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O POWIETRZNYCH POMPACH
ciepła na spotkaniu str. 2

POÂWI¢CENIE KRZY˚A
w Beniaminowie str. 3

HARMONOGRAM ODBIORU odpadów
komunalnych w maju 2016 roku str. 7

Unijne Êrodki dla gminy

Dwa gminne projekty z obszaru e-administracji oraz e-zdrowie znalazły si´ na listach
rankingowych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Wniosek o dofinansowanie

o nazwie „E-urzàd w Gmi-

nie Niepor´t” znalaz∏ si´

bardzo wysoko, na 3 miejscu listy

trzynastu jednostek, które uzyska-

∏y dofinansowanie. Pozyskane Êrod-

ki, blisko 1,8 mln z∏otych, wykorzy-

stane zostanà na realizowanà w∏a-

Ênie rozbudow´ budynku urz´du.

Pozwolà na po∏o˝enie nowoczesnej

sieci teleinformatycznej w nowych

pomieszczeniach oraz jej wymian´

w starej cz´Êci urz´du. Sieç umo˝-

liwi wdro˝enie kilkudziesi´ciu e-

-us∏ug, dzi´ki którym sprawy za∏a-

twiaç b´dziemy przez internet, bez

koniecznoÊci wizyty w urz´dzie.

Znacznie skróci to czas obs∏ugi in-

teresantów i poprawi jakoÊç Êwiad-

czonych us∏ug. Gotowe druki i for-

mularze pobraç b´dzie mo˝na ze

strony i po wype∏nieniu odes∏aç do-

kument do urz´du. Równie˝ przez

internet odbierzemy np. wydanà de-

cyzj´ lub zezwolenie. W ramach

projektu zakupione zostanie tak˝e

niezb´dne wyposa˝enie, serwery

oraz prze∏àczniki sieciowe. 

Drugi z wniosków o dofinanso-

wanie o nazwie „E-zdrowie” dla

Mazowsza” zosta∏ sklasyfikowany

na 9 miejscu listy liczàcej 27 po-

zycji. W celu zwi´kszenia szansy

na uzyskanie dofinansowania,

gmina wystàpi∏a tu w partnerstwie

z jeszcze trzema podmiotami. Po-

zyskane Êrodki to ok. 1 mln z∏o-

tych, które przeznaczone zostanà

na informatyzacj´ Centrum Me-

dycznego Niepor´t i wprowadze-

nie usprawnieƒ w dost´pie

do us∏ug medycznych. Urucho-

mione e-us∏ugi umo˝liwià np. za-

mówienie przez internet wizyty

u lekarza w dogodnym dla nas ter-

minie, uzyskanie skierowania

do specjalisty z mo˝liwoÊcià

sprawdzenia, jaka jest do niego ko-

lejka pacjentów, otrzymanie e-re-

cepty czy pobranie wyników ba-

daƒ. Dokumentacja medyczna pro-

wadzona b´dzie w wersji

elektronicznej i pacjent b´dzie

mia∏ do niej dost´p w ka˝dej

chwili. Zakupione zostanie tak˝e

oprogramowanie dla oÊrodka, li-

cencje oraz aplikacje.

Rozwój e-us∏ug w administracji

i w obszarze Êwiadczeƒ medycz-

nych oraz zwi´kszenie dost´pno-

Êci mieszkaƒców do nich to jeden

z g∏ównych kierunków rozwoju

Mazowsza w obecnej perspekty-

wie unijnej. Gmina Niepor´t reali-

zuje inwestycje, dzi´ki którym

mieszkaƒcy b´dà mieli mo˝liwoÊç

korzystania z najnowszych rozwià-

zaƒ, wdra˝anych na terenie ca∏ego

województwa mazowieckiego. 

� BWilk

KONTROLA ZBIORNIKÓW
BEZODPŁYOWOYCH (SZAMB)
ORAZ PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI ÂCIEKÓW 
NA TERENIE GMINY NIEPOR¢T
Przypominamy, ˝e 30 kwietnia 2016 roku upływa termin
dostarczenia do Urz´du Gminy Niepor´t wypełnionego
druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego
(szamba) lub przydomowej oczyszczalni Êcieków.

Druki zgłoszenia dost´pne sà w Urz´dzie Gminy Niepor´t
(Dział Ochrony Ârodowiska i Rolnictwa, pokój nr 30),
na stronie internetowej www.nieporet.pl w zakładce
Ekologia i Komunikaty oraz u sołtysów.

Wypełnione druki prosimy składaç w kancelarii Urz´du
Gminy Niepor´t, pocztà na adres: Urzàd Gminy Niepor´t,
Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t lub pocztà elektronicznà
na adres e-mail: urzad@nieporet.pl.

SPOTKANIE W SPRAWIE
PRZEBUDOWY UL SZKOLNEJ
W WÓLCE RADZYMI¡SKIEJ
Starosta Powiatu Legionowskiego i Wójt Gminy Niepor´t
zapraszajà mieszkaƒców sołectwa Wólka Radzymiƒska 
9 maja o godz. 18.30 na spotkanie w sprawie
przebudowy ul. Szkolnej w Wólce Radzymiƒskiej.
Spotkanie odb´dzie si´ w Szkole Podstawowej 
im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich.

Grand Prix Jeziora Zegrzyƒskiego w Piłce Siatkowej Gimnazjalistek
w Dàbrówce w dniu 27 kwietnia 2016 roku 
Zwyci´ska dru˝yna – reprezentacja Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym

Zapraszamy na obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja – ssttrroonnaa  88



W poprzednim numerze WieÊci

Niepor´ckich poinformowaliÊmy

o planach z∏o˝enia przez Wójta

Gminy wniosku o dofinansowanie

zakupu i instalacji powietrznych

pomp ciep∏a do ciep∏ej wody u˝yt-

kowej (CWU) oraz do centralnego

ogrzewania i ciep∏ej wody u˝ytko-

wej (CO i CWU) w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020. Zorganizowane

te˝ zosta∏o spotkanie informacyjne

w tej sprawie, które pokaza∏o, jak

du˝ym zainteresowaniem cieszà si´

wÊród mieszkaƒców odnawialne

êród∏a energii. Sala w Gminnym

OÊrodku Kultury wype∏niona by∏a

szczelnie, gdy specjaliÊci wyjaÊnia-

li najwa˝niejsze aspekty zwiàzane

z eksploatacjà powietrznych pomp

ciep∏a i zalety OZE. Mieszkaƒcy za-

dawali wiele pytaƒ dotyczàcych

warunków, jakie musi spe∏niç budy-

nek, by praca pomp by∏a jak najbar-

dziej efektywna. Pompa do CWU

b´dzie dzia∏a∏a w ka˝dym budynku

wyposa˝onym w instalacj´ wodocià-

gowà. Natomiast warunkiem efek-

tywnego dzia∏ania pompy CO

i CWU jest dobre ocieplenie budyn-

ku, szczelne okna i dach oraz nie-

przestarza∏a instalacja centralnego

ogrzewania. Osoby, które ju˝ majà

w domu powietrzne pompy ciep∏a

podkreÊla∏y, ˝e ich zakup i monta˝

na warunkach finansowych propo-

nowanych przez gmin´, po uzyska-

niu przez nià dofinansowana, jest

bardzo op∏acalny. W krótkim okre-

sie, jaki up∏ynà∏ od spotkania, ju˝

wielu mieszkaƒców z∏o˝y∏o

do Urz´du Gminy wnioski o udzia∏

w projekcie. Termin ich sk∏adania

up∏ywa 25 maja. Lista uczestników

jest ograniczona, poniewa˝ gmina

mo˝e aplikowaç o Êrodki na ok. 150

instalacji. � BW

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. wesz∏a

w ˝ycie ustawa z dnia 11 lutego 2016

r. o pomocy paƒstwa w wychowywa-

niu dzieci (Dz. U. 2016, poz. 195).

Ustawa okreÊla zasady przyznawania

i ubiegania si´ o Êwiadczenie wycho-

wawcze.

Celem nowego Êwiadczenia jest

cz´Êciowe pokrycie wydatków zwià-

zanych z wychowywaniem dziecka,

w tym z opiekà nad nim i zaspoka-

janiem jego potrzeb ˝yciowych.

