i odzie˝y roboczej.

Konkurs sk∏ada si´ z trzech eta-

pów: regionalnego, wojewódzkiego

i centralnego. 

Na laureatów wszystkich etapów

czekajà nagrody. 

PT KRUS Nowy Dwór Maz.,

ul. Okrzei 3, 05-100 Nowy Dwór

Maz.

�

Stosownie do postanowieƒ Rozpo-

rzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trz-

nych i Administracji oraz Ministra

Obrony Narodowej z dnia 27 paê-

dziernika 2011 r. w sprawie przepro-

wadzenia kwalifikacji wojskowej

w 2012 r. (Dz.U. Nr 245, poz. 1463),

kwalifikacja wojskowa na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej zostanie

przeprowadzona w dniach od 06 lu-

tego do 30 kwietnia 2012 r. 

Do stawienia do kwalifikacji woj-

skowej wzywa si´:

1) m´˝czyzn urodzonych w 1993r.,

2) m´˝czyzn urodzonych w la-

tach 1988 – 1992, którzy nie posia-

dajà okreÊlonej kategorii zdolnoÊci

do czynnej s∏u˝by wojskowej,

3) kobiety urodzone w la-

tach 1988–1993 posiadajàce kwa-

lifikacje przydatne do czynnej

s∏u˝by wojskowej oraz kobiety

pobierajàce nauk´ celem uzyska-

nia tych kwalifikacji, które w ro-

ku szkolnym lub akademic-

kim 2011/12 koƒczà nauk´

w szko∏ach lub uczelniach me-

dycznych i weterynaryjnych oraz

na kierunkach psychologicznych.

5) osoby, które skoƒczy∏y 18 lat

i zg∏osi∏y si´ ochotniczo do pe∏nie-

nia s∏u˝by wojskowej.

Kwalifikacj´ wojskowà osób zamel-

dowanych na pobyt sta∏y lub czasowy,

trwajàcy ponad 3 miesiàce na terenie

Gminy Niepor´t, przeprowadzi Po-

wiatowa Komisja Lekarska w Legio-

nowie w siedzibie Starostwa Powiato-

wego pod adresem: 05-119 Legiono-

wo, ul. gen. W∏. Sikorskiego 11, sala

konferencyjna. Stawiennictwo osób

z Gminy Niepor´t wyznaczone zosta-

∏o w dniach 27 i 28 lutego br. Osoby,
które w tym terminie nie zg∏osi∏y si´
do kwalifikacji zobowiàzane sà
uczyniç to do dnia 5 marca. Zobo-

wiàzanie do zg∏oszenia si´ na kwali-

fikacj´, okreÊlone jest w imiennym

wezwaniu do kwalifikacji wojskowej.

Nieotrzymanie wezwania imiennego

nie zwalnia osoby podlegajàcej kwa-

lifikacji wojskowej od obowiàzku

zg∏oszenia si´ na Powiatowa Komisj´

Kwalifikacyjnà.

Osoba stawiajàca si´ do kwalifika-

cji winna posiadaç ze sobà:

1) dowód osobisty lub inny doku-

ment stwierdzajàcy to˝samoÊç,

2) dokumentacj´ medycznà w tym

wyniki badaƒ specjalistycznych,

3) aktualnà fotografi´ o wymia-

rach 3x4 cm bez nakrycia g∏owy,

4) dokumenty potwierdzajàce po-

ziom wykszta∏cenia i kwalifikacje

zawodowe.

W trakcie badaƒ lekarskich zostanà

okreÊlone kategorie zdrowia a ponad-

to nastàpi za∏o˝enie ewidencji woj-

skowej i wydanie ksià˝eczki wojsko-

wej. Za niestawienie si´ do kwalifika-

cji wojskowej bez uzasadnionej

przyczyny grozi kara grzywny, ogra-

niczenia wolnoÊci lub zarzàdza si´

przymusowe doprowadzenie przez

Policj´ w trybie przepisów o post´po-

waniu egzekucyjnym w administracji.

Szczegó∏owe informacje: Urzàd

Gminy Niepor´t, tel. (022)7670440.

� Kierownik Dzia∏u OC T.Biernat

G
∏ównym tematem posiedzenia by∏o utworzenie
„OÊrodka Sportu i Rekreacji Gminy Niepor´t”.Wo-

bec zakoƒczenia budowy gminnej p∏ywalni sportowej

w Stanis∏awowie Pierwszym, koniecznym by∏o okreÊlenie for-

my organizacyjno – prawnej eksploatacji tego obiektu. 

Rada Gminy postanowi∏a najpierw, zgodnie z art. 4 pkt 1

ustawy o samorzàdzie gminnym, o sposobie prowadzenia go-

spodarki komunalnej w zakresie kultury fizycznej. Podejmu-

jàc uchwa∏´ nr XXI/9/2012 postanowiono, ˝e Gmina prowadzi

gospodark´ komunalnà w zakresie zadaƒ w∏asnych obejmujà-

cych zadania kultury fizycznej i urzàdzeƒ sportowych w opar-

ciu o baz´ gminnej p∏ywalni sportowej w Stanis∏awowie Pierw-

szym, poprzez w∏asnà jednostk´ organizacyjnà w formie jed-

nostki bud˝etowej. 

Nast´pnie radni podj´li uchwa∏´ nr XXI/10/2012 w sprawie

utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwà,,OÊro-

dek Sportu i Rekreacji Gminy Niepor´t”, nadajàc jednoczeÊnie

Statut OÊrodkowi Sportu i Rekreacji Gminy Niepor´t oraz okre-

Êlajàc wyposa˝enie OÊrodka, czyli sk∏adniki majàtku ruchome-

go Gminy Niepor´t, przekazane w zarzàd OÊrodka. 

Ponadto uchwa∏à nr XXI/11/2012 okreÊlono zasady i tryb ko-

rzystania z gminnej p∏ywalni sportowej w Stanis∏awowie Pierw-

szym, zaÊ uchwa∏à nr XXI/12/2012 ustalono nast´pujàce ceny

za korzystanie z gminnej p∏ywalni sportowej w Stanis∏awowie

Pierwszym:

1. Ceny biletów jednorazowych za korzystanie z gminnej p∏y-

walni sportowej w Stanis∏awowie Pierwszym 

Lp. Dzieƒ tygodnia Godzina Cena biletu 

normalnego ulgowego rodzinnego

2+1 2+2 2+3

1. poniedzia∏ek 08:00-15:00 12 z∏ 8 z∏ – – –

piàtek

2. poniedzia∏ek 15:00-22:00 14 z∏ 10 z∏ 30 z∏ 40 z∏ 46 z∏

– piàtek

3. sobota, 08:00-14:00 14 z∏ 10 z∏ 30 z∏ 40 z∏ 46 z∏

niedziela, Êwi´ta

4. sobota, 14:00-22:00 16 z∏ 12 z∏ 35 z∏ 45 z∏ 55 z∏

niedziela, Êwi´ta

z zastrze˝eniem pkt 3 – 7.

2. Ceny karnetów za korzystanie z gminnej p∏ywalni sportowej

w Stanis∏awowie Pierwszym

L.p. Wa˝noÊç karnetu Cena WartoÊç do wykorzystania Kaucja zwrotna

za karnet 

1. 1 miesiàc 50 z∏ 55 z∏ 25 z∏

2. 2 miesiàce 100 z∏ 115 z∏ 25 z∏

3. 3 miesiàce 150 z∏ 180 z∏ 25 z∏

4. 6 miesi´cy 250 z∏ 300 z∏ 25 z∏

5. 12 miesi´cy 500 z∏ 600 z∏ 25 z∏

3. Bilet jednorazowy uprawnia do korzystania z p∏ywalni

przez 60 minut, nast´pnie cena wzrasta proporcjonalnie

co 1 minut´.

4. Z p∏ywalni korzystajà bezp∏atnie dzieci do lat 4.

5. Bilet rodzinny przys∏uguje rodzinom z dzieçmi do 16. roku

˝ycia.

6. Bilet ulgowy przys∏uguje:

a) dzieciom od lat 4 i m∏odzie˝y szkolnej i akademickiej do 25

lat (za okazaniem wa˝nej legitymacji szkolnej lub studenc-

kiej);

b) osobom niepe∏nosprawnym (za okazaniem wa˝nego orzecze-

nia o niepe∏nosprawnoÊci lub legitymacji potwierdzajàcej

niepe∏nosprawnoÊç);

c) opiekunom osób niepe∏nosprawnych (nie wi´cej ni˝ jeden

opiekun na jednà osob´);

d) osobom powy˝ej 65 roku ˝ycia.

