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19 czerwca odbyła si´ uroczysta
sesja Rady Gminy Niepor´t, której
celem było uczczenie 25-lecia
SamorzàdnoÊci w Gminie Niepor´t. 

Obchody jubileuszu 25. roczni-

cy budowy gminnej wspólno-

ty samorzàdowej rozpocz´∏a

msza Êwi´ta w koÊciele parafialnym

w Stanis∏awowie Pierwszym. Obra-

dy uroczystej sesji w Gimnazjum im.

Bohaterów Bitwy Warszawskiej

1920 roku zaszczycili swojà obecno-

Êcià Senator RP Anna Aksamit, Dy-

rektor Departamentu Rolnictwa

i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urz´du Marsza∏kowskiego Woje-

wództwa Mazowieckiego Rados∏aw

Rybicki, Starosta Powiatu Legionow-

skiego Jan Grabiec. Zaproszenie

na sesj´ przyj´li równie˝ Radni Ra-

dy Gminy oraz so∏tysi wszystkich ka-

dencji od 1990 roku, przedstawicie-

le sàsiednich samorzàdów, wojska,

policji, stra˝y po˝arnych, duchowni,

dyrektorzy jednostek organizacyj-

nych. Licznà grup´ w sali stanowi∏a

m∏odzie˝ – uczniowie Gimnazjum,

dla której by∏a to cenna lekcja gmin-

nej samorzàdnoÊci. Zarówno panel

dyskusyjny, jak i wypowiedzi goÊci,

koncentrowa∏y si´ wokó∏ przemian,

jakie nastàpi∏y w gminie w trakcie

minionych dwudziestu pi´ciu lat

oraz coraz aktywniejszego i bardziej

Êwiadomego udzia∏u mieszkaƒców

w tym procesie. Dokumentowa∏ je

tak˝e film, przy którego realizacji wy-

korzystano archiwalne gminne zdj´-

cia oraz póêniejsze, dzi´ki którym

wyraênie zobaczyç mo˝na by∏o, jak

bardzo zmieni∏a si´ gmina Niepor´t.

Wszyscy mo˝emy byç dumni z tego

co osiàgn´liÊmy, wykorzystujàc da-

ne nam mo˝liwoÊci. 

Z okazji 25 – lecia Samorzàdno-

Êci Marsza∏ek Województwa Mazo-

wieckiego Adam Struzik uhonoro-

wa∏ Gmin´ Niepor´t oraz Wójta

Gminy Niepor´t Macieja Mazura

pamiàtkowym medalem PRO MA-

SOVIA. Przyznanie wyró˝nienia

jest wyrazem uznania dla dyna-

micznego rozwoju gminy i znaczà-

cego wp∏ywu zachodzàcych w niej

zmian na rozwój Mazowsza oraz

dla dzia∏alnoÊci gospodarza gminy

wójta Macieja Mazura. Z podzi´ko-

waniami za zas∏ugi oraz zaanga˝o-

wanie w pracy na rzecz rozwoju

spo∏ecznoÊci lokalnej Gminy Nie-

por´t dyplomami uznania wyró˝nie-

ni zostali przez Marsza∏ka: Euge-

niusz Woêniakowski Radny V, VI

i VII kadencji; Przewodniczàcy

Rady Gminy od 2006 r, Marian

Oszczyk – Radny III, IV, V, VI

i VII kadencji; Wiceprzewodniczà-

cy Rady Gminy od 1998 r., Andrzej

Olechowski – Radny III, IV, V, VI

i VII kadencji; Przewodniczàcy

Rady Gminy w latach 1998- 2005,

Andrzej Kula – Radny I, II, III, IV

i V kadencji; Przewodniczàcy Ra-

dy Gminy w latach 1990-1998, Ro-

man Madej – Radny IV, V, VI i VII

kadencji, Jaros∏aw Koperski – so∏-

tys wsi Stanis∏awów Pierwszy IV

i V kadencji; Radny VI i VII kaden-

cji, Wies∏aw Smoczyƒski- Radny I,

II, III i V kadencji; Wójt Gminy

Niepor´t w latach 1992 – 2002, Ze-

nobia So∏tys – Radna III,

IV, V i VI kadencji, Wies∏awa Biel-

ska – so∏tys wsi Stanis∏awów Dru-

gi II, III, IV, V, VI i VII kadencji,

Danuta Stromecka – so∏tys wsi Wo-

la Aleksandra I, II, III, IV,

V, VI i VII kadencji, Stanis∏aw R´-

belski – so∏tys wsi Józefów III, IV,

V, VI i VII kadencji, Ryszard Za-

jàc – so∏tys wsi Micha∏ów-Grabina

III, IV, V, VI i VII kadencji; Rad-

ny IV kadencji, Regina Soko∏owska

– so∏tys wsi Bia∏obrzegi III, IV,

V, VI i VII kadencji, Barbara Kaw-

ka – so∏tys wsi Niepor´t II, III,

IV, V kadencji, Stanis∏aw Smo-

czyƒski – so∏tys wsi Aleksandrów

I, II, III i IV kadencji, Tadeusz Wà-

cisz – so∏tys wsi Izabelin

I, II, IV i V kadencji; Radny III ka-

dencji, Mieczys∏aw Staƒczak – so∏-

tys wsi Kàty W´gierskie I, II,

III i IV kadencji; Radny V kaden-

cji, Alicja Soko∏owska – pracownik

Urz´du Gminy Niepor´t od 1992 r.

Kierownik Dzia∏u Inwestycji i Za-

mówieƒ Publicznych, zast´pca wój-

ta gminy od 2010 r. Medale Wój-

towi Maciejowi Mazurowi oraz

Przewodniczàcemu Rady Gminy

Eugeniuszowi Woêniakowskiemu

oraz dyplomy radnym i so∏tysom

wr´czy∏ Dyrektor Departamentu

Rolnictwa i Rozwoju Obszarów

Wiejskich Urz´du Marsza∏kow-

skiego Rados∏aw Rybicki.

Jubileuszu 25. lat Samorzàdno-

Êci by∏ okazjà do wr´czenia oko-

licznoÊciowych pamiàtek radnym

i so∏tysom wszystkich kadencji

oraz osobom, wspó∏pracujàcym

z gminà Niepor´t w budowaniu

zachodzàcych zmian. Jest to po-

dzi´kowanie za ich prac´ i zaan-

ga˝owanie, którymi przyczynili

si´ i przyczyniajà do rozwoju

gminy.

Dla uczczenia 25 lat naszej Sa-

morzàdnoÊci radni przyj´li uchwa-

∏´, w której czytamy m.in: „Rada

Gminy Niepor´t postanawia

uczciç 25. Rocznic´ tych wydarzeƒ

oraz wyraziç podzi´kowania i wy-

razy szacunku dla wszystkich, któ-

rych codzienna praca i poÊwi´ce-

nie doprowadzi∏o do stworzenia

podstaw demokracji lokalnej. Wy-

razy szczególnej wdzi´cznoÊci Ra-

da kieruje do wójtów, radnych, so∏-

tysów wszystkich kadencji Samo-

rzàdu Gminy Niepor´t, a tak˝e

do wszystkich mieszkaƒców Na-

szej Gminy, którzy swoim zaanga-

˝owaniem doprowadzili do tego, ̋ e

dziÊ Gmina Niepor´t –,,Nasza Ma-

∏a Ojczyzna” – jest stabilnà podsta-

wà demokratycznej Rzeczypospo-

litej Polskiej.” 

Opraw´ artystycznà uroczysto-

Êci stanowi∏ koncert chórów M∏o-

dzie˝ 50+, Echo Niepor´tu oraz

m∏odzie˝y gimnazjalnej. � B.Wilk



W ramach I etapu prac w budyn-

ku wymienione zostanà instalacje

elektryczna, co i wodno-kanaliza-

cyjna. Zaplanowano malowanie

Êcian, wymian´ nawierzchni pod-

∏óg, wymian´ grzejników i drzwi

wejÊciowych do przedszkola. Klat-

ka schodowa zostanie pomalowa-

na, a balustrady wymienione.

W szatni wykonane zostanà bok-

sy dla klas. W modernizowanych

pomieszczeniach zainstalowane

zostanie oÊwietlenie typu LED. 

Prace modernizacyjne zrealizo-

wane zostanà do koƒca sierpnia. 

� BW
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Budowa opaski kanalizacyjnej 
Jeziora Zegrzyƒskiego

Firma PRI Knauber realizuje IV etap prac
przy budowie kanalizacji sanitarnej w Ryni,
w ramach projektu realizacji opaski kanalizacyjnej
wokół Jeziora Zegrzyƒskiego.

WStanis∏awowie Drugim bu-

dowana jest kanalizacja

w ulicy Wolskiej, w rejonie

zlewni P-7. W cz´Êci ulicy infrastruk-

tura kanalizacyjna jest ju˝ po∏o˝ona

i trwa odtwarzanie nawierzchni. 

W ulicy ̧ àkowej równie˝ trwa-

jà roboty drogowe przy odtwarza-

niu nawierzchni i porzàdkowaniu

poboczy, po wykonaniu kanaliza-

cji i budowie pompowni P-5.

W najbli˝szych dniach planowany

jest rozruch pompowni. 

Równie˝ w nied∏ugim czasie

wznowione zostanà roboty drogo-

we w ulicy G∏ównej w Józefowie,

które wiàzaç si´ b´dà z utrudnie-

niami w ruchu. Komunikacja lo-

kalna kursowaç b´dzie jedynie

do ulicy Grudzie. Wykonawca in-

westycji, firma STD Nasi∏owski,

opracuje harmonogram prac

w ulicy G∏ównej i dostarczy go

mieszkaƒcom. Za powsta∏e utrud-

nienia w ruchu serdecznie prze-

praszamy. 