O Êwiadczenie wychowawcze b´dà

mogli ubiegaç si´ rodzice dziecka,

opiekunowie faktyczni dziecka albo

opiekunowie prawni dziecka,

do ukoƒczenia przez dziecko 18 r.˝.

Rodzice i opiekunowie niezale˝nie

od dochodu b´dà otrzymywaç Êwiad-

czenie wychowawcze w wysoko-

Êci 500 z∏ miesi´cznie na drugie

i ka˝de kolejne dziecko w wieku

do 18 r.˝. W przypadku rodzin ubie-

gajàcych si´ o Êwiadczenie wycho-

wawcze równie˝ na pierwsze dziecko,

obowiàzuje kryterium dochodowe

w wysokoÊci 800 z∏ na osob´ w ro-

dzinie, a w przypadku, gdy cz∏onkiem

rodziny jest dziecko niepe∏nospraw-

ne, 1200 z∏ na osob´ w rodzinie.

Uwaga: Art. 2 ust. 14 w/w usta-

wy mówi, i˝ dziecko pierwsze to je-

dyne lub najstarsze dziecko w rodzi-

nie do ukoƒczenia 18. roku ˝ycia.

Wniosek o Êwiadczenie wycho-

wawcze trzeba b´dzie sk∏adaç co ro-

ku. Wyjàtkiem jest pierwszy okres

Êwiadczeniowy,

który trwa od

1 kwietnia 2016 r. do 30 wrzeÊnia

2017 r. Zgodnie z art. 49 ust. 1 usta-

wy o pomocy paƒstwa w wychowy-

waniu dzieci, jeÊli wniosek zostanie

z∏o˝ony w ciàgu 3 miesi´cy od dnia

wejÊcia w ˝ycie ustawy, prawo

do Êwiadczeƒ b´dzie przys∏ugiwa∏o

od dnia 1 kwietnia 2016 r., zostanie

przyznane i wyp∏acone z wyrówna-

niem. W przypadku z∏o˝enia wnio-
sku po tym terminie, prawo
do Êwiadczenia wychowawczego
zostanie przyznane od miesiàca
z∏o˝enia wniosku. Zgodnie
z art. 49 ust. 2 ustawy ustalenie
i wyp∏ata Êwiadczenia wychowaw-
czego z∏o˝onego w ciàgu 3 miesi´-
cy od startu programu Rodzina
500+, nastàpi w terminie 3 miesi´-
cy liczàc od dnia z∏o˝enia wniosku
z prawid∏owo wype∏nionymi doku-
mentami.

Na dzieƒ 20 kwietnia 2016 r.

do Gminnego OÊrodka Pomocy Spo-

∏ecznej w Niepor´cie wp∏yn´∏y 543
wnioski o ustalenie prawa do Êwiad-
czenia wychowawczego w wersji pa-
pierowej oraz 305 wniosków o usta-
lenie prawa do Êwiadczenia wycho-
wawczego w wersji elektronicznej.
Du˝a cz´Êç wniosków sk∏adanych

przez internet zawiera braki formalne,

zazwyczaj dotyczàce sk∏adu rodziny

oraz adresów zamieszkania. 

� przyg. Ewa Król
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W starostwie powiatowym zakoƒczył si´ trwajàcy dwa miesiàce remont pomieszczeƒ Wydziału Komunikacji.

Przeprowadzana modernizacja do-

stosowa∏a t´ cz´Êç budynku do obo-

wiàzujàcych przepisów przeciwpo-

˝arowych. Wyremontowano i prze-

budowano poczekalni´ dla klientów

Wydzia∏u Komunikacji oraz prze-

niesiono z pierwszego pi´tra na par-

ter obs∏ug´ z zakresu praw jazdy.

Znikn´∏y szyby oddzielajàce klien-

tów od pracowników urz´du oraz

wejÊcie do budynku przebiegajàce

przez sal´ obs∏ugi wydzia∏u.

W skromnej uroczystoÊci otwar-

cia wyremontowanych pomieszczeƒ

wzi´li udzia∏ przedstawiciele

wszystkich samorzàdów z naszego

regionu. Przebudowa wydzia∏u ko-

munikacji kosztowa∏a niemal 465

tys. z∏. Wszystkie koszty zosta∏y po-

kryte ze Êrodków bud˝etu Powiatu

Legionowskiego. Wydzia∏ komuni-

kacji starostwa powiatowego w Le-

gionowie obs∏uguje rocznie po-

nad 50 tys. klientów.

Godziny obs∏ugi klientów pozo-

sta∏y bez zmian tj. poniedzia-

∏ek 8.00-17.30, wtorek-piàtek 8.00-

15.30. Kontakt telefoniczny z pra-

cownikami zespo∏u ds. pojazdów

mo˝liwy jest pod numerami telefo-

nów: (22) 764 01 52, (22) 764 01 57. 

� BW

Kolejnym etapem realizacji zamie-

rzeƒ Gminy w celu zagospodarowa-

nia terenu Kompleksu jest opracowa-

nie „Koncepcji w zakresie kierunków

docelowego zagospodarowania

gminnego Kompleksu Rekreacyjno-

Wypoczynkowego Niepor´t-Pilawa”.

Koncepcja przygotowana przez ze-

spó∏ wyznaczony przez Wójta Gmi-

ny zaakceptowana zosta∏a pozytyw-

nie przez Rad´ Gminy w marcu br.

i przyj´ta zarzàdzeniem Nr 114/2016

Wójta Gminy Niepor´t z dnia 14

kwietnia 2016 r. Po∏àczenie najcie-

kawszych rozwiàzaƒ funkcjonalnych

z prac konkursowych na zagospoda-

rowanie tego terenu z uwzgl´dnie-

niem uwarunkowaƒ terenu oraz za-

mierzonych funkcji w formie przyj´-

tej Koncepcji stanowiç b´dzie

podstaw´ do opracowania docelowe-

go projektu architektonicznego Kom-

pleksu. W drugiej po∏owie tego roku

po odbiorze projektów gmina apliko-

wa∏a b´dzie o unijne Êrodki na reali-

zacj´ za∏o˝onego przedsi´wzi´cia.

Rewitalizacja terenów rekreacyj-

no-wypoczynkowych to zadania re-

alizowane w wielu regionach kraju.

W celu wymiany doÊwiadczeƒ wójt

wraz z zespo∏em opracowujàcym

koncepcj´ zagospodarowania niepo-

r´ckich portów z∏o˝yli wizyt´

w Olsztynie. Ponad 100 milionowa

inwestycja nad Jeziorem Ukiel mo-

˝e byç inspiracjà dla rozwiàzaƒ w za-

toce w Niepor´cie i w Pilawie. Pod-

czas spotkania z Zast´pcà Prezyden-

ta Olszyna p. Jaros∏awem S∏omà

i Dyrektorem OÊrodka Sporu i Rekre-

acji p. Jerzym Litwiƒskim zwiedzi-

liÊmy nowoczesne obiekty wraz

z promenadà nad jeziorem. Teren

nad Jeziorem Ukiel podzielony jest

podobnie jak w naszej Koncepcji

na stery funkcjonalne, które oddzie-

lajà teren pla˝y i rekreacji od portu

i sekcji szkoleniowych. Ponad 3-let-

nie doÊwiadczenie gospodarzy poka-

zuje jak du˝e jest zapotrzebowanie

mieszkaƒców na ofert´ tak nowocze-

Ênie wyposa˝onego terenu rekre-

acyjnego. Gratulujemy znakomitego

rozwiàzania i liczymy na podobne

lub nawet jeszcze lepsze efekty za-

pewniajàce racjonalne wykorzystanie

mienia Gminy i zaspokajajàce zbio-

rowe potrzeby mieszkaƒców z zakre-

su wypoczynku, sportuki i rekreacji. 

� AMadej

Rozbudowa 
szkoły w Józefowie

Prace budowlane na terenie szkoły w Józefowie post´pujà
zgodnie z planem. Trwajà aktualnie prace wykoƒczeniowe
w pokrytej ju˝ zielonym dachem cz´Êci budynku. 
Wewnàtrz budynku po∏o˝one zo-

sta∏y tynki i wylane szlichty. Wy-

konano te˝ instalacj´ centralnego

ogrzewania, wodno-kanalizacyjnà

i elektrycznà oraz okablowanie in-

stalacji teletechnicznych. W sanita-

riatach rozpocz´to prace glazurni-

cze, obsadzane sà drzwi prowadzà-

ce do wszystkich pomieszczeƒ.