7. Ceny biletów jednorazowych i karnetów obejmujà korzysta-

nie ze wszystkich atrakcji p∏ywalni. 

8. Cena wynaj´cia toru p∏ywalni: 150 z∏./h.

9. Cena wynaj´cia basenu: 2 000 z∏./h.

10. Cena udost´pnienia powierzchni reklamowej: 40 z∏.

za m2/miesiàc.

11. Ceny okreÊlone w cenniku stanowià ceny brutto. 

Rada Gminy udzieli∏a te˝ poparcia obywatelskiemu projek-

towi ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samo-

rzàdu terytorialnego z∏o˝ony do sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

w dniach 9 i 10 sierpnia 2011 roku, podejmujàc uchwa∏´ nr

XXI/13/2012. Uchwa∏´ przekazano m.in.: Marsza∏kowi Sejmu

Pani Ewie Kopacz oraz Ministrowi Finansów Jackowi Rostkow-

skiemu.

Punkt dotyczàcy rozpatrzenia i podj´cia uchwa∏y w sprawie

aktualizacji „Za∏o˝eƒ do planu zaopatrzenia w ciep∏o, energie

elektrycznà i paliwa gazowe dla Gminy Niepor´t” zosta∏ zdj´-

ty z porzàdku obrad, celem ponownej, szczegó∏owej analizy do-

kumentu. 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porzàdku obrad Prze-

wodniczàcy Rady Gminy zamknà∏ obrady. 

� J.Joƒska

We wtorek 21 lutego 2012 r.
odbyła si´ XXI sesja Rady Gminy
Niepor´t, obrady której poprowadził
Przewodniczàcy Rady Gminy
Eugeniusz Woêniakowski.

W zgłoszeniu prosimy podaç: imi´ i nazwisko, wiek, poziom
umiej´tnoÊci gry na instrumencie (jakim) oraz adres do kontaktu.

Powstanie Orkiestry uzale˝nione jest od iloÊci osób, które zechcà przyczyniç si´
do jej powstania i rozwoju, tak by w niedalekiej przyszłoÊci stała si´ muzycznà wizytówkà Gminy Niepor´t. 

Deklaracj´ mo˝na przesłaç na adres e-mail: promocja@nieporet.pl lub adres pocztowy: Urzàd Gminy Niepor´t, Dział
Informacji Publicznej i Promocji Gminy, Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t, w terminie do koƒca marca 2012 roku. 

WYMIANA dowodów osobistych
Prosimy o sprawdzenie, kiedy zosta∏ wystawiony Paƒ-

stwa dowód osobisty (data wystawienia i wa˝noÊci po-

dana jest w dokumencie) i zach´camy do wczeÊniejsze-

go sk∏adania wniosku ze wzgl´du na miesi´czny termin

oczekiwania na dowód osobisty.

Osoby, które w 2001 roku mia∏y ukoƒczone 65 lat

dowody osobiste majà wydane na czas nieoznaczony.

Dowód wydawany jest bezp∏atnie. Do wniosku za-

∏àcza si´ dwie aktualne fotografie, akt stanu cywilne-

go, je˝eli stan cywilny uleg∏ zmianie od chwili otrzy-

mania poprzedniego dowodu osobistego.

Wniosek nale˝y z∏o˝yç osobiÊcie w Urz´dzie

Gminy Niepor´t, Dzia∏ Spraw Obywatelskich i USC

pok. 4.

1 stycznia 2012 roku wesz∏a w ˝ycie ustawa zmie-

niajàca sposób powiadamiania organów podatkowych

o zmianie danych podatników – osób fizycznych ob-

j´tych rejestrem PESEL, które nie prowadzà dzia∏alno-

Êci gospodarczej i nie sà podatnikami podatku VAT.

Po zmianie przepisów, osoba zmieniajàca dowód

osobisty zwolniona jest z obowiàzku aktualizowania da-

nych w urz´dzie skarbowym osobiÊcie lub za poÊred-

nictwem urz´du gminy, jak by∏o do tej pory. Zgodnie

z obecnie przyj´tym rozwiàzaniem, Minister Spraw

Wewn´trznych b´dzie niezw∏ocznie przekazywa∏ zmie-

nione dane do Centralnego Rejestru Podmiotów – Kra-

jowej Ewidencji Podatników, prowadzonego przez Mi-

nistra Finansów. �

W 2012 roku tracà wa˝noÊç dowody osobiste wydane 
w 2002 roku, które nale˝y wymieniç w Urz´dzie Gminy Niepor´t. 
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K U L T U R A  W  G M I N I E

KOLEJNY sukces uczniów z naszej gminy

CCoo  sskk∏∏oonnii∏∏oo  CCii´́  ddoo wwzzii´́cciiaa  uuddzziiaa∏∏uu  ww kkoonn--

kkuurrssiiee,,  kkttóórreeggoo  tteemmaattyykkaa  rraacczzeejj  ooddppoowwiiaa--

ddaa  zzaaiinntteerreessoowwaanniioomm  cchh∏∏ooppccóóww  nnii˝̋  ddzziieeww--

cczzyynneekk??

O.Sz.: Zach´ci∏y mnie pani od historii

Aneta Gàsowska – Jastrz´bska i mama.

Przede wszystkim jednak osiàgni´cia mo-

ich braci, którzy w minionych latach z po-

wodzeniem startowali w tym w∏aÊnie kon-

kursie. PomyÊla∏am, ˝e mo˝e i mi si´ uda.

TTeemmaattyykkaa  kkoonnkkuurrssuu  jjeesstt  CCii  bblliisskkaa??  IInntteerree--

ssuujjeesszz  ssii´́  ttyymmii  zzaaggaaddnniieenniiaammii??

O.Sz.: Uwa˝am, ˝e tematyka tego konkur-

su jest raczej trudna. Materia∏, który trze-

ba opanowaç, jest bardzo obszerny. Wy-

kracza znacznie ponad to, czego uczymy si´

w szkole.

CCoo  sspprraawwii∏∏oo  CCii  nnaajjwwii´́kksszzàà  ttrruuddnnooÊÊçç??

O.Sz.: Najtrudniejsze jest zapami´tanie dat.

Trudno by∏o mi zapami´taç, co w którym

dniu i roku si´ wydarzy∏o, a by∏o to bardzo

wa˝ne i nie mo˝na by∏o tego pominàç.

JJaakkiiee  ssàà  TTwwoojjee  ddaallsszzee  ppllaannyy??  BB´́ddzziieesszz

ssttaarrttoowwaa∏∏aa  ww kkoolleejjnnyycchh  kkoonnkkuurrssaacchh??

O.Sz.: MyÊl´ ˝e w gimnazjum na pewno

wezm´ udzia∏ jeszcze raz w tym konkursie,

bo jako laureatka, w szkole podstawowej

ju˝ nie mog´. JeÊli znajd´ podobny kon-

kurs historyczny, na pewno tak˝e wezm´

w nim udzia∏.

AA lluubbiisszz  hhiissttoorrii´́??

O.Sz.: Tak. Uwa˝am, ˝e jest bardzo inte-

resujàca. Mog´ powiedzieç, ˝e nauka hi-

storii sprawia mi przyjemnoÊç.

DDzzii´́kkuujj´́  zzaa  rroozzmmooww´́..

� Iwona Kopka

Zakoƒczyła si´ trzecia edycja Konkursu Wiedzy o Polskim Paƒstwie Podziemnym, Armii
Krajowej i Szarych Szeregach organizowanego przez Prezydenta Miasta Legionowo, Starost´
Powiatu Legionowskiego oraz Muzeum Historyczne w Legionowie. W konkursie brali udział
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów z terenu naszego powiatu

4.III. godz.16.00 
– GOK Niepor´t 

„Moje kanadyjskie w´drówki” spotkanie z po-
dró˝nikiem – Marek Łasisz 
Podczas spotkania wyruszymy w podró˝ do jedne-
go z najwi´kszych krajów na Êwiecie. Zobaczymy
wa˝ne kanadyjskie miasta takie jak Ottawa, Toron-
to oraz Montreal. W Toronto pójdziemy do China
Town oraz obejrzymy karaibski karnawał zwany Ca-
ribanà. Wynajmiemy tak˝e samochód i pojedziemy
na północ do dzikiego Algonquin Park oraz odwie-
dzimy pierwszà polskà osad´ w Kanadzie. Oczywi-
Êcie wybierzemy si´ tak˝e nad wodospad Niagara
i b´dziemy podziwiaç pi´kno kanadyjskiej przyro-
dy. Nasza wirtualna podró˝ b´dzie ilustrowana ory-
ginalnymi fotografiami oraz filmami
O wykładowcy:
Marek Łasisz – archeolog (absolwent UW), kultu-
roznawca cywilizacji staro˝ytnych Êwiata (absol-
went UJ), doktorant na Wydziale Historycznym Uni-
wersytetu Warszawskiego. Autor publikacji nauko-
wych i popularnonaukowych. Uczestnik wypraw
na tereny Ameryki Południowej, Ârodkowej i Pół-
nocnej.
We współpracy z OÊrodkami Kultury i Uniwersyte-
tami Trzeciego Wieku zrealizował ponad 170 wy-
kładów podró˝niczych i popularnonaukowych ilu-
strowanych własnymi, cz´sto unikalnymi fotogra-
fiami oraz filmami.