APELUJEMY do mieszkaƒ-

ców ulicy G∏ównej o opró˝nienie
zbiorników na nieczystoÊci p∏yn-
ne, poniewa˝ w trakcie realizowa-

nych prac drogowych wóz aseni-

zacyjny nie dojedzie do posesji.

Planowany termin zakoƒczenia

inwestycji up∏ywa w koƒcu sierp-

nia. 

Budowa kanalizacji w po∏u-

dniowo-zachodniej cz´Êci gminy

jest projektem o ∏àcznej wartoÊci

przesz∏o 9 mln z∏otych. Gmina

uzyska∏a dofinansowanie projektu

przyznane w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Âro-

dowisko na lata 2007-2013 ze

Êrodków Funduszu SpójnoÊci

w wysokoÊci blisko 6 mln z∏otych. 

W ramach inwestycji zostanà

wybudowane przewody kanaliza-

cyjne w drogach publicznych

w Stanis∏awowie Drugim, Woli

Aleksandra i Józefowie, odejÊcia

kanalizacyjne do poszczególnych

nieruchomoÊci w obr´bie pasa

drogowego oraz szeÊç przepom-

powni Êcieków: w tym trzy w ul.

Wolskiej, jedna w ul. ¸àkowej

i dwie w ul. G∏ównej. ̧ àcznie po-

wstanie blisko 9 km nowej sieci

kanalizacyjnej, do której pod∏àczy

si´ przesz∏o 900 mieszkaƒców. 

� BW

Roboty drogowe prowadzone sà

obecnie w ulicy G∏ównej, na od-

cinku od drogi powiatowej w kie-

runku p´tli autobusowej. Ich reali-

zacja potrwa do koƒca sierpnia.

Budowane sà trzy przepompownie

Êcieków – w ulicy G∏ównej i uli-

cy Radzymiƒskiej. 

Zakoƒczono ju˝ budow´ dwóch

pompowni w Bia∏obrzegach i jed-

nej w Ryni. W najbli˝szym czasie

planowany jest ich rozruch tech-

niczny z udzia∏em MPWiK. Po-

przedzi go odbiór techniczny ka-

na∏ów, w oparciu o monitoring

z u˝yciem kamer.

Budowa tego etapu sieci kana-

lizacyjnej w Ryni zakoƒczy reali-

zacj´ projektu – budowy opaski sa-

nitarnej wokó∏ Jeziora Zegrzyƒ-

skiego, w ramach którego wyko-

nano infrastruktur´ kanalizacyjnà

na odcinku Bia∏obrzegi-Rynia.

Koszt ca∏ej inwestycji to prze-

sz∏o 20 mln z∏, ale ponad 80% wy-

niesie dofinansowanie ze Êrodków

unijnych. Inwestycja realizowana

jest w ramach Indykatywnego

Wykazu Indywidualnych Projek-

tów Kluczowych dla Regionalne-

go Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Mazowieckiego 2007-

2013 wspó∏finansowanego

z Europejskiego Funduszu Rozwo-

ju Regionalnego.

� BW

Utrudnieniach w ruchu kołowym i pieszym

Budowa gminnego wodociàgu

Modernizacja szkoły
w Wólce Radzymiƒskiej

Przebudowa
szkoły w Niepor´cie

W zwiàzku z organizowanà 12 lipca imprezà sportowà Volvo Triathlon Series, informujemy mieszkaƒców Gminy
Niepor´t o planowanych w tym dniu utrudnieniach w ruchu kołowym i pieszym w godzinach 09.00 – 14.30. 

Rozstrzygni´ty został przetarg
na wykonanie I etapu modernizacji budynku szkoły
w Wólce Radzymiƒskiej. Wykonawcà została
Grupa MC Sp. z o.o. w Warszawie.

Od koƒca maja trwajà prace przy przebudowie
budynku szkoły podstawowej w Niepor´cie,
realizowane przez firm´ TENEO Sc. z Warszawy.

W ulicy Jasnej w Stanisławowie Pierwszym rozpoczyna si´ budowa wodociàgu.

Termin i godziny wprowadzenia
czasowej zmiany organizacji ru-
chu – 12 lipca 2015r. – sobota dla
drogi powiatowej 4303 (Niepor´t
– Bia∏obrzegi – Rynia)
WyÊcig rowerowy – 1/8 IM,

• godz. 08.00 – rozpocz´cie wpro-

wadzania zmiany organizacji ru-

chu.

• godz. 08.40 – sprawdzenie po-

prawnoÊci zmiany organizacji

ruchu przez Policj´

• godz. 09.00 – zamkni´cie wjaz-

du na wy∏àczone z ruchu ulice

• godz. 10.30 – 11.30 – przerwa

w trwaniu POR

WyÊcig rowerowy – 1/4 IM

• godz. 11.15 – sprawdzenie po-

prawnoÊci zmiany organizacji

ruchu przez Policj´

• godz. 11.30 – zamkni´cie wjaz-

du na wy∏àczone z ruchu ulice

• godz. 14.30 – zakoƒczenie trwa-

nia zmiany organizacji ruchu

UWAGA!

Jest to przewidywany czas maksy-

malny. Ruch zostanie przywróco-

ny bezpoÊrednio po zakoƒczeniu

rywalizacji na trasie.

� W.Cybul

Sieç wodociàgowa w ulicy Jasnej

b´dzie liczyç 672 metry. Wyko-

nawcà inwestycji jest firma JR-

-SANBUD z Grodziska Mazo-

wieckiego. Koszt prac wynie-

sie 111 tys. z∏otych, planowany

termin realizacji up∏ywa 9 wrze-

Ênia.

� BW

Rozpocz´te pod koniec roku szkol-

nego prace prowadzone sà w ∏a-

zience na parterze i na I pi´trze.

Przebudowywane sà Êciany we-

wn´trzne, wymieniana instalacja

wodna i kanalizacyjna. Zainstalo-

wane zostanà nowe kabiny wc

i po∏o˝ona nowa, kolorowa glazu-

ra na Êcianach.

W nast´pnym etapie w budyn-

ku wymieniana b´dzie instalacja

elektryczna, modernizowana roz-

dzielnia i podrozdzielnia oraz wy-

konana instalacja hydrantowa.

Dzi´ki temu szko∏a dostosowana

b´dzie do aktualnych przepisów

przeciw po˝arowych. 

W nast´pnej kolejnoÊci w kory-

tarzu na parterze i na klatce scho-

dowej wykonawca wymieni na-

wierzchni´ pod∏ogi na wyk∏adzin´

typu tarket i schodów na gres an-

typoÊlizgowy oraz balustrady. 

Prace te wykonane zostanà

do koƒca wakacji. 

Modernizacja pomieszczeƒ od-

dzia∏u przedszkolnego, zaplanowa-

na do koƒca lutego 2016 roku,

obejmie przebudow´ Êcian dzia∏o-

wych, wykonanie nowej ∏azienki,

wymian´ stolarki drzwiowej, wy-

mian´ instalacji elektrycznej

i wodno-kanalizacyjnej oraz malo-

wanie. � BW

Budowa kanalizacji zachód 
– utrudnienia w ruchu

Trwa budowa kanalizacji zachód w Stanisławowie Drugim, Woli
Aleksandra i Józefowie. W najbli˝szym czasie roboty drogowe, wià˝àce si´
z utrudnieniami w ruchu, realizowane b´dà w ulicy Głównej w Józefowie.
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Absolutorium dla wójta11 czerwca
(czwartek) odbyła
si´ IX sesja Rady
Gminy Niepor´t,
podczas której radni
udzielili wójtowi
Maciejowi Mazurowi
absolutorium z tytułu
wykonania bud˝etu
za 2014 rok 
– 12 głosami „za”,
przy 1
„wstrzymujàcym si´”.

Podczas sesji Radni podj´li m.in.

nast´pujàce uchwa∏y (pe∏-

na treÊç uchwa∏ pod adresem:

www.bip.nieporet.pl):

• W pierwszej cz´Êci obrad radni

zatwierdzili sprawozdania finan-

sowe Biblioteki Publicznej Gminy

Niepor´t (uchwa∏a Nr IX/54/2015)

oraz Gminnego OÊrodka Kultury

z siedzibà w Niepor´cie za 2014

rok (uchwa∏a Nr IX/55/2015). 

Nast´pnie przystàpiono do proce-

dury udzielania absolutorium:

• Rada Gminy Niepor´t przed pod-

j´ciem uchwa∏y w sprawie udzie-

lenia Wójtowi Gminy Niepor´t

absolutorium z tytu∏u wykonania

bud˝etu za 2014 rok zatwierdzi-

∏a uchwa∏à Nr IX/57/2015 spra-

wozdanie finansowe za 2014

rok wraz ze sprawozdaniem

z wykonania bud˝etu Gminy

za 2014 rok jednog∏oÊnie 13 g∏o-

sami „za”. Przed zatwierdze-

niem tych sprawozdaƒ radni

zostali zapoznani z pozytywnà

opinià Regionalnej Izby Obra-

chunkowej w Warszawie oraz In-

formacjà o stanie mienia Gminy

Niepor´t sporzàdzonej na dzieƒ

31.12.2014 r.