Do realizacji pozosta∏o u∏o˝enie na-

wierzchni pod∏óg – w salach b´dzie

to tarket, w korytarzu gres, malo-

wanie Êcian i dostawa wyposa˝enia.

Âciany zewn´trzne zosta∏y ocieplo-

ne i przygotowane do wykonania

elewacji w kolorze kremowym.

W nowo powsta∏ej cz´Êci szko-

∏y znajdowaç si´ b´dà cztery sale

dydaktyczne, pomieszczenia bi-

blioteki, pokój nauczycielski, szat-

nie i sanitariaty. 

Zakoƒczenie budowy planowa-

ne jest w koƒcu lipca 2016 r.

� BW

O powietrznych pompach ciepła
na spotkaniu
Spotkanie w sprawie
instalacji powietrznych
pomp ciepła pokazało,
jak du˝ym
zainteresowaniem
mieszkaƒców cieszà si´
odnawialne êródła
energii (OZE).

Ruszył sezon wypoczynkowo-˝eglarski w Gminie Niepor´t. W porcie
Niepor´t powstał kolejny ju˝ piàty nowoczesny pomost pływajàcy
zabezpieczajàcy 22 stanowiska do cumowania jednostek pływajàcych. 

Kompleks Rekreacyjno-
Wypoczynkowy Niepor´t-
Pilawa, nowe zagospodarowanie
terenu-nowa alternatywa na
wypoczynek w Gminie Niepor´t

Wydział komunikacji po remoncie
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PRZYPOMINAMY!
Przypominamy, ˝e zbli˝a si´ termin wnoszenia opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał, który
upływa 16 maja 2016 r. Na druku prosimy wpisaç imi´ i nazwisko
osoby, której dotyczy płatnoÊç, natomiast w tytule płatnoÊci: „OPŁATA
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI np. II kwartał 2016 r. lub
w przypadku rat miesi´cznych np. kwiecieƒ 2016 r., maj 2016 r. itp.”
– płacàc w ratach miesi´cznych nale˝y pami´taç o terminach płatnoÊci
zgodnie z kwartalnymi okresami rozliczeniowymi. 

W przypadku nieuiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi Gmina ma obowiàzek odzyskiwania zaległoÊci, włàcznie
z ich egzekucjà w oparciu o przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa
i ustawy o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.
Informujemy równie˝, ˝e koszty upomnienia obcià˝ajà zobowiàzanego
i sà pobierane na rzecz wierzyciela/Gminy. Powstajà one w dniu
dostarczenia upomnienia i obecnie wynoszà 11,60 zł. W przypadku
niepodj´cia przesyłki przez adresata w terminie, upomnienie uwa˝a si´
za odebrane, a koszty upomnienia, pomimo nieodebrania pisma, sà
naliczane. 

NIE PRZEGAP!
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina,  
˝e 16 maja upływa termin składania wniosków o przyznanie
płatnoÊci bezpoÊrednich za 2016 rok.
Aby otrzymaç dopłaty bezpoÊrednie nale˝y wypełniç wniosek wraz
z załàcznikami i zło˝yç go w Biurze Powiatowym ARiMR. Wniosek
mo˝na zło˝yç osobiÊcie lub przez upowa˝nionà osob´, wysłaç
rejestrowanà przesyłkà pocztowà lub pocztà elektronicznà.
Wi´cej informacji na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

PoÊwi´cenie krzy˝a
w Beniaminowie
W Beniaminowie
odbyła si´
uroczystoÊç
poÊwi´cenia
drewnianego
zabytkowego
krzy˝a,
po renowacji
wykonanej
z inicjatywy
mieszkaƒców. 

Drewniany krzy˝ stanà∏ we

wsi po zakoƒczeniu wojny

w 1918 roku. Widnieje

na nim napis – „Od powietrza, g∏o-

du, ognia i wojny zachowaj nas Pa-

nie” oraz „Roku wojny 1918

od mieszkaƒców wsi Beniami-

nów 25 maja”. Blisko stuletni by∏

zawsze Êwiadectwem g∏´bokiej

wiary kolejnych pokoleƒ i ufnoÊci

pok∏adanej w Bogu. Jednak przez

lata drewno uleg∏o zniszczeniu,

obawiano si´, ̋ e krzy˝ si´ przewró-

ci. Mieszkaƒcy Beniaminowa po-

stanowili go ratowaç, aby nadal by∏

Êwiadkiem ich wiary i historii.

Dzi´ki zebranym funduszom krzy˝

zosta∏ wzmocniony metalowà kon-

strukcjà z delikatnym roÊlinnym

motywem. Prac´ wykona∏ pan

Krzysztof Gawiƒski oraz so∏tys

Mariusz Rasiƒski. Ksiàdz Jaro-

s∏aw Wyszomierski z parafii Prze-

mienienia Paƒskiego w Radzymi-

nie odprawi∏ msz´ Êwi´tà i poÊwi´-

ci∏ krzy˝ w obecnoÊci mieszkaƒ-

ców, wójta, radnych i so∏tysa.

UroczystoÊç zakoƒczy∏o spotkanie

w OÊrodku Kultury w Beniami-

nowie.

� BW

Dopytujà Paƒstwo, co u rodzin poszkodowanych
w po˝arach – spieszymy z dobrymi wiadomoÊciami.

Rodziny poszkodowane
w po˝arze – co słychaç?
Trzy miesiàce temu dwie rodziny,

z których pochodzà dzieci uczàce

si´ w szkole w Józefowie, straci-

∏y domy w po˝arach. By∏a to bar-

dzo trudna sytuacja, ale z pomocà

wszystkich ludzi dobrego serca

uda∏o si´ pomóc obu rodzinom

w rozpocz´ciu nowego ˝ycia.

Dzi´ki Paƒstwa pomocy uda∏o si´

zgromadziç pieniàdze na koncie,

rzeczy codziennego u˝ytku, ubra-

nia, sprz´t AGD.

Jedna z rodzin otrzyma∏a miesz-

kanie w Bia∏obrzegach. W∏adze

gminy oraz GOPS pomog∏y w je-

go remoncie. Z zebranych fundu-

szy uda∏o si´ je umeblowaç i wy-

posa˝yç. Rodzina otrzyma∏a te˝

dary w postaci ubraƒ, jedzenia

i Êrodków higieny.

Druga z rodzin obecnie za-

mieszkuje u so∏tysa Rembelszczy-

zny. Otrzyma∏a równie˝ wsparcie

rzeczowe i pieni´˝ne. Nied∏ugo

rozpocznà budow´ domu. Jest ju˝

wybrany projekt i trwa zbiórka

materia∏ów budowlanych.

Dzieci z obu rodzin zosta∏y wy-

posa˝one w nowe podr´czniki,

ubrania i przybory szkolne. Mogà

liczyç na wsparcie wychowaw-

ców, pedagoga szkolnego i kole-

gów. Starsze z nich w wakacje po-

jadà na kolonie ufundowane przez

organizatora kolonii JK Sport.

Jeszcze raz serdecznie dzi´kuje-

my wszystkim, którzy pomagali.

JesteÊcie cz´Êcià niesamowitej

spo∏ecznoÊci. To Wy, Drodzy Paƒ-

stwo, daliÊcie poszkodowanym

poczucie, ˝e nie sà sami w tak

trudnych chwilach. Nie by∏y to tyl-

ko s∏owa. Realnie pomogliÊcie

wychodziç z ci´˝kiej sytuacji.