11.III. godz.16.00 
– GOK Niepor´t 

Wyst´py sekcji wokalnych i teatralnych działa-
jàcych w Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie
z okazji Dnia Kobiet oraz wystawa Marka Stor
„Kobiety Êwiata w obiektywie”. 
W programie wyst´p zespołu Piena Voce, ToBeUp
oraz sekcji teatralnej. 

16.III. godz.10.00 
– GOK Niepor´t

Etap gminny XXXV edycji konkursu recytator-
skiego „WARSZAWSKA SYRENKA”.

18.III. godz. 16.00 
– GOK Niepor´t

Wystawa prac Justyny Urgacz „Szydełko i sznu-
rek” wykonanych na szydełku i metodà soutache
oraz koncert muzyki orientalnej. 
W repertuarze sà utwory komponowane przez Lu-
cjana Wesołowskiego oparte na motywach orien-
talnych oraz oryginalne melodie i pieÊni (mantry)
Dalekiego Wschodu. 
Skład zespołu: 
Lucjan Wesołowski (Lucyan) – sitar, flety, saz, gi-
tara, Êpiew
Jacek Kasprzyca – gitara, Êpiew
Robert Kawka – instrumenty perkusyjne

24. III. godz.16.00 
– GOK Niepor´t

Warsztaty wielkanocne 
W czasie warsztatów 
poznamy techniki 
zdobienia jaj – pisanki, kraszanki, rysowanki. 
Ozdobimy je równie˝ metodà decoupage. B´dzie-
my tworzyç palmy i wypiekaç baby wielkanocne. 
Przybli˝ymy Paƒstwu tradycje i obrz´dy zwiàzane
z tym Êwiàtecznym czasem. 
Dlaczego zajàc znosi wielkanocne jaja? Dlaczego
kobiety podczas zdobienia jaj wyp´dzały z izby ka˝-
dego przybysza płci m´skiej? Na te jak i inne py-
tania odpowiemy w czasie naszych warsztatów,
na które zapraszamy dzieci, młodzie˝ i dorosłych.
Zapisy na warsztaty w biurze Gminnego OÊrodka
Kultury w Niepor´cie, telefonicznie 22 774 83 26
lub mailowo kultura_nieporet@wp.pl
Koszt warsztatów 10 złotych.

GMINNY OÂRODEK KULTURY ZAPRASZA

T
a edycja by∏a trudniejsza od po-

przednich. Poza trzema etapami

sprawdzajàcymi wiedz´, dodatkowo

trzeba by∏o wykonaç albumy z zaprojek-

towanà trasà wycieczkowà, zawierajàcà

miejsca pami´ci z okresu walk ruchu opo-

ru z okupantem hitlerowskim. Uczestnicy

musieli udaç si´ do tych miejsc, wykonaç

dokumentacj´ fotograficznà i dok∏adny

opis zdarzenia, którego to miejsce doty-

czy∏o.

WÊród laureatów, jak co roku, nie zabra-

k∏o uczniów z gminy Niepor´t. W katego-

rii gimnazjów drugie miejsce zajà∏ uczeƒ

Gimnazjum im. Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Marcin Szostek, a w kategorii szkó∏ pod-

stawowych pierwsze miejsce wywalczy-

∏a Aleksandra Szostek ze SP im. Bronis∏a-

wa Tokaja w Niepor´cie. Ola pozazdroÊci-

∏a sukcesów swoim braciom w poprzed-

nich edycjach i postanowi∏a spróbowaç si∏

w tym roku. Poza nagrodami za zaj´cie

czo∏owych miejsc jury postanowi∏o przy-

znaç wyró˝nienia za wykonanie albumów.

Mi´dzy innymi otrzymali je: Marcin Szo-

stek i Wojciech Wróbel z gimnazjum

w Stanis∏awowie Pierwszym oraz laureat-

ka pierwszego miejsca Aleksandra Szo-

stek.

Poniewa˝ rodzeƒstwo Szostek jako zwy-

ci´scy w swoich kategoriach wiekowych

nie mogà wystartowaç do czwartej edycji

konkursu, liczà ̋ e ich kole˝anki i koledzy

godnie ich zastàpià i tradycyjnie nie od-

dadzà pierwszych lokat.

� Jacek Szostek

Rozmowa z OLÑ SZOSTEK, uczennicà klasy V Szkoły Podstawowej
w Niepor´cie, laureatkà I miejsca w Konkursie Wiedzy o Paƒstwie
Podziemnym, Armii Krajowej i Szarych Szeregach.

17 lutego uczennice Szko∏y Podstawowej im.
Wandy Chotomskiej w Józefowie wzi´∏y udzia∏
w II Festiwalu Piosenki Polskiej i Angloj´zycz-
nej O’beeBOK w Bia∏o∏´ckim OÊrodku Kultu-
ry w Warszawie.
W konkursie wspó∏zawodniczyli ze sobà uczniowie nie

tylko z warszawskich i podwarszawskich szkó∏, ale tak-

˝e z dalszych zakàtków naszego kraju. WÊród jurorów

zasiadali m.in. Anna Przybysz, Kuba Sienkiewicz, Ma-

rek KoÊcikiewicz. Chocia˝ konkurencja by∏a niema∏a,

nasze m∏odziutkie wokalistki by∏y najlepsze w swojej

kategorii wiekowej. Victoria Maƒk (kl. III A) zaj´-

∏a I miejsce, a Julia Pietrucha (kl. I B) II. 

Sukces jest tym wi´kszy, i˝ nie przyznano miej-

sca III. Cieszymy si´, ̋ e jury doceni∏o umiej´tnoÊci wo-

kalne i talent muzyczny naszych ma∏ych artystek.

Gratulujemy i ˝yczymy dalszych sukcesów!

� Renata KuÊ

W Gminnym Osrodku Kultury rozpoczàł działalnoÊç klub ˚yjmy
zdrowo.

DZIAŁALNOÂå klubu ˚yjmy
zdrowo uwa˝amy za rozpocz´tà! 

WYÂPIEWANY
sukces

Julia 
Pietrucha

Victoria
Maƒk

W niedziel´, 26 lutego, odby∏o si´ pierw-

sze spotkanie. IloÊç ch´tnych przyby∏ych

tego popo∏udnia do GOK przeros∏a nasze

oczekiwania, i ku naszej radoÊci nie by∏y

to tylko panie. Okazuje si´, ˝e coraz bar-

dziej zale˝y nam na poprawieniu jakoÊci

˝ycia codziennego. Bo w∏aÊnie temu ma-

jà s∏u˝yç spotkania klubu. Zaproszeni go-

Êcie – p. Milena Zalewska Chomaƒ, fizjo-

terapeuta i instruktor fitness oraz p. Ma∏-

gorzta Maƒko – specjalista ds. ˝ywienia,

zwraca∏y uwag´ na najcz´Êciej pope∏nia-

ne b∏´dy w trakcie wykonywania codzien-

nych czynnoÊci oraz brak racjonalnego

podejÊcia do przygotowywanych posi∏-

ków. Okaza∏o si´, ˝e aby móc ˝yç zdro-

wo i w pe∏ni cieszyç si´ ˝yciem nie trze-

ba rezygnowaç z tego, co si´ lubi, tylko

trzeba uwa˝niej komponowaç naszà die-

t´ i absolutnie nie wolno zapominaç o ak-

tywnoÊci fizycznej. Przy zdrowym, s∏od-

kim pocz´stunku i zielonej herbatce

uczestnicy spotkania mogli zadawaç nur-

tujàce ich pytania dotyczàce zdrowej die-

ty i odpowiedniej aktywnoÊci ruchowej.

Odwa˝ni mogli skorzystaç z analizatora

sk∏adu masy cia∏a, który sprawdza m.in.

ile jest wody w organiêmie, tkanki t∏usz-

czowej, masy kostnej i mi´Êniowej. Ch´t-

nych nie zabrak∏o.