Ponadto, przed g∏osowaniem

nad udzieleniem Wójtowi Gminy

absolutorium, radni zostali zapo-

znani ze stanowiskiem Komisji

Rewizyjnej, obejmujàcym pozy-

tywnà opini´ Komisji o wykona-

niu bud˝etu Gminy Niepor´t

za 2014 rok oraz wnioskiem

o udzielenie Wójtowi Gminy Nie-

por´t absolutorium z tytu∏u wyko-

nania bud˝etu za 2014 r., a tak˝e

z pozytywnà opinià Regionalnej

Izby Obrachunkowej o wniosku

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Niepor´t w sprawie udzielenia

absolutorium Wójtowi Gminy

Niepor´t za 2014 rok.

W g∏osowaniu nad udzieleniem

Wójtowi Gminy Niepor´t absolu-

torium z tytu∏u wykonania bud˝e-

tu za 2014 rok wzi´∏o udzia∏ 13

radnych: „za” g∏osowa∏o 12 rad-

nych, 1 radny „wstrzyma∏ si´”

od g∏osu. W wyniku g∏osowania

Rada Gminy Niepor´t, podejmujàc

bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów

uchwa∏´ Nr IX/58/2015 udzieli∏a

absolutorium za 2014 rok Wójto-

wi Gminy Niepor´t. � J. Joƒska

Zmagania sportowe dziewcz´ta roz-

pocz´∏y w II lidze. Udzia∏ w nich

wzi´∏o 8 zespo∏ów, m.in. z Wyszko-

wa, T∏uszcza, B∏onia, Warszawy.

Rozgrywki odby∏y si´ systemem

„ka˝dy z ka˝dym”, mecz i rewan˝.

Nasze siatkarki na 14 rozegranych

meczów dozna∏y tylko jednej pora˝-

ki, w I rundzie w Wyszkowie z dru-

˝ynà Zespo∏u Szkó∏ Nr 3. W sumie

reprezentacja gminy zdoby∏a 38

punktów, 27 setów (przegrywajàc

tylko 4) oraz 720 ma∏ych punktów

czym zapewni∏a sobie I miejsce

w II lidze oraz historyczny awans

do I ligi!

17 czerwca nasze siatkarki, wraz

z zast´pcà dyrektora Jerzym Waw-

rzyniakiem oraz nauczycielem Da-

riuszem PieÊniakiem, uczestniczy-

∏y w Warszawie w uroczystej gali

podsumowujàcej Szkolnà Lig´

Siatkówki. Honorowym goÊciem

spotkania byli Andrzej Niemczyk

(Trener „Z∏otek”) oraz Zygmunt

Chajzer. Uczennice Gimnazjum

w Stanis∏awowie Pierwszym zosta-

∏y udekorowane z∏otymi medalami

oraz otrzyma∏y pamiàtkowy puchar.

Jak co roku zosta∏y przyznane na-

grody indywidualne, i tak m.in. Na-

grod´ im. Arkadiusz Go∏asia 2015

otrzyma∏a Natalia Bartkowska

(uczennica klasy III D) jako najlep-

sza zawodniczka do lat 16 Szkolnej

Ligi Siatkówki, a Nagrod´ Trener

Roku SLS „Debiut” otrzyma∏ Da-

riusz PieÊniak. 

Gmin´ Niepor´t reprezentowa∏y:

Maryla Karczmarczyk, Natalia i Pa-

trycja Bartkowska, Sylwia i Mag-

da Postek, Dominika Knap, Domi-

nika Baƒska, Karolina Szabelew-

ska, Karolina Banaszek, Aleksandra

Ho∏uj, Natalia Urban, Weronika

Paw∏owska, Weronika Denkiewicz,

Weronika Szraga. Trener – Dariusz

PieÊniak. � B.Wilk

WWYYKKAAZZUU  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOÂÂCCII  DDOO  DDZZIIEERR˚̊AAWWYY

Wójt Gminy Niepor´t na podsta-

wie art. 35 ust. 1 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-

spodarce nieruchomoÊciami (Dz.

U. z 2015 r. poz. 782) podaje

do publicznej wiadomoÊci, ˝e

na tablicy informacyjnej w Urz´-

dzie Gminy Niepor´t pod adre-

sem: 05-126 Niepor´t, Plac Wol-

noÊci 1, na okres 21 dni, to jest

od 24.06.2015 r. do 15.07.2015

r., zosta∏ wywieszony wykaz

nieruchomoÊci Gminy Niepor´t,

przeznaczonych do dzier˝awy,

obejmujàcy cz´Êç dzia∏ki

nr 128/10 w Niepor´cie.

Wójt Gminy Niepor´t

S∏awomir Maciej Mazur

IInnffoorrmmaaccjjaa  oo  wwyywwiieesszzeenniiuu  wwyykkaazzuu  nniieerruucchhoommooÊÊccii  GGmmiinnyy
NNiieeppoorr´́tt  pprrzzeezznnaacczzoonnyycchh  ddoo  ddzziieerr˝̋aawwyy

Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym w I Lidze!

Uczennice Gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 brały udział w XXI sezonie Szkolnej
Ligi Siatkówki Szkół Ârednich. Zwyci´skie wyst´py zapewniły im awans do I ligii!

Wielki Bookcrossing
Zach´camy ka˝dego, kto ma w domu

ksià˝ki, których nie b´dzie ju˝ czytaç,

aby podzieli∏ si´ nimi w ten w∏aÊnie

sposób. Z pewnoÊcià ka˝dy znajdzie

dla siebie ksià˝ki warte uwagi spoÊród

licznych pozycji jakie Biblioteka

przeznaczy do wymiany. 

Naszà Akcj´ wspomagajà nast´pu-

jàce wydawnictwa i dyskonty ksià˝-

kowe: Wydawnictwo Czarna Owca,

Rebis, Krytyka Polityczna, M.C.

Kwadrat, Platon- Dystrybucja Ksià˝ek

oraz Kultura Gniewu.

„Wielki Bookcrossing” odbywaç

si´ b´dzie w godzinach otwarcia Bi-

blioteki czyli w dniu 20 sierpnia

od godziny 9.00 do 18.00 a w dniu

21 sierpnia od 12.00 do 18.00.

Zapraszamy wszystkich ch´tnych

do dzielenia si´ swoim domowym

ksi´gozbiorem. � E. Jóêwiak

W dniach 20–21 sierpnia w Bibliotece Publicznej Gminy Niepor´t z siedzibà przy ul. Dworcowej 9 A, b´dzie
odbywaç si´ Akcja Wymiany Ksià˝ek pod nazwà „Wielki Bookcrossing”. Ka˝dy uczestnik akcji po przyniesieniu
do Biblioteki maksymalnie 5 sztuk ksià˝ek, b´dzie mógł je wymieniç na tyle samo innych tytułów. 
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24 maja przy koÊciele NMP
Wspomo˝ycielki Wiernych
w Stanisławowie Pierwszym odbył si´
festyn rekreacyjno-sportowy
„Matczyna Niedziela”, zorganizowany
po raz siódmy z okazji Dnia Matki.

Wydarzeniu patronowa∏

ksiàdz proboszcz Tomasz

Osiadacz, wójt Maciej

Mazur, Rada Gminy Niepor´t oraz

so∏tysi wsi: Aleksandrów, Izabelin,

Niepor´t, Stanis∏awów Pierwszy

i Rembelszczyzna. W organizacj´

i przeprowadzenie festynu zaanga˝o-

wana by∏a du˝a grupa mieszkaƒców,

którym pomagali wolontariusze

z Gimnazjum. Odbywajàca si´ tego

dnia o godzinie 12.00 msza Êwi´ta

by∏a mszà odpustowà.

Program rozpoczà∏ si´ sporto-

wym akcentem – turniejem minisiat-

kówki dla dzieci, przygotowanym

przez UKS „D´bina”. Na ciàg dal-

szy emocji sportowo-rekreacyjnych

z∏o˝y∏ si´ turniej rodzinny tenisa sto-

∏owego, konkurencje biegowe oraz

zawody zr´cznoÊciowe dla malu-

chów. Nagrody zwyci´zcom wr´-

czyli ksiàdz Tomasz Osiadacz oraz

wójt Maciej Mazur. Dla wszystkich

Mam zagra∏ zespó∏ „Avans”, wystà-

pi∏ chór „M∏odzie˝ 50+”, zaprezen-

towali si´ uczniowie z SP Izabelin

w programie „Niespodzianka dla

Mamy” oraz zaÊpiewa∏a schola dzie-

ci´ca przy parafii w Stanis∏awowie

Pierwszym. Do swojego stoiska za-

prosi∏ Caritas ze Stanis∏awowa

Pierwszego, zach´cajàc do udzia∏u

w loterii fantowej. Radni i so∏tysi

cz´stowali znakomitym potrawami

z grilla i ciastem, natomiast Drogo-

we Ochotnicze Pogotowie Ratunko-

we, zaprezentowa∏o udzielanie

pierwszej pomocy. Dodatkowà

atrakcjà dla najm∏odszych uczestni-

ków by∏a dmuchana zje˝d˝alnia. Pa-

miàtkà po zorganizowanym po raz

siódmy festynie jest pi´kny krzak

czerwonej ró˝y, tradycyjnie zasadzo-

ny w sàsiedztwie koÊcio∏a.