SERDECZNIE DZI¢KUJEMY:
– Wójtowi Gminy Niepor´t
– sołtysowi Rembelszczyzny panu

Wojtkowi Szybowskiemu
– Dyrektorowi i pracownikom SP

w Józefowie oraz SP
w Białobrzegach

– Pracownikom GOPS i GZK
– Radnym Marianowi Oszczykowi,

Monice Kamiƒskiej i Marcie
Damm Âwierkockiej

– Radzie Rodziców przy Szkole
Podstawowej w Józefowie

– proboszczowi parafii
w Stanisławowie Pierwszym
ks. Tomaszowi Osiadaczowi

– proboszczowi parafii
w Józefowie ks. Markowi
Kozłowskiemu oraz Caritas
w Józefowie

– darczyƒcom, sàsiadom
z Józefowa i Białobrzegów

– wszystkim, którzy włàczyli si´
w zbiórk´ pieni´dzy poprzez
zakup palm wielkanocnych,
zebraliÊmy 8788,86 zł

– organizatorom i uczestnikom
„wyprzeda˝y gara˝owej”
w szkole w Józefowie,
zebraliÊmy 1650 zł

– wszystkim, którzy indywidualnie
wpłacali pieniàdze na konto.

B´dziemy nadal wspieraç rodzi-

ny i pomagaç jednej z nich odbu-

dowaç stracony dom. Dlatego

oÊmielamy si´ prosiç o wsparcie fi-

nansowe na konto:

Rada Rodziców 
przy Szkole Podstawowej 

w Józefowie
45 8013 1029 2003

0071 1137 0002
tytułem: pomoc 
Rembelszczyzna

Naszà kolejnà inicjatywà szkol-

nà, która wspomo˝e i zasili fundu-

sze dla pogorzelców, b´dzie przed-

stawienie w wykonaniu naszych

dzieci z klas trzecich, które odb´-

dzie si´ 18 maja 2016 roku

o godz.18.30 w Ratuszu w Legio-

nowie, na które ju˝ dziÊ serdecz-

nie zapraszamy.

� Dyr. Agnieszka Powa∏a

ODBIÓR ODPADÓW
W zwiàzku z pojawiajàcymi si´ problemami zwiàzanymi z odbieraniem
odpadów od mieszkaƒców naszej gminy przypominamy Paƒstwu
o kilku wa˝nych kwestiach:
GODZINY ODBIORU 
ODPADÓW 
KOMUNALNYCH
Pojemniki z odpadami niepodlega-

jàcymi segregacji (zmieszanymi)

lub worki z selektywnie zebrany-

mi odpadami komunalnymi nale-

˝y w terminie odbioru (zgodnie

z harmonogramem) wystawiaç po-

za teren nieruchomoÊci, np. usta-

wiaç przy furtce, przed bramà, nie
póêniej ni˝ do godz. 7.00 (rano).

W przypadku posiadania ze-

wn´trznej altany Êmietnikowej na-

le˝y otwieraç jà w terminie odbio-

ru (zgodnie z harmonogramem),

nie póêniej ni˝ do godziny 7.00
(rano).

Firma odbiera ww. odpady
w godzinach od 7.00 do 20.00.

Reklamacje:
W przypadku, gdy firma nie ode-

bra∏a odpadów w dniu wyznaczo-

nym w harmonogramie, nale˝y

zg∏osiç reklamacj´, dzwoniàc

do urz´du gminy Niepor´t pod nu-

mer (22) 767 04 47, nast´pnego

dnia po dniu wyznaczonym harmo-

nogramem do godziny 15.30.
Reklamacje dotyczàce nieode-

branych odpadów od mieszkaƒ-

ców, którzy wystawili odpady

po regulaminowej godzinie (7.00),

nie b´dà uwzgl´dniane i odpady

zostanà od takich osób odebrane

dopiero podczas kolejnego odbio-

ru zgodnego z harmonogramem

wywozu odpadów z gminy Niepo-

r´t.

ODPOWIEDNIE POJEMNIKI
NA ODPADY ZMIESZANE
Przypominamy, ˝e zgodnie z usta-

wà o utrzymaniu czystoÊci i porzàd-

ku w gminach w∏aÊciciele nieru-

chomoÊci majà obowiàzek wyposa-

˝yç nieruchomoÊç w pojemniki

s∏u˝àce do zbierania odpadów ko-

munalnych.

W regulaminie utrzymania czysto-

Êci i porzàdku w gminach zosta∏a

okreÊlona wielkoÊç i rodzaj ww.

pojemników na odpady zmieszane,

tzn.: 

1. pojemnik powinien mieç po-

jemnoÊç 120 l lub 240 l,

2. pojemnik musi:

• byç wykonany z materia∏u zapew-

niajàcego jego trwa∏oÊç,

• byç wyposa˝ony w pokryw´,

• posiadaç kó∏ka,

• byç przystosowany do opró˝nia-

nia sprz´tem specjalistycznym.

Informujemy, ̋ e metalowe okràg∏e

pojemniki nie spe∏niajà ww. wymo-

gów, a przede wszystkim nie sà

przystosowane do opró˝niania spe-

cjalistycznym sprz´tem. W zwiàz-

ku z powy˝szym zdarza si´, ˝e

wpadajà one do samochodów od-

bierajàcych zmieszane odpady ko-

munalne. Gospodarstwa domowe,

w których zmieszane odpady ko-
munalne nadal sà wystawiane
w metalowych pojemnikach bàdê
w workach, prosimy o jak naj-
szybszy zakup prawid∏owego po-
jemnika.

PRAWIDŁOWE
PRZYGOTOWANIE
DO ODBIORU ODPADÓW
SEGREGOWANYCH
I ZIELONYCH 
Informujemy, ˝e w przypadku po-

siadania w altanach Êmietnikowych

wieszaków/stojaków na worki z od-

padami segregowanymi, nale˝y od-

powiednio na czas odbioru zgodne-

go z harmonogramem udost´pniç

ww. odpady do odbioru – czyli

zdjàç worki z wieszaków/stoja-

ków, zawiàzaç je i ustawiç.

Powy˝sze dotyczy równie˝ tych,

którzy nie posiadajà altan, a korzy-

stajà z wieszaków (stojaków

na worki z odpadami segregowany-

mi).

W przypadku wystawiania przy od-

biorze odpadów zielonych – ga∏´-

zi, prosimy o ich poci´cie tak, aby

by∏y nie d∏u˝sze ni˝ jeden metr,

a nast´pnie ich powiàzanie.

� Natalia Szczygielska
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19 kwietnia na pływalni sportowej w Aquaparku Fala w Stanisławowie Pierwszym odbyły
si´ Mistrzostwa Mi´dzypowiatowe – Półfinały Województwa Warszawy i Mazowsza
w Indywidualnym i Sztafetowym Pływaniu Dziewczàt i Chłopców Szkół Podstawowych
klas III –VI w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzie˝y Szkolnej, które zdominowane
zostały przez pływaków i pływaczki z Józefowa. 

Pływacki sukces 
uczniów z Józefowa
Omistrzostwo mi´dzypowiato-

we walczy∏o 64 uczniów z mi-

strzowskich dru˝yn z powia-

tów: nowodworskiego, piaseczyƒ-

skiego, wo∏omiƒskiego, otwockiego

i legionowskiego. Nasz powiat repre-

zentowa∏y dru˝yny dziewczàt i ch∏op-

ców ze szko∏y podstawowej w Józe-

fowie, które odnios∏y ogromny suk-

ces, zdobywajàc mistrzostwo powiatu

i awansujàc do fina∏u Mazowsza. 

Rywalizacja przebiega∏a w dwóch

blokach: starty indywidualne dziew-

czàt i ch∏opców oraz sztafety dziew-

czàt i ch∏opców. Faworytami za-

wodów by∏y dru˝yny z Józefowa

w powiecie otwockim oraz Konstan-

cina-Jeziornej w powiecie piase-

czyƒskim, jednak ju˝ po startach in-

dywidualnych na prowadzenie

w rankingach wysun´li si´ nasi re-

prezentanci. Ch∏opcy wyprzedzali

swoich rywali o 10 s, zaÊ dziewczyn-

ki traci∏y 3 s do rywalek z Konstan-

cina-Jeziornej. Najwi´ksze emocje,

jak zawsze w zawodach p∏ywackich,

towarzyszy∏y startom sztafetowym,

w których klas´ pokaza∏y dru˝yny

ch∏opców i dziewczàt ze szko∏y

podstawowej im. Wandy Chotom-

skiej w Józefowie wygrywajàc odpo-

wiednio o 14 i 7 s nad pozosta∏ymi

reprezentacjami powiatów. Tym sa-

mym reprezentacja powiatu legio-

nowskiego dziewczàt i ch∏opców ze

szko∏y w Józefowie pierwszy raz

w historii startów w tych zawodach

awansowa∏a do fina∏u województwa

mazowieckiego, który odb´dzie si´

na prze∏omie maja i czerwca. 