Serdecznie Paƒstwa zapraszamy na na-

st´pne spotkanie, które odb´dzie

si´ 22.04. o godz.16.00.

� Iwona Kupisiewicz  
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Sukcesem zakoƒczył si´ udział uczennic klasy VI szkoły w Józefowie
w konkursie plastycznym, zorganizowanym przez PGE Dystrybucja Warszawa.

SUKCES uczennic
ze szkoły w Józefowie 

K
onkurs plastyczny „W króle-

stwie bezpiecznej energii”

jest cz´Êcià programu eduka-

cyjnego „Pràd – mój bezpieczny

przyjaciel”, realizowanego przez

PGE Dystrybucja Warszawa. G∏ów-

nym za∏o˝eniem programu jest wy-

chowanie dzieci i m∏odzie˝y

na Êwiadomych u˝ytkowników ener-

gii, którzy dbajà o Êrodowisko natu-

ralne i swoje najbli˝sze otoczenie.

Konkurs, który w tym roku

mia∏ VIII edycj´, ma zasi´g woje-

wódzki i cieszy si´ du˝à popularno-

Êcià. W kategorii klas IV-VI komi-

sja ocenia∏a a˝ 268 prac. Podczas

og∏oszenia wyników i wr´czenia

nagród laureatom, które odby∏o si´

16 lutego w Centrum Promocji Kadr

„Z∏ote Brzozy” w Warszawie, oka-

za∏o si´, ˝e nasze uczennice odnio-

s∏y ogromny sukces. Jury wy∏oni∏o

ze szko∏y w Józefowie a˝ trzy lau-

reatki: Julia Woliƒska zdoby-

∏a I miejsce, Patrycja R´belska III,

a Weronika Kawka otrzyma∏a wy-

ró˝nienie. Organizatorzy przygoto-

wali dla laureatów atrakcyjne nagro-

dy – za I miejsce dla autora pracy

notebook, a dla szko∏y odtwa-

rzacz DVD; za III miejsce dla auto-

ra pracy przenoÊny odtwarzacz mp4,

a za wyró˝nienie – gr´ edukacyjnà

lub ksià˝k´. Ponadto ka˝da uczest-

niczàca w konkursie szko∏a, a wi´c

i szko∏a w Józefowie, otrzyma∏a cer-

tyfikat „Szko∏a pe∏na energii”,przy-

znany przez PGE Dystrybucja Od-

dzia∏ Warszawa.

Laureatki konkursu pokaza∏y, ˝e

trudny temat dotyczàcy energii elek-

trycznej mo˝na pokazaç w sposób

niebanalny i bardzo efektowny. Wy-

kaza∏y si´ ogromnà inwencjà i po-

mys∏owoÊcià, wykonujàc wyjàtko-

wo oryginalne prace. Serdecznie im

gratulujemy!

� Renata KuÊ

Z okazji dnia Êwi´tego Walentego w Szkole Podstawowej
w Izabelinie zorganizowany został bal karnawałowy.

Od utraty niepodległoÊci do powstaƒ na Âlàsku

W ramach innowacji
pedagogicznej „Ekologia
w programie
wychowawczym szkoły”
uczniowie
klas III i IV Szkoły
Podstawowej w Izabelinie
uczestniczyli w warsztatach
przyrodniczych
pt. „Tropy zwierzàt”
w NadleÊnictwie Drewnica. 

BAL Walentynkowy
Dzieci bawi∏y si´ w dwóch grupach

wiekowych w pi´knie udekorowanej

sali gimnastycznej, od godziny 16.30

do 20.00. W projektowaniu strojów

m∏odsi i starsi wykazali si´ du˝à in-

wencjà twórczà WÊród m∏odszych

uczestników balu mo˝na by∏o rozpo-

znaç ksi´˝niczki, rycerzy, dobre

wró˝ki i z∏e czarownice. 

Dzieci mia∏y okazj´ wziàç udzia∏

w licznych konkursach i zabawach,

zarówno indywidualnych, jak i ze-

spo∏owych. Wszyscy Êwietnie si´

bawili.

Pomocy w przygotowaniu zabawy

udzieli∏ szkole so∏tys Adam Bana-

szek.

� SP Izabelin

Jak wyglàda∏a czapka Napole-
ona? Jak prezentowa∏ si´ mundur
˝o∏nierza Ksi´stwa Warszawskie-
go? Po co wojakom onuce? Dla-
czego tak wa˝ne w historii Polski
by∏y trzy powstania Êlàskie? 

Odpowiedzi na te pytania dostarczy-

∏a uczniom klas 4-6 Szko∏y Podstawo-

wej w Niepor´cie ˝ywa lekcja historii

poprowadzona przez cz∏onków Bractwa

Rycerskiego z Gniewu.

Przybli˝yli oni najwa˝niejsze fakty

z dziejów Polski od momentu rozbio-

rów, przez okres napoleoƒski, powsta-

nia narodowowyzwoleƒcze, I wojn´

Êwiatowà a˝ po powstania Êlàskie.

Uczniowie poznali wybrane obyczaje

i kultur´ omawianego okresu. Aktyw-

nie uczestniczyli w prezentacji pozna-

jàc umundurowanie ̋ o∏nierzy, przebie-

rajàc si´ w stroje, uczàc si´ pos∏ugiwa-

nia ró˝nymi rodzajami broni. Zaj´cia

przeprowadzone z du˝ym poczuciem

humoru, przy aktywnym udziale

uczniów sà doskona∏ym uzupe∏nie-

niem podr´cznikowej wiedzy i z ca∏à

pewnoÊcià na d∏ugo zostanà w ich pa-

mi´ci. � Iwona Kopka

WARSZTATY Przyrodnicze „Tropy zwierzàt”
Warsztaty poprowadzili pani Agnieszka So-

ko∏owska i pan Micha∏ Zwierzchowski. Za-

j´cia mia∏y na celu zapoznanie uczniów ze

zwierz´tami zamieszkujàcymi mazowieckie

lasy i nauk´ rozpoznawania ich tropów.

Na poczàtku spotkania uczniowie obej-

rzeli interesujàcy film o ˝yciu zwierzàt.

Poznali charakterystyczne cechy, budow´,

sposób ̋ ycia i rozmna˝ania takich zwierzàt

jak: dziki, lisy, sarny, jelenie, ∏osie, zajà-

ce, bobry. DowiedzieliÊmy si´ jak zacho-

wywaç si´ w lesie w stosunku do zwierzàt.

Jak rozpoznaç zwierz´ta chore na wÊcie-

klizn´ i co robiç w takiej sytuacji. Nast´p-

nie mieliÊmy wspania∏à okazj´, ̋ eby obej-

rzeç i dotknàç parostki koz∏a, kie∏ dzika,

róg ˝ubra, zàb bobra zwany strunà.

DowiedzieliÊmy si´ tak˝e, co zwierz´-

ta zostawiajà w lesie. OglàdaliÊmy tropy,

czyli odciski, jakie zwierz´ta pozostawia-

jà na ró˝nego rodzaju pod∏o˝u (Ênieg, zie-

mia, piach), Êlady swojej obecnoÊci,

czyli sierÊç, poro˝a, fragmenty z´bów,

szkielety itp. oraz Êlady ˝erowania np.

resztki ofiar drapie˝ników, ogryzione ga-

∏´zie, liÊcie, rozkopane pod∏o˝e. Miejsca

odpoczynku i schronienia zwierzàt, lego-

wiska, nory, kàpieliska, itp. UczyliÊmy

si´, jak rozpoznawaç tropy ró˝nych zwie-

rzàt i ptaków, jak rozró˝niaç tropy po-

dobne do siebie np. wiewiórki i je˝a, al-

bo wilka i niedêwiedzia. Nast´pnie

uczniowie zapoznali si´ z dekalogiem

tropiciela.

W drugiej cz´Êci warsztatowej ucznio-

wie zostali podzieleni na dwie grupy.

Klasa III mia∏a za zadanie rozpoznaç tro-

py i przyporzàdkowaç, czyli przystem-

plowaç odpowiednie zwierz´. Druga

grupa – klasa IV mia∏a za zadanie przy-

porzàdkowaç podanym zwierz´tom od-

powiedni trop. Do pomocy uczniowie

mieli klucz do oznaczania tropów ssa-

ków. By∏o to dosyç trudne zadanie, ale

przy pomocy pracowników NadleÊnictwa

dzieci Êwietnie sobie poradzi∏y. W nagro-

d´ uczniowie otrzymali drobne upomin-

ki-je˝yki. Ka˝dy móg∏ tak˝e zabraç ze so-

bà, na pamiàtk´, swojà kart´ pracy w ce-

lu utrwalenia zdobytych wiadomoÊci. 