� BWilk

Matczyna Niedziela w Stanisławowie Pierwszym

Izabelin
12 czerwca przy Szkole Podstawowej
w Izabelinie odby∏ si´ Piknik Rodzin-
ny, gdzie ka˝dy znalaz∏ coÊ dla siebie.
By∏o mnóstwo atrakcji m.in. wyst´py

uczniów, rodzinny konkurs plastyczny,

loteria fantowa, z której dochód zosta∏

przekazany na kampani´ PAH „Studnia

dla Po∏udnia”. By∏o malowanie buziek,

warsztaty z robotyki, a na boisku odby-

wa∏y si´ gry i zabawy sportowe. Na pik-

niku zobaczyç mo˝na by∏o pokaz Ochot-

niczej Stra˝y Po˝arnej z Niepor´tu a tak-

˝e zagraç z Kapitanem Wyderkà.

Do wieczora trwa∏a zabawa przy muzy-

ce zespo∏u ,,Show”. Wi´cej zdj´ç

do obejrzenia na facebooku gminy Nie-

por´t. � RÂ

Kàty W´gierskie
Piknik Rodzinny, zorganizowany
u progu lata przez Rad´ So∏eckà oraz
Ochotniczà Stra˝ Po˝arnà w Kàtach
W´gierskich, przy wsparciu Urz´du
Gminy Niepor´t, by∏ okazjà dla miesz-
kaƒców do wspólnego atrakcyjnego
sp´dzenia czasu, ale najwi´ksze nie-
spodzianki czeka∏y na najm∏odszych.
Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji,

zaczynajàc od zabaw i gier, dmuchane-

go placu zabaw, malowania twarzy,

kosztowania pysznej waty cukrowej,

pokazów stra˝y po˝arnej, a koƒczàc

na rodzinnym grillowaniu i pieczeniu

kie∏basek przy ogromnym ognisku.

Âwietna pogoda, bardzo du˝o przyby-

∏ych goÊci i wspania∏e atrakcje sprawi-

∏y, ˝e by∏ to bardzo udany i wyjàtkowy

dzieƒ. Serdeczne podzi´kowania nale-

˝à si´: Jerzemu R´belskiemu i Event

Impression, Renacie Ba∏dowskiej

i Sklepowi DUET, Wies∏awowi Kostro,

Paƒstwu Marioli i Wojtkowi Szybow-

skim oraz wszystkim, którzy nawet

w najmniejszy sposób przyczynili si´

do tego, aby uczestnicy Pikniku mogli

sp´dziç tak mi∏o niedzielne popo∏udnie.

� Anna Kostro-Olechowska

Pikniki Rodzinne w gminie
Izabelin

Izabelin

Kàty W´gierskie

Kàty W´gierskie fo
t.

A.
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wr
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uk
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t.
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uk
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Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Niepor´cie  w finale ogólnopolskiego konkursu Senatu RP.

Szkoła Marzeƒ
15 czerwca 2015 r. w Senacie Rze-

czypospolitej Polskiej odby∏ si´ fi-

na∏ konkursu „Szko∏a marzeƒ”

zorganizowanego przez Parlamen-

tarny Zespó∏ ds. Dzieci. Do tego-

rocznego konkursu zg∏osi∏o si´ 7,5

tys. uczestników, a na etapie okr´-

gowym w jego przeprowadzenie

zaanga˝owa∏o si´ 91 biur senator-

skich i poselskich. Do etapu ogól-

nopolskiego zakwalifikowano 662

prace zarówno plastyczne, jak i li-

terackie. WÊród nich cztery prace

z naszej szko∏y przygotowane

przez uczniów pod kierunkiem na-

uczycielek: p. Beaty Wierzchoƒ, p.

Iwony Bartosiewicz i p. Iwony

Kopki.

Uczestnicy konkursu plastyczne-
go:
• Piotr Walczyk z klasy 1a

• Nadia Âlifierska z klasy 1a

• IgnaÊ Kopka z klasy 4a

Uczestnik konkursu literackiego:
• Miko∏aj Bulge z klasy 6a

Serdecznie gratulujemy uczniom!

W Senacie RP odby∏o si´ wr´-

czenie nagród i losowanie nagród

specjalnych przyznawanych przez

ministrów. Ka˝dy z uczestników

fina∏u Konkursu otrzyma∏ dyplom

i upominki od Senator Profesor

Alicji Chybickiej, przewodniczà-

cej Parlamentarnego Zespo∏u ds.

Dzieci. Podczas uroczystoÊci

przedstawiciele ambasad Iranu,

¸otwy i S∏owenii mówili o swoich

krajach, a tak˝e o obowiàzujàcych

w nich systemach szkolnictwa.

Dzieci mia∏y te˝ mo˝liwoÊç

zwiedzenia Parlamentu oraz wcie-

lenia si´ w rol´ Senatorów. Niesa-

mowitym doÊwiadczeniem by∏o

uczestniczenie w g∏osowaniu w sa-

li obrad Senatu RP. Zebrana m∏o-

dzie˝ i dzieci odpowiedzia∏a m.in.

na pytania: „Czy lubisz zup´ po-

midorowà?”, „Czy to, ˝e ˝yjesz

w Polsce, jest dla Ciebie wa˝ne?”,

„Czy chcia∏byÊ mieç w∏adz´, by

zmieniaç Êwiat wokó∏ siebie?”,

„Czy warto korzystaç z doÊwiad-

czenia starszych np. rodziców?”,

„Czy uwa˝asz, ˝e to czego si´

uczysz w szkole, przyda ci si´

w ˝yciu?”. Ten pracowity dzieƒ

zakoƒczy∏ obiad w sejmowej re-

stauracji.

˚yczymy laureatom, by nie po-

zbywali si´ marzeƒ i by szko∏a sta-

wa∏a si´ taka, jakà sobie wymarzy-

li. � Iwona Bartosiewicz

Prezentacje artystyczne zespo∏ów wokalnych i tanecznych,

koncerty popularnych artystów, zawody sportowe, konkur-

sy z nagrodami, pokazy OSP, stoiska gminnych szkó∏ i prze-

szkoli, przeÊcigajàce si´ w atrakcyjnych propozycjach nie tyl-

ko zabawy dla najm∏odszych, to tylko cz´Êç bogatego progra-

mu tegorocznego Âwi´ta Gminy Niepor´t. W jubileuszowym

roku 25-lecia SamorzàdnoÊci nawet kapryÊna pogoda nie spra-

wi∏a zawodu i koƒczàce Êwi´to sztuczne ognie pi´knie prezen-

towa∏y si´ na nocnym niebie.

Organizatorzy dzi´kujà sponsorom: KK-POL, SK Bank,

Grodno, Rancho Bena, Krzysztofowi Kostro, Stal Servi-

ce Sp. z o.o. oraz Operatorowi Gazociàgów Przesy∏owych

GAZ-SYSTEM S.A., który w gminie Niepor´t prowadzi

wa˝ne inwestycje gazowe dla zapewnienia bezpieczeƒstwa

energetycznego kraju. � BWilk

Âwi´to Gminy Niepor´t
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LATO W GMINIE NIEPOR¢T
GGOOKK  NNiieeppoorr´́tt,,

ul. Dworcowa 9a

27.07., poniedziałek
godz. 10.00 – 14.00.

Dzieƒ Brazylijski 
– Kàty W´gierskie z wizytà 

28.07., wtorek
godz. 10.00 – 14.00.

Wycieczka rowerowa
29.07., Êroda

godz. 10.00 – 14.00.
Wycieczka do kina PRAHA, Spotkanie

z policjà 
30.07., czwartek

godz. 10.00 – 14.00.
Port + Park linowy

31.07., piàtek
godz. 10.00 – 14.00.

Mydło i powidło 
Niepor´t z historià w tle – Konrad 

03.08., poniedziałek
godz. 10.00 – 14.00.

Robotyka-Eksperymenty
04.08., wtorek

godz. 10.00 – 14.00.
gry i zabawy sportowe / warsztaty

Êwieczkowe
05.08., Êroda

godz. 10.00 – 14.00.
Pomiechówek – Êcie˝ka edukacyjna, grill

06.08., czwartek
godz. 10.00 – 14.00.

Wycieczka rowerowa do Kàtów W´gierskich
– Dzieƒ meksykaƒski 

07.08., piàtek
godz. 10.00 – 14.00.

Piknik Stra˝acki 
w Wólce Radzymiƒskiej
10.08., poniedziałek
godz. 10.00 – 14.00.
Małe ZOO / karate / 

Urzàd Gminy wizyta Filii ze Stanisławowa 
11.08., wtorek

godz. 10.00 – 14.00.
Wycieczka rowerowa – Stanisławów, Kr´gle

12.08., Êroda
godz. 10.00 – 14.00.

Wycieczka autokarowa do Stanisławowa
– warsztaty kulinarne i taneczne

13.08., czwartek
godz. 10.00 – 14.00.

Wycieczka do Portu – podchody + pizza
14.08., piàtek

godz. 10.00 – 14.00.
Dzieƒ francuski 

17.08., poniedziałek
godz. 10.00 – 14.00.

Olimpiada Sport Dzieciom Port Jachtowy
Niepor´t – autokar

18.08, wtorek
godz. 10.00 – 14.00.

Olimpiada Sport Dzieciom 
Port Jachtowy Niepor´t – autokar

19.08, Êroda, 
godz. 10.00 – 14.00.

Olimpiada Sport Dzieciom
Port Jachtowy Niepor´t – autokar

20.08, czwartek, 
godz. 10.00 – 14.00.

Olimpiada Sport Dzieciom Port Jachtowy
Niepor´t – autokar

21.08, piàtek
godz. 10.00 – 14.00.