Sukces naszych p∏ywaków by∏

mo˝liwy dzi´ki bardzo dobrym wa-

runkom, sprzyjajàcym nauce i dosko-

naleniu p∏ywania, jakie sà w gminie

po wybudowaniu p∏ywalni, funkcjo-

nowaniu klas sportowych o profilu

p∏ywanie w szkole w Józefowie,

stworzeniu sekcji p∏ywackiej UKS Fa-

la oraz bezp∏atnej nauce p∏ywania dla

wszystkich uczniów szkó∏ klas I-

-VI gminnych szkó∏.

� oprac. BWilk

20 kwietnia na boisku sportowym przy SP w Niepor´cie
odbyły si´ Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych
dziewczàt i chłopców w minipiłce no˝nej w ramach
Mazowieckich Igrzysk Młodzie˝y Szkolnej. 

Mistrzostwa
w minipiłce no˝nej

O mistrzostwo gminy walczy-

∏o 100 uczniów z pi´ciu szkó∏ pod-

stawowych. S´dzià g∏ównym za-

wodów by∏ nauczyciel WF z SP

Niepor´t Tomasz Zalewski.

Wyniki dziewczàt:
1 miejsce SP Białobrzegi

2 miejsce SP Józefów
3 miejsce SP Niepor´t

4 miejsce ZSP Wólka Radzymiƒska
5 miejsce SP Izabelin

Wyniki chłopców:
1 miejsce SP Józefów 

2 miejsce SP Białobrzegi
3 miejsce SP Niepor´t

4 miejsce ZSP Wólka Radzymiƒska
5 miejsce SP Izabelin

Zwyci´skie zespo∏y w kategorii

dziewczàt i ch∏opców awansowa-

∏y do Mistrzostw Powiatu Legio-

nowskiego.

Organizatorem zawodów by∏

Gminny Szkolny Zwiàzek Sporto-

wy i Szko∏a Podstawowa w Nie-

por´cie, a fundatorem nagród Wójt

Gminy Niepor´t. Nagrody w imie-

niu wójta wr´czy∏a Dyrektor SP

Niepor´t Edyta KuÊ, która pogra-

tulowa∏a zwyci´zcom osiàgni´-

tych wyników.

Podzi´kowania za bardzo dobre

przygotowanie i przeprowadze-

nie mistrzostw nale˝à si´ dyrekcji

i nauczycielom WF ze Szko∏y Pod-

stawowej w Niepor´cie, a w szcze-

gólnoÊci nauczycielowi WF Toma-

szowi Zalewskiemu. � R.Madej

22 kwietnia w Szkole
Podstawowej im. Wandy
Chotomskiej w Józefowie miał
miejsce XIII finał Gminnego
Konkursu Przyrodniczego
„Z PRZYRODÑ NA TY”.

Organizatorami konkursu sà Szko-

∏a Podstawowa im. Wandy Chotom-

skiej w Józefowie oraz Gminna Ko-

misja Ochrony Ârodowiska, Zdrowia

i Porzàdku Publicznego Rady Gmi-

ny Niepor´t. Koordynatorami z ra-

mienia szko∏y byli nauczyciele: Do-

rota Malinowska, Agnieszka Sysiak,

Marlena Kujawa, Julita Ga∏àzka, na-

tomiast z ramienia Urz´du Gminy

Dariusz Wróbel – Kierownik Dzia-

∏u Ochrony Ârodowiska i Rolnictwa. 

W konkursie wzi´∏o udzia∏ pi´tna-

Êcioro uczniów, którzy mieli godzi-

n´ na rozwiàzanie 60 zadaƒ konkur-

sowych. W czasie sprawdzania prac

przez komisj´ uczniowie wzi´li

udzia∏ w prelekcji przeprowadzonej

przez pana Gerarda Hoj´ – pracow-

nika NadleÊnictwa Jab∏onna i wspó∏-

pracownika wszystkich edycji kon-

kursu. 

Komisja konkursowa wy∏oni∏a

7 laureatów i 8 finalistów z zakresu

wiedzy przyrodniczej.

W tym dniu zosta∏ tak˝e rozstrzy-

gni´ty Konkurs Plastyczny dla

klas 0-III.

Wszystkim uczestnikom serdecz-

nie gratulujemy i dzi´kujemy

za udzia∏ w tegorocznej edycji kon-

kursu.

� Organizatorzy

Z przyrodà
na Ty

W ramach Projektu Edukacyjnego „NIEZAWODNI
na wodzie i làdzie”

Szkolny Festiwal
Smakołyków 
Kwiecieƒ w Szkole Podstawowej

im. B. Tokaja w Niepor´cie up∏y-

wa pod znakiem zmagaƒ kuchen-

nych. W ramach kolejnej akcji

NIEZAWODNYCH – Szkolnego

Festiwalu Smako∏yków – ucznio-

wie organizujà w swoich klasach

warsztaty kulinarne.

14 kwietnia uczniowie klasy

IV b pod okiem wychowawczyni

p. Iwony Kopki przygotowali

skromny obiad – zup´ pomidoro-

wà z ry˝em i deser – sa∏atki owo-

cowe ze Êwie˝ych owoców z natu-

ralnymi dodatkami: orzechami, ro-

dzynkami i jogurtem naturalnym. 

15 kwietnia szko∏a wype∏ni∏a si´

zapachem truskawek, pomaraƒczy

i innych aromatycznych owoców,

poniewa˝ wychowankowie p. Mag-

dy Grodzkiej-Bulge (kl. V a), p.

Moniki Kamiƒskiej-Thomas (kl. VI a)

i p. Ma∏gorzaty Golonki (kl. VI b)

przygotowali owocowe szasz∏yki. 

Ju˝ od poczàtku kwietnia przy-

god´ z gotowaniem prowadzà

dzieci z klasy przedszkolnej, któ-

re pod opiekà Pani Ani Konopko

i wychowawczyni p. Marleny Le-

maƒskiej ju˝ dwukrotnie wypieka-

∏y chleb, który potem ze smakiem

jad∏y z d˝emem zrobionym przez

mam´ – panià Iz´ Smentek.

� Zespó∏ NIEZAWODNYCH

Ci´˝ka praca przynios∏a efekty!

PrzeszliÊmy do II etapu XIV Kon-

kursu Piosenkarskiego „Tulipa-

nada”. STUDIO PIOSENKI KÑ-

CIK zakwalifikowa∏o si´ do II eta-

pu w kategorii grupowej, Marty-

na Ordak – w kategorii soliÊci.

11 maja walczymy dalej.

� MP

Studio Piosenki Kàcik

Wyniki mi´dzypowiatowe dziewczàt:
1 miejsce SP Józefów – powiat legionowski

2 miejsce Zespół Szkół Publicznych
w Józefosławiu – powiat piaseczyƒski

3 miejsce SP nr 2 Zàbki – powiat
wołomiƒski

4 miejsce SP Nr 7 Nowy Dwór Mazowiecki
– powiat Nowy Dwór Mazowiecki

Wyniki mi´dzypowiatowe dziewczàt:
1 miejsce SP Józefów – powiat legionowski

2 miejsce PN Nr 5 Piaseczno – powiat
piaseczyƒski

3 miejsce SP nr 2 Zàbki – powiat
wołomiƒski

4 miejsce SP Nr 7 Nowy Dwór Mazowiecki
– powiat Nowy Dwór Mazowiecki



W konkursie udzia∏ wzi´∏o 15 fi-

nalistów klas III wy∏onionych

w pierwszym etapie szkolnym

z 5 szkó∏ podstawowych gminy

Niepor´t: SP Izabelin, SP Niepo-

r´t, SP Wólka Radzymiƒska, SP

Bia∏obrzegi i SP Józefów.

Uczniowie w ciàgu 30 minut

musieli rozwiàzaç test sk∏adajàcy

si´ z 30 pytaƒ. 