� SP Izabelin

Tłusty czwartek w Szkole Podstawowej w Niepor´cie
upłynàł w nastroju zabawy. Z inicjatywy dyrektor szkoły,
pani Edyty KuÊ, wieczorem odbyło si´ spotkanie dla
rodziców i mieszkaƒców, b´dàce zarazem po˝egnaniem
karnawału.

˚YWA lekcja historii

TŁUSTY czwartek
w karnawałowych rytmach

Przybyli goÊcie bawili si´ oglàda-

jàc wyst´py uczniów. Pierwszokla-

siÊci pod okiem pani Ma∏gorzaty

Baƒskiej zaprezentowali muzyczny

repertuar sk∏adajàcy si´ z ludowych

i wspó∏czesnych piosenek i taƒców.

Brawurowy wyst´p zaprezentowali

artyÊci ze „Sceny Tokaja”, którzy

wraz ze swojà opiekunkà, panià Ka-

milà Szaszkiewicz, przygotowali

niezwykle dowcipny skecz pt. „Ona

i oni”, z∏o˝ony ze znanych przebo-

jów uk∏adajàcych si´ w scenk´ z ˝y-

cia pewnego ma∏˝eƒstwa. Popis wo-

kalnych umiej´tnoÊci zaprezento-

wali w nim uczniowie klas szóstych:

Wiktoria Szybowska, Aleks

B∏´dniak oraz piàtoklasista,

Adam Ropek.

W prawdziwie karnawa∏owy na-

strój wprowadzi∏ goÊci zespó∏ Piena

Voce pracujàcy na co dzieƒ

pod okiem pani Katarzyny Ignaciuk

w Gminnym OÊrodku Kultury

w Niepor´cie, który na czwartkowy

wieczór przygotowa∏ weso∏y, ta-

neczny repertuar. Po wyst´pie Piena

Voce jeszcze przez kilkadziesiàt mi-

nut trwa∏a zabawa w dyskotekowych

rytmach. 

Jak na t∏usty czwartek przysta∏o

– tradycyjnych pàczków i faworków

nie zabrak∏o dla nikogo. Wieczór

umili∏a tak˝e zaskakujàca loteria,

w której mo˝na by∏o wygraç drob-

ne upominki podarowane przez ro-

dziców i nauczycieli. Dochód z lo-

terii, jak i z ca∏ej imprezy, która

mia∏a charakter charytatywny, zo-

stanie przeznaczony na zakup sprz´-

tu nag∏aÊniajàcego dla szko∏y. Dy-

rekcja szko∏y dzi´kuje wszystkim ro-

dzicom, którzy w jakikolwiek

sposób wsparli organizacj´ wieczo-

ru karnawa∏owego. � Iwona Kopka
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REGATY bojerowe na jeziorze Âniardwy

W
yst´p w mistrzostwach po-

przedzi∏y treningi na Zalewie

Zegrzyƒskim. Warunki na po-

czàtku lutego by∏y sprzyjajàce i zawod-

nicy z powodzeniem mogli szlifowaç

form´ przed wa˝nymi zawodami. 14

i 15 lutego na jeziorze Âniardwy odby-

∏y si´ regaty bojerowe Mistrzostwa Pol-

ski w klasie minibojer oraz DN Junior.

Wystartowali w nich zawodnicy YKP

WARSZAWA UKS Pilawa Niepor´t

Karol Wojda, Maciej Krusiec, Bogusia

˚ulewska, Kuba Marczak, Mateusz

Krasowski. Karol Wojda odniós∏ du˝y

sukces, zdobywajàc bràzowy medal,

Maciek Krusiec wywalczy∏ 6 miejsce. 

Na tym samym jeziorze od 16 do 19

lutego rozgrywane by∏y Mistrzostwa

Âwiata i Europy w tych samych kla-

sach. Równie˝ i tej rywalizacji nasi za-

wodnicy dobrze sobie poradzili – Ma-

ciej Krusiec zajà∏ 5 miejsce, a Karol

Wojda 9. 

Serdecznie gratulujemy zawodnikom

oraz ich trenerowi Janowi Tomczyko-

wi oraz ˝yczymy dalszych sukcesów.

� BW

7 lutego chłopcy ze Szkoły Podstawowej w Izabelinie wzi´li
udział w mistrzostwach powiatu legionowskiego w piłce
siatkowej. 

14 i 15 lutego w szkole
w Józefowie odbyły si´
Mistrzostwa Powiatu
Legionowskiego w unihokeju
dziewczàt i chłopców. 

Siostry Janeczko, mieszkanki Białobrzegów, zawodniczki judo,
odniosły spektakularny sukces podczas zawodów z cyklu Grand
Prix Mazowsza 2012. Ka˝da z nich wywalczyła złoty medal
w swojej kategorii wagowej.

DEBIUT w rozgrywkach powiatowych

W turnieju tym spotka∏o si´ 5 najlep-

szych dru˝yn z gminnych szkó∏:

Szko∏y Podstawowej w Chotomo-

wie, Szko∏y Podstawowej w Izabe-

linie, Szko∏y Podstawowej w Seroc-

ku, Szko∏y Podstawowej nr 4 w Le-

gionowie, Szko∏y Podstawowej nr 8

w Legionowie. Turniej sta∏ na bar-

dzo wysokim poziomie i choç nie

uda∏o nam si´ wywalczyç znaczàce-

go miejsca, to bardzo cieszy nas fakt,

i˝ nasza szko∏a jako pierwsza (spo-

Êród szkó∏ podstawowych z gminy

Niepor´t) zadebiutowa∏a w tego ty-

pu rozgrywkach. Po rozegranym

turnieju ch∏opcy stwierdzili, ˝e

w przysz∏ym roku powalczà o miej-

sce na podium. Gratulujemy i ˝yczy-

my dalszych sukcesów naszej repre-

zentacji. � Dariusz PieÊniak

11 i 12 lutego odby∏ si´ VIII Mi´-

dzynarodowy Turniej Judo Dzieci

i M∏odzików o Puchar Wójta Gmi-

ny Lesznowola, czyli kolejne zawo-

dy z cyklu Grand Prix Mazow-

sza 2012. Turniej zgromadzi∏ oko-

∏o 400 zawodników z ponad 30

klubów z ca∏ej Polski.

Pierwszego dnia startowa∏a naj-

m∏odsza z sióstr – Maja Janeczko

(rocznik 2003), uczennica II klasy

Szko∏y Podstawowej im. Wojska

Polskiego w Bia∏obrzegach, która

po stoczeniu 4 pasjonujàcych i zaci´-

tych walk zaj´∏a w swej kategorii

wagowej (24 kg) pierwsze miejsce.

Nast´pnego dnia walczy∏y jej starsze

siostry. Aleksandra, uczenni-

ca V klasy tej samej szko∏y, walczy-

∏a w kategorii dzieci starszych (rocz-

nik 2000, kategoria wagowa 30 kg)

oraz Joanna, uczennica 1 klasy spor-

towej Gimnazjum im. Bitwy War-

szawskiej w Stanis∏awowie Pierw-

szym. Asia walczy∏a w kategorii

m∏odziczek (rocznik 1998, kat. wa-

gowa 40 kg.). Obydwie równie˝ nie

da∏y ˝adnych szans przeciwnicz-

kom i zdoby∏y z∏ote medale. 

Nasze wspania∏e siostry trenujà

pod okiem trenera Przemys∏awa

èród∏o, któremu serdecznie gratulu-

jemy. Równie˝ siostrom Janeczko

gratulujemy i ˝yczymy kolejnych

udanych startów.

� S∏awomir Janeczko

W turnieju dziewczàt wystartowa∏y repre-

zentacje czterech szkó∏ podstawowych:

z Bia∏obrzegów, ¸ajsk, SP nr 7 z Legiono-

wa oraz gospodarze. Zawody rozegrane zo-

sta∏y systemem „ka˝dy z ka˝dym” i osta-

teczne zwyci´stwo odnios∏a SP nr 7 z Le-

gionowa.

Ogólna klasyfikacja:
I miejsce – SP nr 7 z Legionowa

II miejsce –SP z ¸ajsk

III miejsce – SP z Bia∏obrzegów 

IV miejsce – SP z Józefowa 

W zmaganiach ch∏opców bra∏y udzia∏

równie˝ cztery dru˝yny: SP w Bia∏obrze-

gach, SP nr 2 w Legionowie, SP w ¸ajskach

i SP w Józefowie. Zawodnicy walczyli bar-

dzo ambitnie, ale zwyci´zca mo˝e byç tyl-

ko jeden. 