Olimpiada Sport Dzieciom 
Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy

Niepor´t-Pilawa – autokar

• Gminny OÊrodek Kultury
tel. 22 774 83 26 
e-mail: kultura_nieporet@wp.pl

• Organizator zastrzega sobie prawo
zmiany w programie „AKCJI LATO”

• Gminny OÊrodek Kultury nie zapewnia
dowozu dzieci na zaj´cia z wyjàtkiem
Olimpiady 

• koszt uczestnictwa w Akcji Lato
– 20 zł za 1 tydzieƒ + koszty
wycieczek

27.07., poniedziałek
godz. 10.00 – 14.00.
Pszczoły i ich zwyczaje 

– Michał Laszuk 
Ry˝owe obrazy – warsztaty plastyczne

28.07., wtorek
godz. 10.00 – 14.00.
Pinokio i przyjaciele 

– warsztaty lalkarskie
29.07., Êroda

godz. 10.00 – 14.00.
Wycieczka do kina
30.07., czwartek

godz. 10.00 – 14.00.
Wyjazd na basen
31.07., piàtek

godz. 10.00 – 14.00.
O˝ywiamy kamienie 

– instalacja przestrzenna
03.08., poniedziałek
godz. 10.00 – 14.00.

Plener plastyczny – wi´c chodê pomaluj mój
Êwiat 

04.08., wtorek
godz. 10.00 – 14.00.

Kr´gle 
05.08., Êroda

godz. 10.00 – 14.00.
Wycieczka autokarowa Pomiechówek

– Êcie˝ka edukacyjna, grill
06.08., czwartek

godz. 10.00 – 14.00.
Instalacja przestrzenna pt. 

Jestem sobie ogrodniczka, warsztaty
taneczno-ruchowe

07.08., piàtek
godz. 10.00 – 14.00.

Piknik Stra˝acki 
w Wólce Radzymiƒskiej

10.08., poniedziałek
godz. 10.00 – 14.00.

Małe ZOO / Urzàd Gminy, 
wizyta w GOK Niepor´t 

11.08., wtorek
godz. 10.00 – 14.00.

Kr´gle, wizyta GOK Niepor´t
12.08., Êroda

godz.10.00 – 14.00.
Warsztaty kulinarne i taneczne, 

Niepor´t z wizytà
13.08., czwartek

godz. 10.00 – 14.00.
Wyjazd na basen 
14.08., piàtek

godz. 10.00 – 14.00.
Trzy słowa do mikrofonu – warsztaty

wokalno – filmowe 
17.08., poniedziałek – 21.08, piàtek

godz. 10.00 – 14.00.
Olimpiada Sport Dzieciom 

Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy
Niepor´t-Pilawa – autokar

• Gminny OÊrodek Kultury
tel. 22 774 83 26 
e-mail: kultura_nieporet@wp.pl

• Organizator zastrzega sobie prawo
zmiany w programie „AKCJI LATO”

• Gminny OÊrodek Kultury nie zapewnia
dowozu dzieci na zaj´cia z wyjàtkiem
Olimpiady 

• koszt uczestnictwa w „Akcji Lato” 
– 20 zł za 1 tydzieƒ + koszty wycieczek

29.06., poniedziałek,
godz. 10.00 – 12.00
Zabawy integracyjne
godz. 12.00 – 14.00

Warsztaty muzyczne – robienie fujarek
30.06., wtorek, godz. 10.00 – 12. 00

Mała modystka – kreowanie nakryç głowy
godz. 12.00 – 14.00

Ceramika
01.07., Êroda, godz. 10.00 – 14.00 
Wycieczka rowerowa do Niepor´tu

02.07., czwartek, godz. 10.00 – 12.00 
Tradycje polskiego stołu

godz. 12.00 – 14.00
Zabawy integracyjne

03.07., piàtek, godz. 10.00 – 14.00 
Âwiat mandali

06.07., poniedziałek, godz. 10.00 – 14.00 
Wycieczka rowerowa do Niepor´tu

07.07., wtorek, godz. 10.00 – 12.00
Zabawy plastyczne

godz. 12.00 – 14.00
Ceramika

08.07., Êroda, godz. 10.00 – 14.00 
Taƒcowała igła z nitkà

09.07. czwartek, godz. 10.00 – 14.00 
Port – park linowy. 

Dojazd we własnym zakresie.
10.07., piàtek, godz. 10.00 – 12.00

Baƒki mydlane
godz. 12.00 – 14.00 

Ceramika
Od 13.07. do 31.07. 

Urlop wypoczynkowy
03.08., poniedziałek, godz. 10.00 – 12.00 

Zabawy plastyczne
godz. 12.00 – 14.00

OpowieÊci dziwnej treÊci
04.08., wtorek, godz. 10.00 – 14.00 

Kr´gle – Stanisławów Drugi. 
Dojazd we własnym zakresie

05.08., Êroda, godz. 10.00 – 14.00 
Autokarowa wycieczka do Pomiechówka
06.08., czwartek, godz. 10.00 – 14.00 

Dzieƒ meksykaƒski
07.08., piàtek, godz. 10.00 – 14.00 

Wyjazd autokarem do Wólki Radzymiƒskiej
– Piknik Stra˝acki

Od 10.08. do 14.08. 
Urlop wypoczynkowy
17.08., poniedziałek
godz.10.00 – 14.00.

Olimpiada Sport Dzieciom 
Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy

Niepor´t-Pilawa – autokar
18.08, wtorek

godz.10.00 – 14.00.
Olimpiada Sport Dzieciom 

Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy
Niepor´t-Pilawa – autokar

19.08, Êroda
godz.10.00 – 14.00.

Olimpiada Sport Dzieciom 
Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy

Niepor´t-Pilawa – autokar
20.08, czwartek

godz.10.00 – 14.00.
Olimpiada Sport Dzieciom 

Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy
Niepor´t-Pilawa – autokar

21.08, piàtek
godz.10.00 – 14.00.

Olimpiada Sport Dzieciom 
Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy

Niepor´t-Pilawa – autokar

• Gminny OÊrodek Kultury
tel. 22 774 86 22 692 071 097

• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany
w programie „AKCJI LATO”

• Gminny OÊrodek Kultury nie zapewnia
dowozu dzieci na zaj´cia z wyjàtkiem
Olimpiady 

• koszt uczestnictwa w „Akcji Lato” 
– 20 zł/ tydzieƒ + koszty wycieczek

06.07., poniedziałek, godz. 10.00 – 12.00
Decoupage niespodzianki

godz. 12.00 – 14.00
Gry i zabawy na boisku

07.07, wtorek, godz. 10.00 – 14.00
Integracja z Beniaminowem – wspólny grill

u nas (prowiant we własnym zakresie)
08.07, Êroda, godz. 10.00 – 12.00

Zaj´cia ruchowo – rozwojowe – karate 
godz. 12.00 – 14.00

Zabawy „ogniem” i wodà
09.07., czwartek, godz. 10.00 – 14.00
Wycieczka do lasu – szukanie skarbów

z wykrywaczem metalu
10.07., piàtek, godz. 10.00 – 14.00

Wycieczka autokarowa – kino w Warszawie
– 25 zł/dziecko

13.07., poniedziałek, godz. 10.00 – 12.00
Spotkanie z przyrodà (zwierz´ta)

godz. 12.00 – 14.00
Zaj´cia muzyczne 

14.07., wtorek, godz. 10.00 – 14.00
Wycieczka rowerowa do Fortów, podchody

i zabawy z Beniaminowem
15.07., Êroda, godz. 10.00 – 14.00

Wycieczka autokarowa na kr´gielni´ 
– 25 zł/dziecko

16.07., czwartek
Noc w OÊrodku

17.07., piàtek, godz. 10.00 – 12.00
Zaj´cia kulinarne (prowiant we własnym

zakresie)
godz. 12.00 – 14.00

Zabawy na boisku
03.08., poniedziałek, godz. 10.00 – 12.00

Spotkanie z Policjantem i Jego psem 
godz. 12.00 – 14.00

Filcowanie
04.08., wtorek, godz. 10.00 – 14.00

Wycieczka rowerowa do lasu, 
piknik na łonie natury

05.08., Êroda, godz. 10.00 – 14.00
Wycieczka autokarowa do Pomiechówka

06.08., czwartek, godz. 10.00 – 14.00
Wycieczka autokarowa – baseny termalne

– 25 zł/dziecko
07.08., piàtek, godz. 10.00 – 14.00

Piknik stra˝acki w Wólce Radzymiƒskiej
10.08., poniedziałek, godz. 10.00 – 12.00

Zaj´cia plastyczne-obrazkowe szaleƒstwo
godz. 12.00 – 14.00

Gry i zabawy na boisku
11.08., wtorek, godz. 10.00 – 12.00

Zaj´cia muzyczne 
godz. 12.00 – 14.00
Balonikowe wariacje

12.08., Êroda
Noc w OÊrodku

13.08., czwartek, godz. 10.00 – 12.00
Zaj´cia kulinarne 

(prowiant we własnym zakresie)
godz. 12.00 – 14.00
Zabawa igłà i nitkà

14.08., piàtek GOK nieczynny,
godz. 17.00

UroczystoÊç pod Pomnikiem 
w Wólce Radzymiƒskiej

17.08., poniedziałek – 21.08., piàtek
godz.10.00 – 14.00.

Olimpiada Sport Dzieciom 
Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy

Niepor´t-Pilawa

• Opłata za udział dziecka w zaj´ciach
podczas „Akcji Lato” w Wólce
Radzymiƒskiej wynosi 20 zł / tydzieƒ /
dziecko (kwota ta jest niepodzielna na dni).
Dodatkowo płatne sà wycieczki
autokarowe w dniach: 10.07
(piàtek), 15.07 (Êroda), 6.08 (czwartek)
– iloÊç miejsc ograniczona.