Komisja konkursowa w sk∏ad,

której wchodzili nauczyciele edu-

kacji wczesnoszkolnej ze szkó∏

bioràcych udzia∏ w konkursie

przyzna∏a:

• I miejsce Kajetanowi Pol SP Nie-

por´t

• II miejsce Martynie Szczerbak

SP Wólka Radzymiƒska

• III miejsce Stanis∏awowi Michal-

skiemu SP Niepor´t

Uczestników konkursu wspiera-

li przyjaciele szko∏y – Wiceprze-

wodniczàcy Rady Gminy Marian

Oszczyk oraz Wiceprzewodniczà-

ca Komisji OÊwiaty, Kultury,

Sportu i Turystyki Monika Kamiƒ-

ska. 

Nagrody dla uczestników kon-

kursu ufundowali – Wójt Gminy

Niepor´t Maciej Mazur oraz rad-

ny Marian Oszczyk.

� Wioletta Kunkel
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W Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Wólce
Radzymiƒskiej ruszył projekt
„Wszystkie dzieci nasze sà
– wyrównajmy ich szanse!”.
Rozpocz´ta właÊnie akcja finansowana b´dzie z Funduszy
przekazanych przez T-Mobile Polska i jego pracowników
podczas 14 Âwiàtecznej Aukcji Charytatywnej zorganizowanej
w firmie w 2015 roku. 

Wprzeglàdzie organizowa-

nym w Domu Kultury AR-

SUS wzi´∏o udzia∏ blisko

40 wykonawców, w tym 7 zespo∏ów

wokalno-instrumentalnych. M∏o-

dzie˝ 50+ wykona∏a utwór autorstwa

swoich cz∏onków – s∏owa napisa∏ Mi-

cha∏ Laszuk, muzyk´ skomponowa∏

Jan Âwierczewski. Pi´kne wykonanie

oryginalnych „Bia∏ych Or∏ów” przy-

nios∏o zespo∏owi uznanie jury

i pierwsze miejsce. W kategorii so-

listów drugie miejsce wyÊpiewa∏ pan

Igor Jaszczuk, który akompaniowa∏

sobie na gitarze, wykonujàc piosen-

k´ partyzanckà „Deszcz jesienny

deszcz”.

Serdecznie gratulujemy i ˝yczymy

zespo∏owi dalszych sukcesów.

� BW

Wszystkie dzieci 
nasze sà – wyrównajmy 
ich szanse!
Dzi´ki staraniom dyrektora ZSP

w marcu zosta∏o podpisane poro-

zumienie o wspó∏pracy pomi´dzy

Zespo∏em Szkolno-Przedszkolnym

w Wólce Radzymiƒskiej reprezen-

towanym przez dyrektora Magda-

len´ Wodzyƒskà-Makowskà a Sto-

warzyszeniem Centrum Wolonta-

riatu reprezentowanym przez

Prezesa Zarzàdu Dariusza Pie-

trowskiego. Stowarzyszenie jest

partnerem projektu i ekspertem

w zakresie prowadzenia Pracow-

niczych Projektów Wolontariac-

kich.

Liderem zespo∏u 6 wolontariu-

szy T-Mobile jest Ma∏gorzata

Orankiewicz. Akcja zrealizowana

b´dzie przez nich oraz przez dyrek-

tora i pracowników Zespo∏u Szkol-

no – Przedszkolnego, przy wspar-

ciu rodziców, uczniów i mieszkaƒ-

ców Wólki Radzymiƒskiej.

W ramach projektu powstanie

profesjonalny gabinet terapii Inte-

gracji Sensorycznej, z którego b´-

dà mogli skorzystaç uczniowie

z deficytami wp∏ywajàcymi

na trudnoÊci w nauce, takie jak:

dysleksja rozwojowa, dyskalkulia,

zaburzenia integracji sensorycznej,

zaburzenia logopedyczne i inne.

Liczymy na to, ˝e rocznie z gabi-

netu skorzysta oko∏o 60 dzieci z ca-

∏ej Gminy Niepor´t. B´dzie to je-

dyny taki gabinet w szkole publicz-

nej na terenie naszej gminy. 

W zakres prac wchodziç b´dzie

przygotowanie sali oraz zakup

i zamontowanie profesjonalnego

sprz´tu. Ca∏ej akcji towarzyszy∏y

b´dà szkolenia i warsztaty organi-

zowane przez wolontariuszy T-Mo-

bile dla nauczycieli i rodziców

w celu uÊwiadomienia potrzeby ko-

rygowania zaburzeƒ w nauce. Po-

nadto Rescue Team T-Mobile

przeprowadzi szkolenie z zakresu

pierwszej pomocy dla dzieci i ka-

dry z placówki. Zwieƒczeniem

akcji b´dzie impreza dla dzieci

i mieszkaƒców podsumowujàca

realizacj´ projektu.

� M.Wodzyƒska-Makowska 

Zespół Młodzie˝ 50+ ze Stanisławowa Pierwszego przywiózł
z IV Mazowieckiego Konkursu Piosenki Polskiej „Kocham Ci´
Ojczyzno” dwa puchary za I oraz II miejsce!

Sukcesy Zespołu
Młodzie˝ 50+ 

al

Gminny
Konkurs
,,Màdra
Głowa’’ 

W Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej odbyła si´ VII edycja Gminnego Konkursu „Màdra Głowa”
pod honorowym patronatem Wójta Gminy Niepor´t.

II miejsce, nagroda publicznoÊci oraz indywidualne wyró˝nienie – z takim dorobkiem festiwalowym
wróciła Strefa Szefa z festiwalu w Sierpcu.

Festiwalowy sukces Strefy Szefa

Zespó∏ wystàpi∏ na festiwalu

Kwiecieƒ-Plecieƒ w adaptacji sztu-

ki Maliny PrzeÊlugi pt. Bleee...,

w re˝yserii Bogus∏awy Oksza-

-Klossi, z aran˝acjà muzycznà

Katarzyny Ignaciuk. Za ten spek-

takl m∏odzie˝ otrzyma∏a II oraz

Nagrod´ PublicznoÊci, a indywidu-

alne wyró˝nienie wywalczy∏a Pau-

lina Wróbel. 

23 kwietnia mieszkaƒcy mieli

okazj´ obejrzeç przedstawienie

w Gminnym OÊrodku Kultury

w Niepor´cie. 

� BW



Genera∏ Gustaf Otton Sten-

bock ruszy∏ z orszakiem

na pó∏nocny wschód w stro-

n´ Niepor´tu i dalej Arciechowa

u zbiegu Bugu i Narwi, by tam szu-

kaç ∏atwiejszego miejsca do prze-

prawy przez Narew szwedzkich

wojsk. Po zbadaniu miejsca prze-

prawy przez Narew pod Arciecho-

wem genera∏ Stenbock stwierdzi∏,

˝e miejsce to nadaje si´ do forso-

wania i wróci∏ wraz z towarzyszà-

cymi oficerami do obozu w Skier-

dach. Do obozu tego dotar∏ rów-

nie˝ pu∏kownik Marderfelt

z oddzia∏ami przyby∏ymi z Nowe-

go Dworu. Korpus szwedzki 22

wrzeÊnia 1655 roku ruszy∏ przez

Niepor´t w kierunku Arciechowa.

Po przybyciu oddzia∏ów szwedz-

kich w rejon przeprawy pod Arcie-

chowem okaza∏o si´, ̋ e wody Na-

rwi wezbra∏y, a brzeg rzeki, nasiàk-

nàwszy wodà, sta∏ si´ podmok∏y

i grzàski. W tych warunkach woj-

ska szwedzkie nie mog∏y ju˝ prze-

prawiç si´ na drugà stron´ Narwi.

Element zaskoczenia polskich od-

dzia∏ów z tego kierunku zosta∏

utracony i Szwedzi zrezygnowali

ostatecznie z forsowania rzeki.

Korpus gen. Stenbocka ruszy∏

z powrotem przez Niepor´t i Ol-

szewnic´ w kierunku Nowego

Dworu. W mi´dzyczasie do opusz-

czonego przez p∏k Mardenfelta

obozu pod Nowym Dworem

po przeprawie przez Narew wdar-

li si´ Mazurzy, opanowujàc

szwedzkie szaƒce. Jednak zdecy-

dowane uderzenie wys∏anego

wczeÊniej oddzia∏u kawalerii gene-

ra∏a-majora Carla Mauritza Le-

wenhaupta doprowadzi∏o do wy-

parcia Mazurów z obozu. W wy-

niku walki Mazurzy stracili cz´Êç

oddzia∏u, kilkudziesi´ciu ludzi zo-

sta∏o zabitych zabitych i oko∏o set-

ki utopionych w wodach Narwi.