Ogromny sukces odnieÊli uczniowie z na-

szej szko∏y zdobywajàc II miejsce w ostatecz-

nej klasyfikacji. Serdecznie gratulujemy! 

Ogólna klasyfikacja:
I miejsce – SP w ¸ajskach

II miejsce – SP w Józefowie

III miejsce – SP nr 2 w Legionowie

IV miejsce – SP w Bia∏obrzegach.

Uczestnicy tegorocznych zawodów otrzyma-

li z ràk pani dyrektor Agnieszki Powa∏y pa-

miàtkowe dyplomy, puchary oraz s∏odkie li-

zaki, w kszta∏cie serduszek.

� SP Józefów

POTRÓJNE złoto sióstr Janeczko

Zawodnicy YKP Warszawa UKS Pilawa Niepor´t wzi´li
udział w regatach bojerowych w ramach Mistrzostw
Polski oraz Âwiata i Europy, które w połowie lutego
rozgrywane były na jeziorze Âniardwy.

POWIATOWE 
rozgrywki unihokeja
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W jednym z numerów „WieÊci Niepor´ckich” opisywałem nieudanà prób´ odbudowy przez Niemców
na przełomie 1939 i 1940 roku mostu drogowego na Narwi w Zegrzu. W artykule zamieÊciłem fotografi´
zniszczonego mostu i ta fotografia stała si´ przyczynkiem do spotkania z jednym z najstarszych mieszkaƒców
Rybak, a nie Zegrza Południowego, jak o sobie mówi Pan Ryszard Grzybowski rocznik 1931. 

P
an Ryszard, patrzàc na zamieszczone w artykule zdj´cie p∏ynà-

cej przed mostem ∏odzi, przywo∏a∏ wspomnienia swojego taty

W∏adys∏awa Grzybowskiego, który podobnymi ∏odziami

przed i w czasie II wojny Êwiatowej p∏ywa∏ po Narwi. Pan Ryszard

zgodzi∏ si´ podzieliç wspomnieniami i tak usiedliÊmy razem do ich

spisania. Pan Grzybowski pami´ta dobrze moment wysadzenia mo-

stu w Zegrzu w dniu 7 wrzeÊnia 1939 roku, gdy˝ na pobliskich Ry-

bakach od silnej detonacji ∏adunków wybuchowych powypada∏y szy-

by w oknach. Wspomina∏ te˝ walki powietrzne nad Zegrzem polskich

i niemieckich samolotów, gdy mieszkaƒcy w pierwszym momencie

myÊleli, ˝e to tylko çwiczenia, a jednak to by∏a wojna. Wkroczenie

Niemców do Zegrza we wrzeÊniu 1939 roku by∏o g∏oÊne, jak mówi∏

Pan Ryszard z pieÊnià na ustach, gdy oddzia∏y okupanta zajmowa∏y

polskie koszary. W nast´pnych miesiàcach niemieckie kompanie co-

dziennie przechodzi∏y przez Rybaki na pobliskie ∏àki nad Narwià,

gdzie przeprowadzano çwiczenia, w tym strzelanie çwiczebnà amu-

nicjà. Mój rozmówca wspomina∏, ˝e z kolegami cz´sto po tych ma-

newrach chodzili na ∏àki zbieraç Êwiecàce w trawie, mosi´˝ne ∏uski

i czasami trafia∏ si´ pe∏ny nabój z czerwonym, drewnianym czubkiem.

Kolejne wspomnienia to zapami´tane transporty jeƒców radzieckich,

przychodzàce od 1941 roku w wagonach towarowych na ramp´

przy koszarach w Zegrzu Po∏udniowym. Jego zdaniem jeƒcy ci byli

potem bezpoÊrednio kierowani do obozu jenieckiego w Beniamino-

wie. Z obecnoÊcià tych jeƒców zachowa∏o si´ w pami´ci Pana Ry-

szarda wiele wspomnieƒ, w tym te˝ dramatycznych. Niemcy torami

kolejowymi do Zegrza kierowali sk∏ady towarowe z wyposa˝eniem

wojennym. Jak wspomina Pan Grzybowski, by∏y to ró˝nego rodzaju

materia∏y m.in. dla codziennego, ˝o∏nierskiego u˝ytku np.: sto∏ki (ta-

borety), miski, garnki itp. Do roz∏adunku tego typu materia∏ów Niem-

cy wykorzystywali jeƒców radzieckich, którzy przenosili je do po-

mieszczeƒ gospodarczych na terenie koszar i dalszego zaplecza ko-

szarowego (obecnie teren ogródków dzia∏kowych). Jak powszechnie

wiadomo jeƒcy byli niedo˝ywieni i próbowali ró˝nymi sposobami po-

zyskaç ˝ywnoÊç od mieszkaƒców. Jednym ze sposobów by∏ handel

i w∏aÊnie w ten sposób mój rozmówca nawiàza∏ kontakty z jeƒcami.

Prawdopodobnie jeƒcy sprzedawali cz´Êci umundurowania po zmar-

∏ych wspó∏towarzyszach i za te pieniàdze kupowali ̋ ywnoÊç. Mój roz-

mówca kupowa∏ 3 – 4 chleby w jednej z dwóch piekarni na terenie

Zegrza, u Witkowskiego lub St´pniewskiego i szed∏ na zaplecze ko-

szar sprzedawaç chleb po cenie wi´kszej ni˝ nabywa∏, gdy˝ z zysku

kupowa∏ ˝ywnoÊç dla siebie. W czasie jednej z takich wypraw oka-

za∏o si´, ˝e handlowa∏ z jeƒcem, który by∏ funkcyjny i wspó∏praco-

wa∏ z Niemcami. Jeniec ten w czasie wymiany chleba wciàgnà∏ Pa-

na Ryszarda przez p∏ot na teren koszar i przekaza∏ do komendantu-

ry. Sytuacja by∏a bardzo niebezpieczna, ale chyba ze wzgl´du

na m∏ody wiek zakoƒczy∏o si´ wszystko na niemieckich wrzaskach

i przypomnieniu zakazu kontaktów z jeƒcami oraz wielkim strachu

ma∏ego handlowca. Póêniej ju˝ nauczy∏ si´ rozpoznawaç jeƒców z któ-

rymi nie nale˝y mieç kontaktów (byli dobrze od˝ywieni i nie praco-

wali). Drugim sposobem dorabiania na ˝ycie by∏o Êciàganie w´gla

z tenderów za parowozem lub w´glarek za pomocà d∏ugich tyczek

z hakami. B´dàc przy temacie kolejowym zapyta∏em Pana Ryszarda

o mechanizm dzia∏ania obrotnicy, którà przekr´cano lokomotywy pa-

rowe. Okaza∏o si´, ̋ e jak nazwa∏ „okràglak” by∏ urzàdzeniem, przy po-

mocy którego kolejarze r´cznie obracali ciuchci´, a ja myÊla∏em, ˝e

to urzàdzenie mia∏o nap´d elektryczny lub spalinowy. Wracajàc do te-

matyki mostowej Pan Ryszard potwierdzi∏, ̋ e Niemcom nie uda∏o si´

odbudowaç zniszczonego filaru i podnieÊç dwóch zwalonych prz´-

se∏, pomimo u˝ycia du˝ych si∏ i wykonania nawet os∏ony lodowej.

Póêniej prz´s∏o od strony Zegrza Pó∏nocnego zosta∏o poci´te na z∏om.

Niemcy szybko wybudowali obok na trasie starego mostu kolejowe-

go most drewniany dla lekkich pojazdów i ruchu pieszego, a w dwa

miesiàce póêniej postawili drugi most drewniany, zawieszony

nad wodà dla ci´˝kich pojazdów, a nawet do przeprawy czo∏gów. Oba

mosty zosta∏y przez Niemców spalone w 1944 roku. Z czasów oku-

pacji hitlerowskiej zachowa∏o si´ w zbiorach rodzinny Grzybowskich,

oryginalne Êwiadectwo szkolne Pana Ryszarda z promocji w roku

szkolnym 1939/1940 z klasy drugiej do trzeciej, podpisane przez kie-

rownika szko∏y na Rybakach Mariana Frydrycha oraz zdj´cie z ko-

legami w czasie zabaw nad Narwià. W czasie okupacji zabronione

by∏o ∏owienie ryb z wody na ∏odziach, ale na Narwi stale p∏ywa∏ ∏o-

dzià W∏adys∏aw Grzybowski, który wydobywa∏ z rzeki ̋ wir dla Niem-

ców do budowy bunkrów i innych obiektów wojskowych. Transport

˝wiru odbywa∏ si´ drewnianà ∏odzià, nazywanà potocznie „batem”,

która mia∏a ma∏e pomieszczenie dla obs∏ugi, wios∏a i masz z ˝aglem.