• Zapisy na wycieczki i udział w „Akcji Lato”
do dnia 27.06.2015. u Kierownika w Filii
GOK w Wólce Radzymiƒskiej.

• Pierwszeƒstwo w wycieczkach majà dzieci
ucz´szczajàce na zaj´cia.

• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany
w programie „AKCJI LATO”

27.07., poniedziałek,
godz. 10.00 – 12.00

Warsztaty tworzenia ekoinstrumentów
godz. 12.00 – 14.00

Zabawy z chustà klanza 
28.07, wtorek, godz. 10.00 – 12.00

Malowanie na szkle
godz. 12.00 – 14.00
Warsztaty taneczne

29.07., Êroda, godz. 10.00 – 14.00
Wyjazd do kina

30.07., czwartek, godz. 10.00 – 12.00
Zaj´cia muzyczno – wokalne

godz. 12.00 – 14.00
Warsztaty ceramiczne 

31.07., piàtek, godz. 10.00 – 14.00
Park Linowy – dojazd autobusem

03.08., poniedziałek, godz. 10.00 – 12.00
Zaj´cia plastyczne 

godz. 12.00 – 14.00
Zumba

04.08., wtorek, godz. 10.00 – 14.00
Egzotyczna Japonia

05.08., Êroda. godz. 10.00– 14.00
Wycieczka do Pomiechówka

06. 08., czwartek godz. 10.00 – 14.00
Wycieczka rowerowa

07, 08., piàtek, godz. 10.00 – 14.00
Piknik Stra˝acki w Wólce Radzymiƒskiej

(własny prowiant)
10.08., poniedziałek, godz. 10.00 – 12.00

Małe Zoo
godz. 12.00 – 14.00

Project runway – mały projektant
11.08., wtorek, godz. 10.00 – 14.00

Witamy na Antarktydzie
12.08., Êroda, godz. 10.00 – 12.00

Zaj´cia twórczego myÊlenia – tworzymy
dywaniki

godz. 12.00 – 14.00
Gry planszowe i zr´cznoÊciowe 

(w GOK lub na powietrzu)
13.08., czwartek, godz. 10.00 – 12.00

Łapiemy wspomnienia – zaj´cia plastyczne
godz. 12.00 – 14.00
Zabawy rekreacyjne

14.08, piàtek, godz. 10.00 – 14 .00
Wyjazd autobusem do GOK Niepor´t – dzieƒ

francuski
17.08., poniedziałek – 21.08., piàtek

Olimpiada Sport Dzieciom 
Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy

Niepor´t-Pilawa

LSURF Team zaprasza dzieci i młodzie˝
z Gminy Niepor´t, 

na specjalnie dedykowane 
wakacyjne zaj´cia nauki windsurfingu.

Rozpoczynamy zaj´cia ju˝
w Êrod´, 01.07.2015 r.

Nauka odbywaç si´ b´dzie 
przez cały lipiec, w ka˝dà Êrod´.

Harmonogram zaj´ç:
01.07., Êroda, godz. 12.30 – 14.00
08.07., Êroda, godz. 12.30 – 14.00

15.07., Êroda, godz. 12.30 – 14.00
22.07., Êroda, godz. 12.30 – 14.00
29.07., Êroda, godz. 12.30 – 14.00

Zapisy przyjmujemy danego dnia,
w godz. 11.30–12.15.

Koszt udziału w 1 zaj´ciach: 25 zł (opłata
pobierana jest przed zaj´ciami).

Cena zawiera:
– opiek´ instruktorów

– wypo˝yczenie sprz´tu windsurfingowego
– wypo˝yczenie kapoków oraz pianek (pianki

w ramach dost´pnoÊci)

Do udziału, niezb´dne jest 
przedstawienie dokumentu

poÊwiadczajàcego zamieszkanie na terenie
Gminy Niepor´t (np.: legitymacja szkolna)

oraz zgoda rodziców/opiekunów.

Wi´cej informacji mo˝na uzyskaç mailowo:
info@lsurf.pl lub telefonicznie:

+48 508 366 732

W zwiàzku ze zbli˝ajàcymi si´ wakacjami
OÊrodek Sportu i Rekreacji Gminy Niepor´t

w Stanisławowie Pierwszym ul. Koncertowa 4
tel. 22 772 00 89 

przygotował kilka propozycji, 
które pozwolà w sposób atrakcyjny,

bezpieczny i niedrogi sp´dziç wolny czas. 

Dla odwiedzajàcych przygotowaliÊmy
specjalnà ofert´ wakacyjnà:

– bezpłatne konsultacje z pływania
w Aquaparku „Fala” – w lipcu

od poniedziałku do piàtku
w godzinach 10:00-12:00 

Zapraszamy dzieci i młodzie˝ szkolnà
na bezpłatne konsultacje z nauki

i doskonalenia pływania. 
W ramach obowiàzujàcego biletu

instruktorzy b´dà udzielaç bezpłatnych porad
dotyczàcych technik pływania. 

Bilet wakacyjny dla dzieci do lat 16
– obowiàzujàcy od poniedziałku do piàtku

w godzinach 6.00–17.00, za jedyne 6,00 zł/h

Bilety rodzinne dost´pne sà w godzinach
otwarcia pływalni (tj: poniedziałek

– piàtek 6.00–22.00, sobota, niedziela
i Êwi´ta 8.00–22.00).

Wakacyjna Szkoła Pływania
– Level up – od 1 lipca w ka˝dy poniedziałek,

Êrod´ i piàtek w godzinach 10.00 – 12.00

Zapisy i informacje pod numerami telefonów
Mirosław Zieliƒski tel.: 797 490 654
Marcin Czerwiƒski tel.: 504 954 390

Wakacyjny Intensywny kurs pływania
z OLO Sport

– od 6 lipca w ka˝dy ka˝dy poniedziałek,
Êrod´ i piàtek w godzinach 17.00 – 18.45.

Grupy na ka˝dym poziomie zaawansowania,
instruktor w wodzie, grupy od 2 do 5 osób.

Dla dzieci od 4 roku ˝ycia i wi´cej.

Informacje i zapisy:
Maciej Konopka tel. 535 024 280,

plywanie@olosport.pl, 
www.olosport.pl 

Pozostajemy do Paƒstwa dyspozycji
od poniedziałku do piàtku 

w godz. 06.00 – 22.00 
oraz soboty, niedziele i Êwi´ta 

od 08.00 – 22.00

06.07., poniedziałek, godz. 10.00 – 12.00
„Bezpieczne wakacje” – spotkanie

z policjantem i jego psem słu˝bowym
godz. 12.00 – 14.00

Pokaz Ochotniczej Stra˝y Wodnej oraz
udzielanie Pierwszej Pomocy 

07.07., wtorek, godz. 10.00 – 14.00
Wycieczka Rowerowa do Wólki

Radzymiƒskiej – gry i zabawy oraz ognisko
(prowiant własny) 

08.07., Êroda, godz. 10.00 – 12.00
Warsztaty artystyczne „Filcowe wariacje”

godz. 12.00 – 14.00
Warsztaty sportowe karate

09.07., czwartek, godz. 10.00 – 14.00
Wyjazd do kina – koszt 25 zł /od dziecka 

10.07., piàtek, godz. 10.00 – 14.00
Wycieczka do lasu – gry i zabawy na powietrzu 

13.07., poniedziałek, godz. 10.00 – 12.00
Warsztaty wokalne 

godz. 12.00 – 14.00
Spotkanie z przyrodà – zwierzàtka 
14.07., wtorek, godz. 10.00 – 14.00
Integracja z Wólkà Radzymiƒskà 

wycieczka na forty – gry i zabawy (podchody)
15.07., Êroda, godz. 10.00 – 14.00

Wyjazd na kr´gielnie
do Stanisławowa Drugiego

koszt 25 zł /dziecko – w tym 2h 
kr´gielni, frytki (kiełbaska) napój 

16.07., czwartek, godz. 10.00 – 12.00
Warsztaty taneczne 

godz. 12.00 – 14.00
warsztaty kulinarne – czekoladowe owoce 

17.07., piàtek, godz. 18.00 
Wspólna noc w OÊrodku (pod namiotami)

Od 20.07. do 31.07. 
Urlop wypoczynkowy
03.08., poniedziałek, 
godz. 10.00 – 12.00

Warsztaty sportowe – karate
godz. 12.00 – 14.00

Wycieczka do lasu 
04.08., wtorek, godz. 10.00 – 14.00

Integracja z Wólkà Radzymiƒskà wspólne
warsztaty 

05.08., Êroda, godz. 10.00 – 12.00
Warsztaty artystyczne – DECOUPAGE

godz. 12.00 – 14.00
warsztaty rekreacyjno-ruchowe, karate
06.08., czwartek, godz. 8.00 – 15.00

Wyjazd na baseny termalne 
w Mszczonowie – koszt 25 zł /dziecko
07.08., piàtek, godz. 10.00 – 14.00

Piknik Stra˝acki w Wólce Radzymiƒskiej +
ognisko (prowiant własny)

10.08., poniedziałek, godz. 10.00 – 12.00
Warsztaty artystyczne „coÊ z niczego”

godz. 12.00 – 14.00
Wycieczka do lasu – gry i zabawy

11.08., wtorek, 
godz. 10.00 – 12.00
Warsztaty balonowe
godz. 12.00 – 14.00
Warsztaty wokalne 

12.08., Êroda, godz.10.00 – 12.00
Warsztaty artystyczne 
godz. 12.00 – 14.00
Warsztaty taneczne 

13.08., czwartek, godz. 18.00
Wspólna noc w OÊrodku (w budynku)
14.08., piàtek OÊrodek ZAMKNI¢TY 

17.08., poniedziałek – 21.08., piàtek
Olimpiada Sport Dzieciom 

Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy
Niepor´t-Pilawa 

Od 24.08. do 04.09. 
Urlop wypoczynkowy

• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany
w programie „AKCJI LATO”

• Koszt „Akcji Lato” wynosi 20 zł
za tydzieƒ od dziecka
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NNiieeppoorr´́tt w Stanisławowie
Pierwszym

SPONSOREM AKCJI LATO JEST OPERATOR GAZOCIÑGÓW PRZESY¸OWYCH GAZ-SYSTEM S.A.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W LLIIPPCCUU 2015 ROKU
Zegrze Południowe: cała miejscowoÊç (bez osiedla Wojskowego)
Niepor´t ulice: Zegrzyƒska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, 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

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

Aleksandrów: cała miejscowoÊç
Stanisławów Pierwszy ulice: Małoł´cka, PrzyszłoÊci, 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, Alegro, 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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Zaciekawienie istotami nad-

przyrodzonymi wià˝e si´ z li-

teraturà epoki romantyzmu.