Po przybyciu g∏ównych si∏

szwedzkich do obozu pod Nowym

Dworem rozpocz´to ustawianie

artylerii i nastàpi∏ ostrza∏ polskich

pozycji za Narwià, co ostatecznie

spowodowa∏o odejÊcie polskich

choràgwi od brzegów rzeki. Gene-

ra∏ Gustaf Otton Stenbock rozpo-

czà∏ rokowania z dowodzàcym

polskimi oddzia∏ami wojewodà

p∏ockim Janem Kazimierzem Kra-

siƒskim, wysy∏ajàc jako zak∏adni-

ka dowódc´ regimentu gwardii

królowej Bengta Horna. Ze strony

polskiej zak∏adnikiem zosta∏ syn

wojewody p∏ockiego Jan Dobro-

gost Krasiƒski*. W czasie rokowaƒ

obie strony umacnia∏y swoje pozy-

cje, szczególnie ustawiajàc do do-

brego strza∏u baterie artylerii. Fia-

sko rokowaƒ spowodowa∏o, ˝e

gen. Stenbock nakaza∏ powrót za-

k∏adników 27 wrzeÊnia 1655, a na-

st´pnego dnia po silnej nawale ar-

tyleryjskiej wyda∏ rozkaz forsowa-

nia Narwi. Zdecydowana

przewaga w artylerii Szwedów

zmusi∏a polskie oddzia∏y do osta-

tecznego opuszczenia pó∏nocnego

brzegu Narwi. 29 wrzeÊnia mosty

na Narwi zosta∏y ukoƒczone

i Szwedzi przeprawili po nich

piechot´ i rajtari´, tworzàc na pó∏-

nocnym brzegu rzeki bardzo silny

przyczó∏ek. Gen. Stenbock nie za-

atakowa∏ polskich si∏ atakiem czo-

∏owym, ale rozpoczà∏ obchodzenie

polskich pozycji, idàc wzd∏u˝ rze-

ki w kierunku Pomiechówka. Pol-

skie choràgwie jazdy szlacheckiej

próbowa∏y wielokrotnie atakowaç

rozciàgni´te oddzia∏y szwedzkie,

ale by∏y skutecznie powstrzymy-

wane przez szwedzkie dzia∏a regi-

mentowe. Najbardziej niebezpiecz-

na dla Szwedów sytuacja wytwo-

rzy∏a si´ w momencie przejÊcia

oddzia∏ów szwedzkich drogà wio-

dàcà wàwozem do Zakroczymia.

Na maszerujàce w wàwozie kawa-

leri´ i piechot´ szwedzkà ruszy∏

polski atak. Wydawa∏o si´, ˝e za-

koƒczy si´ on zwyci´stwem Pola-

ków, jednak umiej´tnie zataczane

przez Szwedów dzia∏a baterii regi-

mentowych udaremnia∏y polskie

ataki, czyniàc wyrwy w szeregach

atakujàcej piechoty i kawalerii.

Korpus szwedzki rozwinà∏ si´

wzd∏u˝ drogi do Pu∏tuska, frontem

na pó∏nocny zachód. Przeprawio-

no wszystkie baterie artylerii. Woj-

ska szwedzkie ruszy∏y do ataku,

majàc w centrum regimenty pie-

choty (8 000 ludzi) i artyleri´ (40-

60 dzia∏), a po bokach kawaleri´

(1500 szabel). Naprzeciw stan´∏y

polskie choràgwie lekkiej jazdy

i piechota ∏anowa. Piechota

szwedzka, atakujàc, zatrzymywa-

∏a si´ co jakiÊ czas, by oddaç sal-

w´ z muszkietów. Polska jazda

próbowa∏a dotrzeç do stanowisk

szwedzkiej artylerii, aby ostrzelaç

je salwami z pistoletów i arkebu-

zów. Przewaga ogniowa Szwedów

powodowa∏a, ˝e spychali oni pol-

skie choràgwie, a piesze oddzia∏y

Mazurów nie mog∏y zewrzeç si´

w bezpoÊrednim starciu z piecho-

tà szwedzkà, os∏anianà celnym

ogniem w∏asnej artylerii. Na przed-

polach swojego obozu Polacy pró-

bowali ustawiç ostatnià lini´ obro-

ny, ale gen. Stenbock jako genera∏

artylerii umiej´tnie wykorzystywa∏

posiadanà artyleri´. Kolejne salwy

szwedzkich baterii dzia∏ regimen-

towych dokonywa∏y krwawego

zniszczenia w polskich szeregach.

W pewnym momencie bitwy jed-

na z kul zabi∏a konia pod g∏ówno-

dowodzàcym polskimi oddzia∏ami

wojewodà p∏ockim Janem Krasiƒ-

skim. To spowodowa∏o zamiesza-

nie w polskich szeregach, a cz´Êç

choràgwi szlacheckich wycofa∏a

si´ z walki. Na przygniecionych

ogniem artylerii Mazurów gen.

Stenbock pos∏a∏ do ataku z obu fla-

nek swojà kawaleri´ i to zadecy-

dowa∏o o prze∏omie w bitwie.

Nieliczne polskie choràgwie po-

spolitego ruszenia próbowa∏y bez

powodzenia zatrzymaç szar˝´

szwedzkiej rajtarii, ostrzeliwujàc jà

z pistoletów. Mimo niepowodze-

nia polska jazda odciàgn´∏a

szwedzkà kawaleri´ od Mazurów,

którzy nie zostali pobici, ale roz-

proszyli si´ po poroÊni´tym zaro-

Êlami terenie bitwy, unikajàc po-

gromu. Oddzia∏y lekkiej jazdy

polskiej szybko odrywa∏y si´

od Szwedów, którzy Êcigali je a˝

przez dwie mile do Pu∏tuska.

Na polu bitwy pozosta∏o ok. 300

martwych Polaków i kilkunastu

zabitych Szwedów*. Jeƒców nie

by∏o, gdy˝ Szwedzi dobijali ran-

nych. Nasze oddzia∏y straci∏y sie-

dem dzia∏ i 500 wozów taboro-

wych. Ponadto Szwedom uda∏o

si´ zdobyç Pu∏tusk ze znajdujà-

cym si´ tam zamkiem. Po przegra-

nej bitwie pod Nowym Dworem

szlachta pó∏nocnego Mazowsza

zaprzesta∏a oporu i podda∏a si´

chwilowo pod protekcj´ króla

szwedzkiego Karola X Gustawa.

Bitwa pod Nowym Dworem by-

∏a wzorcowym przyk∏adem bar-

dzo dobrego taktycznego u˝ycia

przewagi artylerii, pod której

os∏onà Szwedzi zdo∏ali wybudo-

waç most, przeprawiç si´ przez

Narew i zmusiç do odwrotu pol-

skie oddzia∏y, które sk∏adajàc si´

z niedoÊwiadczonych w boju cho-

ràgwi jazdy szlacheckiej, piecho-

ty ∏anowej i nielicznej artylerii nie

by∏y w stanie stawiç czo∏a

szwedzkim regimentom. Nale˝y

w tym miejscu podkreÊliç, ˝e by-

∏a to jedyna bitwa w której regi-

menty sk∏ada∏y si´ wy∏àcznie

z rodowitych Szwedów pochodzà-

cych z prowincji Östgöta,

Vastgöta, Skaraborg, Söderman-

land, Narke, Uppland, Anger-

manland i Smaland*. Wygrana bi-

twa pozwoli∏a Szwedom opano-

waç modliƒski w´ze∏ szlaków

wodnych i làdowych oraz zabez-

pieczyç drog´ do Prus i Inf-

lant. 23 paêdziernika 1655 roku

gen. Stenbock na rozkaz króla

szwedzkiego opuÊci∏ z wojskiem

obóz pod Nowym Dworem i ru-

szy∏ pod Wark´. W szaƒcu Bug-

skansen, w wid∏ach Narwi i Wi-

s∏y pozostawi∏ silny oddzia∏ z∏o-

˝ony z ci´˝kiej artylerii i 200

piechurów przeznaczony do obro-

ny przepraw mostowych. 