Gdy Pan Grzybowski jesienià 1943 roku nosi∏ ojcu obiad na przystaƒ

przy prz´s∏ach mostu, gdzie by∏ wysypywany ̋ wir i pierwszy raz spo-

tka∏ tam jeƒców w∏oskich. W∏osi ∏adowali ˝wir z ∏odzi na samocho-

dy ci´˝arowe lub furmanki do dalszego transportu. Pami´ta, ˝e jeƒ-

cy w∏oscy ch´tnie zatrudniali si´ do pracy w Zegrzu, gdy˝ mogli

nad wodà chodziç wzd∏u˝ brzegu i zbieraç do jedzenia ma∏˝e oraz Êli-

maki, a pilnujàcy ich Niemiec wcale im tego nie zabrania∏. Praca

na wodzie taty Pana Ryszarda dawa∏a mo˝liwoÊç sta∏ego zarobku ro-

dzinie, ale przyczyni∏a si´ te˝ do wys∏ania go do obozu pracy w Pru-

sach Wschodnich. P∏ywajàc po Narwi, a przypominam, ̋ e by∏a to rze-

ka graniczna pomi´dzy terenami Generalnego Gubernatorstwa

i III Rzeszy, Pan W∏adys∏aw Grzybowski mia∏ obowiàzek codzien-

nego meldowania si´ na punkcie kontrolnym w Zegrzynku. W cza-

sie jednego z takich meldunków przysz∏o dwóch ˝andarmów z psem

i za˝àda∏o oddania posiadanych przez niego marek niemieckich. Od-

powiedzia∏ i˝ ich nie posiada, niestety w czasie rewizji znaleziono

w butach banknoty i oprócz ci´˝kiego pogryzienia przez psa, zdarze-

nie zakoƒczy∏o si´ aresztowaniem i przewiezieniem w rejon Ciecha-

nowa do obozu pracy. O tym fakcie rodzina dowiedzia∏a si´ z przy-

s∏anego listu. Do koƒca wojny tata Pana Ryszarda pracowa∏ na kolei

w Prusach Wschodnich przy naprawie torów, a do domu powróci∏

w maju 1945 roku. Z rzekà i granicà zwiàzane by∏o jej nielegalne prze-

kraczanie przez osoby chodzàce na drugà stron´ na tzw. szmugiel. Pan

Ryszard cz´sto widzia∏ 10-15 osobowe grupy, które zimà ubrane

w bia∏e okrycia z przeÊcierade∏ przechodzi∏y po lodzie przez rzek´.

Sam równie˝ w okolicy Bo˝ego Narodzenia w 1942 roku zosta∏ wy-

s∏any przez mam´ Stanis∏aw´ do babci mieszkajàcej w Karolinie

po ˝ywnoÊç, bo zawsze wtedy by∏o Êwiniobicie. Dotar∏ na miejsce bez

problemu i zosta∏ zaopatrzony w s∏onin´, kaszank´ i kie∏basy zaszy-

te w podszewce ko˝ucha. W drog´ powrotnà zawióz∏ go saniami dzia-

dek w rejon Jachranki, a dalej maszerowa∏ ju˝ pieszo. Jak wspomi-

na Ênieg wtedy by∏ za kolana i ci´˝ko by∏o iÊç, szed∏ przez te˝ zamar-

zni´tà rzek´ do brzegu na Rybakach. Nie widzia∏, ˝e na brzegu

w zabudowaniach stoi niemiecki stra˝nik graniczny, który ju˝ opar∏

karabin o sztachety p∏otu i do niego mierzy. Na szcz´Êcie okaza∏o si´,

˝e by∏ to Âlàzak, który przyszed∏ do sàsiadów, a sàsiadka pozna∏a z da-

leka m∏odego Grzybowskiego i krzykn´∏a, aby nie strzela∏ bo to syn

sàsiadki. Gdy doszed∏ do brzegu stra˝nik powiedzia∏ do niego: „Masz

szcz´Êcie Pieronie, podzi´kuj tej pani za ocalenie”. Dopiero wtedy Pan

Grzybowski rozezna∏ si´ w jakim by∏ niebezpieczeƒstwie. Stra˝nik

wcale go nie rewidowa∏ i tym sposobem ocala∏o jego ˝ycie i przeno-

szona ˝ywnoÊç. Niestety sàsiadka, która ocali∏a mu ˝ycie, sama uto-

n´∏a wracajàc ze szmuglu, gdy uciekajàc przed poÊcigiem wskoczy-

∏a do rzeki i nie sprosta∏a silnemu nurtowi Narwi. W czasie okupacji

niemieccy stra˝nicy wyposa˝eni w lornetki wypatrywali szmuglerów

i cz´sto strzelali do nich z brzegów Narwi lub z wie˝yczek na mo-

Êcie. Na terenie Zegrza Po∏udniowego dzia∏a∏ posterunek tzw. „gra-

natowej policji”, który co ciekawe posiada∏ areszt po drugiej stronie

drogi w piwnicy obok piekarni Paƒstwa Witkowskich. Bardzo cz´-

sto ˝andarmi niemieccy przywozili tam aresztowane osoby, w tym po-

chodzenia ˝ydowskiego i dokonywali rozstrzeliwaƒ na ty∏ach aresz-

tu. We wspomnieniach Pana Grzybowskiego nadszed∏ teraz czas

na rok 1944 i pierwsze bombardowanie Zegrza w koƒcu lipca tego

roku. W nocy nastàpi∏ nalot radzieckich samolotów Po-2 (tzw. kuku-

ruêników), które nadlatywa∏y zrzucajàc na spadochronach flary oÊwie-

tlajàce teren i po zredukowaniu obrotów silnika niespodziewanie szy-

bujàc bombardowa∏y koszary i tereny przy moÊcie zaj´te przez woj-

ska niemieckie. Niemcy nie byli w stanie reflektorami wyszperaç tych

dwup∏atowych, powolnych samolotów. Prawdopodobnie w tym cza-

sie pojawi∏a si´ w Zegrzu radziecka grupa rozpoznawcza (razwiet-

ka), która przedosta∏a si´ w rejon Zegrza ∏àkami od strony Bia∏obrze-

gów i wywo∏a∏a gwa∏towne wycofanie si´ Niemców. Pan Ryszard za-

pami´ta∏, ˝e rano nast´pnego dnia nie by∏o w Zegrzu wojsk

niemieckich. OsobiÊcie wszed∏ na teren koszar do pomieszczenia nie-

mieckiej piekarni wojskowej. O poÊpiechu w jakim uciekali Niemcy

Êwiadczy∏ jeszcze Êwie˝y chleb le˝àcy na pó∏kach. Pan Grzybowski

oprócz chleba zaopatrzy∏ si´ te˝ w màk´. Worki by∏y pi´çdziesi´cio-

kilowe, wi´c musia∏ usypywaç màk´ aby wynieÊç dwudziestokilogra-

mowy worek. Niemcy jednak wrócili i w wi´kszej liczbie wojska ob-

sadzili ponownie Zegrze Po∏udniowe. We wrzeÊniu 1944 roku mój

rozmówca zapami´ta∏ dziwne zdarzenie, gdy nad Zegrzem w powie-

trzu pojawi∏y si´ Êwiecàce paski metalu. Moim zdaniem to zjawisko

mo˝e mieç zwiàzek z amerykaƒskà wyprawà lotniczà w dniu 18 wrze-

Ênia 1944 roku, która mia∏a za zadanie dostarczyç zrzuty dla powstaƒ-

czej Warszawy. Metalizowane paski mog∏y byç wtedy zrzucane w ce-

lu zak∏ócenia pracy niemieckich systemów radarowych. Na poczàt-

ku paêdziernika 1944 roku rodzina Pana Ryszarda zosta∏a wysiedlona

przez Niemców do Skrzeszewa i nastàpi∏ okres dalszej tu∏aczki wo-

jennej. Po przeprawie przez Wis∏´ maszerowali do B∏onia i dalej

na Skierniewice. Codziennie po 20 – 30 kilometrów pieszo od mia-

sta do miasta, od wsi do wsi, póêniej ju˝ na terenie Niemiec w gru-

pie kobiet z ma∏ymi dzieçmi dotarli w rejon Lipska. Nocowali w sto-

do∏ach, oborach, opuszczonych szko∏ach, w bardzo trudnych warun-

kach sanitarnych, byli zawszeni i cz´sto g∏odni. Póêniej dramatyczny

marsz w stron´ Drezna i prze˝ycie wielkiego nalotu na to miasto

w dniach 13-14 lutego 1945 roku. Jak wspomina Pan Ryszard ca∏à

noc w czasie bombardowania sp´dzili z matkà i bratem pod ∏awka-

mi na ma∏ym dworcu w Dreênie. Ocaleli, bo nalot ominà∏ w´z∏y ko-

lejowe i dworce, niszczàc dzielnice mieszkaniowe miasta. Po opusz-

czeniu miasta kierowali si´ w stron´ czeskiej granicy. Oko∏o trzydzie-

stu kilometrów od Drezna prze˝yli kolejny nalot w budynku teatru.