Pod koniec XVIII w. j´zykoznaw-

cy i pisarze zacz´li podkreÊlaç od-

r´bnoÊç j´zyka i kultury zachowa-

nej w sztuce i zwyczajach ludo-

wych. W Anglii, Niemczech,

Hiszpanii stare tradycje narodowe

pojawi∏y si´ w centrum zaintereso-

waƒ pisarzy i badaczy. W 1806 r.

kiedy Prusy uleg∏y pot´dze armii

Napoleona Bonaparte, nowa francu-

ska w∏adza naruszy∏a poczucie nie-

mieckiej to˝samoÊci. Sposobem

na odzyskanie dawnej ÊwietnoÊci

by∏ powrót do ludowej tradycji,

na której opiera si´ fundament Êwia-

domoÊci narodowej. Prace filologów

i bajkopisarzy Jakoba i Wilhelma

Grimmów zawiera∏y opis prehisto-

rii niemieckich zwyczajów i j´zyka.

W 1815 r. rozpocz´li prac´ zbiera-

nia pieÊni i podaƒ ludu niemieckie-

go opublikowane w „Kinder- und

Hausmärchen”. 

W Polsce podobnà prac´ wyko-

na∏ Oskar Kolberg, który w 1839 r.

rozpoczà∏ na Mazowszu zbieranie

materia∏ów o folklorze muzycz-

nym. W 1857 r. wyda∏ dzie∏o pod-

sumowujàce jego prac´ – „PieÊni lu-

du polskiego”. W trakcie gromadze-

nia materia∏ów opisywa∏ te˝

zwyczaje i prowadzi∏ obserwacje et-

nograficzne. Efektem jego pracy jest

obszerne dzie∏o „Lud. Jego zwycza-

je, sposób ˝ycia, mowa, podania,

przys∏owia, obrz´dy, gus∏a, zabawy,

pieÊni, muzyka i taƒce”, do 1890 r.

wyda∏ 33 tomy tego opracowania. 

W tradycji wierzeƒ ludów s∏o-

wiaƒskich szczególne miejsce zaj-

mujà demony zamieszkujàce otch∏a-

nie wód. Wynika to byç mo˝e

z niezbyt powszechnej umiej´tnoÊci

p∏ywania wÊród dawnej ludnoÊci

ziem polskich, a tak˝e obawy

przed groênà wodà, która potrafi∏a

pokazaç swoje niszczycielskie ob-

licze w czasie powodzi. 

Demon to w mitologii greckiej

daimon czyli duch z∏y albo dobry

wywierajàcy wp∏yw na losy cz∏o-

wieka (S∏ownik..., 1960). Problema-

tyka wierzeƒ w istoty nadprzyrodzo-

ne wchodzi w zakres zainteresowaƒ

demonologii, a tak˝e etnografii.

Istnieje bogata literatura etnograficz-

na, w której autorzy próbowali

w uj´ciu akademickim dokonaç

klasyfikacji demonów. Mimo tak

szerokiego kr´gu badaczy, wierze-

nia w demony stanowià najs∏abiej

opracowanà dziedzin´ folkloru

w Polsce (Bohdanowicz, 1993).

Materia to trudna do opisania, po-

niewa˝ w wierzeniach ludowych

przenikajà si´ treÊci religijne

i Êwieckie, podlegajàce wielkim

zmianom w dobie oddzia∏ywania

Êrodków masowego przekazu i mo-

dernizacji spo∏eczeƒstwa. W relik-

towej postaci wiar´ w demony

odnajdziemy jeszcze w baÊniach,

podaniach, opowieÊciach, przys∏o-

wiach oraz w sztuce ludowej.

Klasyfikacja demonów mo˝e byç

dokonana na podstawie ich przypo-

rzàdkowania do odpowiednich kom-

ponentów Êrodowiska. Takà meto-

d´ zastosowa∏ Pe∏ka (1987), wyró˝-

niajàc demony atmosferyczne,

przyrodnicze (leÊne, wodne, po-

lne), spo∏eczne. W tym opracowa-

niu zajmiemy si´ demonami wodny-

mi, które pojawia∏y si´ w wierze-

niach dawnych mieszkaƒców dolin

Narwi i Bugu.

Na terenie Polski demony za-

mieszkujàce wody Êródlàdowe no-

si∏y nazw´ topielców, topników,

topców, a lokalnie funkcjonowa∏y

nazwy takie jak: p∏ywniki, wodni-

ki, wirniki, wasermuny (Baranow-

ski, 1981). W Êredniowieczu dosz∏o

w tradycji ludowej do przesuni´cia

niektórych wierzeƒ z demonów

na diab∏y, stàd nazwa diab∏y wod-

ne. Uwa˝ano w dawnych wierze-

niach ludowych, ̋ e wodnik by∏ bar-

dziej szkodliwy ni˝ diabe∏, bo spo-

tkanie z nim koƒczy∏o si´ zwykle

utoni´ciem lub co najmniej wcià-

gni´ciem do wody. 

Kim jest zatem wodnik i jak si´

broniç przed jego wp∏ywem.

Nad dolnà Narwià i Orzycem uwa˝-

no, ̋ e wodnikiem jest z∏y cz∏owiek,

który z woli piekie∏ pozostaje w wo-

dzie w pobli˝u miejsca swojego za-

mieszkania. 

W Pop∏awach pod Pu∏tuskiem

opowiadano o wyrodnym synu

i okrutnym m´˝u, który za swe prze-

winy skazany zosta∏ na pobyt

w wodnych wirach Narwi. Gdy

pewnego razu dwu rybaków prze-

p∏ywa∏o ∏ódkà w pobli˝u jego schro-

nienia, wodnik schwyci∏ jednego

za nog´ i próbowa∏ wciàgnàç w od-

m´ty. Nie pomog∏o ok∏adanie wod-

nika wios∏em po g∏owie, dopiero

gdy drugi z rybaków zwróci∏ si´

do niego po imieniu i nazwisku, de-

mon si´ zawstydzi∏ i odstàpi∏

od swojej niedosz∏ej ofiary. 

Jak wyglàda wodnik? Ze wzgl´-

du na Êrodowisko w jakim przeby-

wa, jego cechami szczególnymi

jest ociekajàca wodà odzie˝, a tak-

˝e mokre w∏osy splàtane z wodoro-

stami. 

W okolicach Pu∏tuska w dniu

26 grudnia 1806 r. mia∏a miejsce

wielka bitwa mi´dzy wojskami Na-

poleona i wojskami rosyjskimi,

a wedle ludowej legendy w wodach

Narwi uton´∏o wówczas wielu ˝o∏-

nierzy, w czasie próby przekracza-

nia rzeki po lodzie. W rzeczywisto-

Êci w dniu bitwy panowa∏a odwil˝

i wojsko francuskie ton´∏o nie

w wodzie lecz w b∏ocie. Do s∏ow-

nika Wielkiej Armii tamta bitwa

wprowadzi∏a poj´cie „pu∏tuskie b∏o-

to” (fr. la boue de Pultusk) a tak˝e

„polska zima” (fr. l’hiver de Polo-

gne). Typowe dla dzia∏aƒ wojsk Na-

poleona by∏o te˝ poszukiwanie wy-

˝ywienia w okolicznych wsiach

– by∏o to zgodne z ówczesnà zasa-

dà – „wojna ˝ywi si´ sama”. Wsie

opuszczone przez wycofujàcych si´

Rosjan by∏y ju˝ ograbione z ˝ywno-

Êci, a ˝o∏nierze francuscy traktowa-

li Polaków jak mieszkaƒców sàsied-

nich Prus, a wi´c nie powstrzymy-

wali si´ od konfiskat. W latach 20.

i 30. XX w. wÊród miejscowych

mieszkaƒców opowiadano sobie

o wodnikach w mundurach wojsko-

wych, z którymi mo˝na by∏o si´ po-

rozumieç tylko w j´zykach obcych.

Wodnik Francuz, który grasowa∏

w wodach Narwi by∏ stosunkowo

niegroêny, przedmiotem jego zain-

teresowaƒ by∏y przep∏ywajàce

wp∏aw konie i krowy, zadawala∏ si´

te˝ g´siami i kaczkami. By∏o to za-

pewne uj´te w ludowà legend´

wspomnienie o ˝o∏nierzach Wielkiej

Armii, którzy we wsiach poszuki-

wali ˝ywnoÊci.