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie

Historyczne

* Opracowano na podstawie: „Bitwa

pod Nowym Dworem 30 wrzeÊnia 1655

roku” Witold Biernacki, Micha∏ Para-

dowski Nr 1-2016 DE RE MILITARI

Wyd. INFORT EDITIONS 2016 r. oraz

strony internetowe.
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KALENDARZ HISTORYCZNY MMAAJJAA
3 maja 1791r. – sejm Rzeczypospolitej

uchwala Konstytucj´ 3
maja, 225 lat temu. Rok
póêniej nast´puje pierwszy
rozbiór Polski.

25 maja 1883r. – umiera w paryskim
przytułku dla polskich
weteranów Cyprian Kamil
Norwid (po kàdzieli
potomek króla
Jana III Sobieskiego), poeta,
artysta wielu talentów, 133
lata temu.

2/3 maja 1921r. – wybucha III Powstanie
Âlàskie, 95 lat temu,
kierował nim Wojciech
Korfanty, jeden
z przywódców powstaƒ
Êlàskich, 95 lat temu.

12 maja 1926r. – zamach majowy Józefa
Piłsudskiego, ginie 379
osób, ust´puje prezydent
Stanisław
Wojciechowski, 90 lat temu

12 maja 1935 – umiera Józef Piłsudski,
pierwszy marszałek Polski,

Naczelnik Paƒstwa
Polskiego, 81 lat temu.

28 maja 1940r. – Samodzielna Brygada
Strzelców Podhalaƒskich
pod dowództwem gen.
Zygmunta Bohusza-Szyszko
zdobywa Narwik, ale
na krótko, 76 lat temu.

18 maja 1944r. – na ruinach klasztoru Monte
Cassino plut. Emil Czech
odgrywa hejnał mariacki,
72 lata temu.

13 maja 1981r. – zamach na Ojca Âwi´tego
Jana Pawła II, 35 lat temu.

3 maja 1993r. – prezydent Lech Wał´sa
nadaje papie˝owi Janowi
Pawłowi II pierwszy
po przywróceniu Order Orła
Białego, 23 lata temu.

2 maja 2004r. – Polacy obchodzà pierwszy
raz Dzieƒ Flagi
Rzeczypospolitej, 12 lat
temu.

� oprac. W.B∏awdziewicz

Bitwa pod Nowym Dworem 30 wrzeÊnia 1655 r.

Szwedzi w Niepor´cie i okolicach cz. II

Kule szwedzkiej artylerii regimentowej podniesione z pola bitwy pod Nowym
Dworem - ze zbiorów Edwarda Palczyƒskiego (fot. autora)

Z inicjatywy Niepor´ckiego
Stowarzyszenia Historycznego odbyło
si´ kolejne sprzàtanie cmentarza
osadników niemieckich w Michałowie-
Grabinie. Na apel Stowarzyszenia
z pomocà przyszło wielu mieszkaƒców.

Mieszkaƒcy dbajà
o cmentarz
Oko∏o 30 osób, mieszkaƒców Mi-

cha∏owa-Grabiny i harcerzy z Jó-

zefowa, sprzàta∏o w sobot´ (23.04)

teren cmentarza. Usuwano krzaki

i ga∏´zie, zbierano zalegajàce Êmie-

cie. Przy okazji prac porzàdko-

wych ods∏oni´ta zosta∏a podmu-

rówka jednego z nagrobków,

znaleziono te˝ ma∏y krzy˝ z pia-

skowca. Jest to kolejna ju˝ akcja

porzàdkowania terenu cmentarza

z udzia∏em mieszkaƒców. Po-

przednia przeprowadzona zosta∏a

w listopadzie 2015 roku. Organi-

zatorzy dzi´kujà wszystkim, któ-

rzy brali udzia∏ w sobotnich pra-

cach.

� BW
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WW  MMAAJJUU 2016 ROKU
Zegrze Południowe: cała miejscowoÊç (bez Osiedla Wojskowego)
Niepor´t ulice: Zegrzyƒska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, Fiołkowa, Kwitnàcej WiÊni,
Nowolipie, Kapitana Stefana Pogonowskiego, Białego Bzu, Spokojna, Pszeniczna, Wojska
Polskiego, Wieczorna Bryza, Pilawa

Rynia: cała miejscowoÊç
Beniaminów: cała miejscowoÊç
Białobrzegi: cała miejscowoÊç (bez Osiedla Wojskowego)

Wola Aleksandra: cała miejscowoÊç
Niepor´t – Osiedle Las ulice: MyÊliwska, Chłodna, Szafirowa, Plac WolnoÊci, PodleÊna, Lazurowa,
Pionierska, Ogrodowa, Niezapominajki, Ró˝ana, Irysowa, Chabrowa, Sasankowa, Tulipanowa

Stanisławów Drugi: cała miejscowoÊç
Józefów ulice: Szkolna, Rodziny Kaliƒskich, Gwiaêdzista

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

Zabudowa wielorodzinna: BIAŁOBRZEGI: Osiedle Wojskowe, ZEGRZE POŁUDNIOWE: Osiedle Wojskowe
ZEGRZE POŁUDNIOWE: ul. MyÊliwska 6 i ul. Szkolna 2
REMBELSZCZYZNA: ul. Jana Kazimierza 576
WÓLKA RADZYMI¡SKA: ul. Szkolna 79 A 

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

Józefów ulice: Borki, Diamentowa, Dzika, Henryka Sienkiewicza, Krótka, Leszczynowa, LeÊna,
Polnych Maków, LeÊna Polana, LeÊne Osiedle, Niecała, Objazdowa, Piaskowa, Piastowska, Polna,
Polnej Ró˝y, Poziomkowa, Runa LeÊnego, Sezamkowa, Stru˝aƒska, Szcz´Êliwa, Wspólna, D´bowa,
Miodowa, Orzechowa, Główna, Wiosenna, WyÊcigowa, Zacisze, Zielona, Słonecznego Poranka

Aleksandrów: cała miejscowoÊç
Stanisławów Pierwszy ulice: Małoł´cka, PrzyszłoÊç, Wierzbowa, Rodzinna, Bł´kitna

Rembelszczyzna: cała miejscowoÊç
Stanisławów Pierwszy ulice: Słoneczna, Regatowa, Złotych Piasków, Jasna, Spełnionych
Marzeƒ, T´czowa, Sielska, Âwietlana, Ksi´˝ycowa, Brukowa

Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoÊç
Izabelin: cała miejscowoÊç

Niepor´t ulice: Zwyci´stwa, Powstaƒców, Odrodzenia, Lawendowa, Polnych Kwiatów, Hubala,
Kapitana Benedykta P´czkowskiego,Nastrojowa, Turkusowa, Małoł´cka, Potocka, Przyjaciół,
Marsa, Czajki

Niepor´t ulice: Jana Kazimierza, Zosi, Inwokacji, Zamkowa, Szkolna, Dworcowa, Dzikiej Ró˝y,
Adama Mickiewicza, Pana Tadeusza, Soplicowo, Podkomorzego, Gerwazego, Protazego,
Telimeny, Jacka Soplicy, Szlachecka, Rejtana, Rejenta, Asesora, Epopei

Niepor´t – Osiedle Głogi 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

LEGENDA

Stanisławów Pierwszy ulice: Izabeliƒska, Krzywa, Graniczna, Baletowa, Klonowa, Stru˝aƒska, Jana Kazimierza, Âwierkowa,
Wesoła, Borówkowa, Cyprysowa, Jagodowa, Brzozy, Pi´ciolinii, Wiolinowa, Konwaliowa, Allegro, Sonaty, Smyczkowa,
Wolfganga A. Mozarta, Koncertowa, Operowa, Swingowa, Harmonii, Barokowa, Warsztatowa, Zajazdowa, Sokoła, Stolnika,
Wojskiego, Geodetów, Drozdowa, Pogodna, Lisia, Jodłowa, Kalinowa, Jarz´biny, LeÊny Zakàtek, Paproci
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