Pan Grzybowski kojarzy, ˝e chyba koniec wojny zasta∏ ich na pogra-

niczu niemiecko – czeskim. Niemieckich wojsk ju˝ nie by∏o, na uli-

cach du˝o pozostawionego sprz´tu wojskowego i wsz´dzie pe∏no po-

rzuconej broni. Zapami´ta∏, i˝ idàc ulicà w jednym z miast zobaczy∏

nadje˝d˝ajàcy motocykl z koszem. Prowadzi∏ Rosjanin, a obok w ko-

szu siedzia∏ polski ˝o∏nierz. Motor zatrzyma∏ si´ i polski ˝o∏nierz za-

pyta∏ si´ go kto jest, to mówi ˝e Polak, a on si´ pyta: „To gdzie wód-

ka mo˝e tu byç?” M∏ody Grzybowski mówi, ˝e dalej kilka ulic jest

restauracja i widzia∏ jak Niemcy pili tam piwo. Rosjanin wtedy na to:

„Siadaj w maszynu i prowadê!”. Pojechali na miejsce, a tam radziec-

kich ˝o∏nierzy to by∏o tak du˝o, ˝e si´ pomieÊciç nie mogli wszyscy

w tej restauracji. Ale przy okazji Pan Ryszard znalaz∏ na ulicy opusz-

czony niemiecki samochód wojskowy, a pod plandekà: konserwy, su-

szone mi´so, s∏onina, papierosy. Mama jego i brat to si´ pochorowa-

li od tego jedzenia, bo ciàgle byli g∏odni i ˝o∏àdki nieprzyzwyczajo-

ne. Pan Ryszard w szoferce tego samochodu znalaz∏ w futerale ma∏y

pistolet, kal.5,5mm i naboje do niego. Zaraz te˝ postanowi∏ go wy-

próbowaç na najbli˝szym podwórku strzelajàc do Êciany, co zakoƒ-

czy∏o si´ spotkaniem z wielkim czerwonoarmistà, który gdy us∏ysza∏,

˝e to Polak, zabra∏ mu ten pistolet dajàc w zamian inny, b´benkowy.

Po krótkim pobycie na miejscu zapad∏a decyzja o powrocie do kra-

ju. Pan Ryszard organizuje w jednym z gospodarstw czteroko∏owy

wózek, na który zostaje zapakowana ˝ywnoÊç, pierzyna, buty i inne

niezb´dne przedmioty. Wracajà pieszo lub, gdy woênica pozwoli∏, do-

czepiajà si´ do wype∏nionych po brzegi wozów jadàcych w stron´ Pol-

ski. Zapami´ta∏ przepraw´ przez wielkà rzek´, byç mo˝e by∏a to Od-

ra, bo stali w wielokilometrowej kolejce do przeprawy po moÊcie pon-

tonowym. Pan Grzybowski poszed∏ zobaczyç co si´ dzieje

przy przeprawie, ˝e kolejka rusza bardzo powoli. Na przeprawie ˝o∏-

nierze Armii Czerwonej dokonywali „przeglàdu” zawartoÊci wozów

i na prawo kazali jadàcym odrzucaç rzeczy wartoÊciowe, a na lewo

ma∏o wartoÊciowe, które woênica móg∏ za∏adowaç ponownie na wóz,

który ju˝ nie by∏ tak pe∏ny. Rodzinie Grzybowskich uda∏o si´ prze-

jechaç przez most poza kolejnoÊcià, bo posiadali tylko poniemiecki

ma∏y wózek, a czerwonoarmista tylko machnà∏ r´kà: „Dawaj” i bez

rewizji kaza∏ iÊç dalej. Jak zapami´ta∏ do ¸odzi dotarli pieszo lub pod-

wo˝eni przez przypadkowe pojazdy lub furmanki. W ¸odzi na stacji

kolejowej próbowali dostaç si´ do pociàgu, ale kolejarze pozwolili

im jechaç na plandece odkrytego wagonu towarowego, którym trans-

portowano zbo˝e do Warszawy. Warunek by∏ jeden, muszà zostawiç

wózek. Dla Pana Ryszarda to by∏o ci´˝kie prze˝ycie, gdy˝ ten wó-

zek przez tyle kilometrów wióz∏ ich skromny dobytek oraz czasami

chorego m∏odszego brata Waldemara. Mia∏ ju˝ plany, ˝e w Zegrzu

te˝ si´ bardzo przyda w obejÊciu do wo˝enia drewna. Gdy dotarli

na Dworzec G∏ówny w zniszczonej Warszawie, Pan Ryszard spotka∏

tam swojego koleg´ z Rybak Janka Zachewicza, który odwozi∏ pa-

sa˝erom wózkiem baga˝e z dworca. Zawióz∏ im dobytek na Prag´,

za co dosta∏ buty dla siostry. Na Pradze spotkali woênic´, który je-

cha∏ do Legionowa w okolice PIM-u, a tam to ju˝ jak powiedzia∏ Pan

Ryszard czuç by∏o zapach Rybak i Zegrza, gdzie doszli pieszo i tak

zakoƒczy∏a si´ ich wojenna w´drówka ludów. W Zegrzu na miejscu

okaza∏o si´, ˝e dom ocala∏ przed rozbiórkà, gdy˝ czerwonoarmiÊci

trzymali w jednym mieszkaniu konie, a w drugim spali. Ponadto

w obejÊciu przetrwali front dziadkowie i pilnowali. Wszystko by∏o

jednak w z∏ym stanie sanitarnym, wsz´dzie robactwo. Pami´ta te˝ wie-

le pojedynczych mogi∏ radzieckich ˝o∏nierzy przy drodze z Zegrza

do Legionowa oraz dwa du˝e cmentarze czerwonoarmistów po pra-

wej stronie za i przed wiaduktem kolejowym. Jeszcze chodzàc

na grzyby latem 1945 roku natrafi∏ w lesie na zw∏oki niemieckiego

˝o∏nierza, który le˝a∏ w okopie. Mia∏ na sobie mundur opi´ty pasem,

he∏m ale by∏ bez butów. Po wojnie ze wzgl´du na zniszczone mosty

funkcjonowa∏ na Narwi prom, który by∏ obs∏ugiwany m.in. przez W∏a-

dys∏awa Grzybowskiego i jego ojca Mariana Grzybowskiego. Mo˝-

na by∏o te˝ w zim´ przejÊç po prz´s∏ach zniszczonego mostu drogo-

wego. Odbudowa uszkodzonego mostu nastàpi∏a szybko, gdy˝ istnia-

∏a pilna potrzeba uruchomienia transportu ko∏owego przez Narew.

W 1946 roku mój rozmówca za namowà swojej ciotki wyjecha∏

do Wroc∏awia, gdzie przez trzy lata uczy∏ si´ w gimnazjum mecha-

nicznym przy fabryce wagonów kolejowych, ale na wakacje przyje˝-

d˝a∏ do Zegrza. Z okresu powojennego szczególnie pami´ta w 1960

roku powódê, gdy przerwany zosta∏ wa∏ Narwi i woda zala∏a Ryba-

ki. Ma w swoich zbiorach kilka zdj´ç pokazujàcych skutki powodzi.

Serdeczne dzi´kuj´ Panu Ryszardowi Grzybowskiemu za poÊwi´co-

ny czas na wspomnienia i udost´pnienie zdj´ç z rodzinnego archiwum.

� Dariusz Wróbel
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Âladami wojennych
wspomnieƒ na Rybakach

Ryszard Grzybowski – wspomnienia

Pan Ryszard Grzybowski luty 2012 rok (fot. autor)

Okupacja niemiecka 1942 rok na Rybakach –
Ryszard Grzybowski po prawej kl´czy obok koledzy
z Zegrza – m.in. Zientara, D∏ugo∏´cki, St´pniewski 

(fot. Ryszarda Grzybowskiego)

Odbudowany most na Narwi w Zegrzu – na ∏odzi
po lewej Ryszard Grzybowski i Bogdan
Kufel 1949 rok (fot. Ryszarda Grzybowskiego)