Obrona przed wodnikiem by∏a

wed∏ug dawnych poglàdów prawie

nie mo˝liwa. Niekiedy mo˝na by∏o

wyrwaç si´ z jego obj´ç przez od-

wrócenie jego uwagi, zadajàc trud-

ne pytanie lub zagadk´. Nad dolnà

Narwià opowiadano o flisaku, któ-

ry p∏ywajàc na tratwach opracowa∏

skutecznà metod´ obrony

przed wodnikiem, polegajàcà

na wypowiedzeniu zakl´cia: „Flis,

Mlis, Klis”. Co oznacza∏o s∏owo

Mlis i Klis nie wiadomo, chodzi∏o

tu zapewne o zbicie z tropu wodni-

ka, który zamiast trudniç si´ topie-

niem ofiary zajmowa∏ si´ rozwiàza-

niem tej semantycznej zagadki. 

Praczka z Serocka, ciàgniona

przez wodnika wykrzykiwa∏a „po-

zdrowienia od Ma∏gorzaty”. Te po-

zdrowienia spowodowa∏y, ̋ e napast-

nik zaczà∏ zastanawiaç si´, o którà

Ma∏gorzat´ chodzi, co umo˝liwi∏o

kobiecie ucieczk´ z jego ràk. 

Poza topieniem ludzi, wodniki

prowadzà tak˝e innà szkodliwà

dzia∏alnoÊç. W nocy rozrzucajà

na przybrze˝nych ∏àkach stogi sia-

na, zrywajà rybakom sieci, gaszà

ogniska, niszczà jazy i Êluzy, a na-

wet wstrzymujà ruch barek.

Zanikajàce wierzenia ludowe

w wodników niepokoi∏y ju˝ Glo-

gera (1903), który w trakcie sp∏y-

wu po Biebrzy oraz Narwi i napi-

sa∏: „Z tego, co mi opowiadajà,

przekonywam si´, ˝e nad Biebrzà

mniemaƒ podobnych jest ma∏o, ˝e

stare przesàdy wygasajà, a te jakie

zosta∏y, ubogie sà w wyobraêni´

i poezy´. Opowiadajà mi ludzie tu-

tejsi na moje zapytania lakonicznie:

˝e kto si´ utopi, to zostaje topiel-

cem i wciàga potem kàpiàcych si´

pod wod´, ale ̋ e w Biebrzy bardzo

rzadkie sà wypadki utoni´cia, bo

nadbrze˝ni mieszkaƒcy obojej p∏ci

od dziecka dobrze p∏ywaç umiejà,

˝e g∏´bin w Biebrzy nie tak wiele,

˝e nad Narwià, w której korycie

wsz´dzie sà znaczne g∏´biny

i cz´stsze wydarzajà si´ wypadki

utoni´cia, daleko wi´cej lud mówi

o topielcach i wierzy w topielców,

ale i tam ksi´˝a wyt´piajà wÊród

ludu podobne zabobonne wierze-

nia.”

W moich wspomnieniach z ˝e-

glarskich wypraw po Narwi zacho-

wa∏o si´ te˝ zdarzenie, które poczàt-

kowo zapowiada∏o si´ na spotkanie

z wodnikiem. By∏ rok 1976 p∏yn´-

liÊmy ma∏à ∏ódkà w gór´ rzeki, hal-

sujàc na ˝aglach. DotarliÊmy do wsi

Zambski KoÊcielne, by∏o póêne

wrzeÊniowe popo∏udnie, z rzeki

podnosi∏a si´ mg∏a. W pewnym mo-

mencie na Êrodku rzeki zobaczyli-

Êmy Êpiàcego na siedzàco, zanurzo-

nego w wodzie po pas m´˝czyzn´.

To wodnik – powiedzia∏ ktoÊ z za-

∏ogi, obeznany w lokalnych legen-

dach. Okaza∏o si´ jednak, ˝e by∏ to

kandydat na wodnika, a mianowicie

nietrzeêwy woênica siedzàcy

na koêle, zanurzonej pod wodà fur-

manki, z której wypià∏ si´ trzeêwy

koƒ przy próbie przekroczenia rze-

ki w bród. 

Bardziej malowniczymi demona-

mi od wodników sà rusa∏ki, które

pojawiajà si´ w wierzeniach ludo-

wych na terenach wschodniej s∏o-

wiaƒszczyzny i w dorzeczu Bugu.

Inne nazwy rusa∏ek to rusawki, ru-

sauki, lub po prostu baby wodne.

Na Bia∏orusi rusa∏ki sà nazywane

kazytkami, od s∏owa „kazytat” czy-

li ∏askotaç. Na Podlasiu rusa∏k´

okreÊlano równie˝ mianem bogun-

ki – nimfy wodnej, która wywodziç

si´ mia∏a z rzeki Bug. 

By∏y to pi´kne dziewczyny o bia-

∏ej karnacji skóry, d∏ugich w∏osach,

skàpo ubrane, przystrojone w wian-

ki z wodnych kwiatów. Nad brze-

giem Bugu mo˝na by∏o zobaczyç

rusa∏ki, gdy pra∏y kijankami swe

koszule, taƒczy∏y lub wygrzewa∏y

si´ na s∏oƒcu. Wierzono tak˝e, ze

w miejscach gdzie rusa∏ki wycho-

dzà na làd trawa jest zawsze wilgot-

na, bujna i zielona. Plàsajàc po wo-

dzie, Êpiewem oraz wdzi´kami sta-

ra∏y si´ przyciàgnàç m∏odych

m´˝czyzn. 

Mieszkaniec Mielnika nad Bu-

giem opowiada∏ jak z wody wynu-

rzy∏y si´ trzy rusa∏ki w bia∏ych ko-

szulach i wyp∏oszy∏y stado pasàcych

si´ krów na nadrzecznych ∏àkach.

Wierzono, ˝e pi´kne rusa∏ki potra-

fià na Êmierç zataƒczyç lub za∏asko-

taç m∏odych ch∏opców. W miej-

scach odwiedzanych przez rusa∏ki

rano mieszkaƒcy nadbrze˝nych wsi

znajdujà niekiedy zgubione cz´Êci

garderoby (Klechdy, 1972).

O spotkaniu z rusa∏kami nad Bu-

giem wspomina Gloger (1903), pi-

szàc: „P∏yn´liÊmy znowu swobod-

nie, wysiadajàc tu i ówdzie na brze-

gi, gdy nagle przedstawi∏ si´ nam

niezwyk∏y widok. O kilkaset kro-

ków, na zielonem wybrze˝u, szeÊç

niewieÊcich postaci w bieli, os∏ania-

jàcej doÊç skàpo ich kszta∏ty, stojàc

rz´dem, plàsa∏o bez przerwy na jed-

nem miejscu. Mia∏y˝by to byç Ru-

sa∏ki lub Topielice bugowe, ukazu-

jàce si´ po burzy i n´càce zdradli-

wie w´drowców, którzy zab∏àdzili

w to nieznane sobie ustronie? Sta-

do bia∏ych, jak Ênieg gàsek, szczy-

pa∏o trawk´ u stóp tych nadbu˝anek,

które niestety pomimo zbli˝ania

si´ naszego, nie zdawa∏y si´ zwra-

caç na nas ˝adnej uwagi, ale wy-

trwale wcià˝ plàsa∏y i plàsa∏y nie-

znu˝one. GdyÊmy podp∏yn´li bli˝ej,

przekonaliÊmy si´ wówczas z pew-

nem rozczarowaniem, ˝e to ju˝ by-

∏y kobiety nie pierwszej m∏odoÊci,

które u˝ywajàc nóg zamiast „kija-

nek”, pra∏y w ten dziwny sposób

bielizn´ swoich m´˝ów, dzieci,

a mo˝e i wnuków.” 

W demonologi ludowej poja-

wiajà si´ te˝ syreny, ich rozprze-

strzenienie ograniczone jest jednak

tylko do Wis∏y. Z pewnoÊcià wzo-

rzec dla tego typu demonów przy-

w´drowa∏ do Polski z zachodu. Ma-

jà one utrudniony dost´p do Jezio-

ra Zegrzyƒskiego, ze wzgl´du

na budowle hydrotechniczne, takie

jak stopieƒ wodny D´be i Êluza

na ˚eraniu. 

Geograficzne rozmieszczenie de-

monów wodnych jest s∏abo pozna-

ne mimo podj´cia przez J. Gajka

– redaktora Polskiego Atlasu Etno-

graficznego próby kartowania tego

zjawiska. Niestety badania tereno-

we nie obj´∏y w wystarczajàcym

stopniu obszarów Polski pó∏nocno-

-wschodniej, gdzie ze wzgl´du

na uk∏ad hydrograficzny Bugu i Na-

rwi z dop∏ywami istniejà dobre wa-

runki dla bytowania demonów wod-

nych. Bohdanowicz (1995) wyko-

rzysta∏ jednak zebrany materia∏

do sporzàdzenia map rozmieszcze-

nia wodników i rusa∏ek w Polsce.

Wynika z nich, ˝e relacje o wodni-

kach sà liczne w odcinku dolnego

Bugu i Narwi, a opowieÊci o rusa∏-

kach sà cz´stsze nad Êrodkowym

biegiem tych rzek, bli˝ej granicy

z Bia∏orusià. 

W ludowych wierzeniach w de-

mony przekazywano sobie tak˝e

praktyczne sposoby ochrony

przed mieszkaƒcami wodnych Êwia-

tów. List´ zasad, których przestrze-

ganie pomaga ochroniç si´

przed wodnikami podaje (Bohdano-

wicz, 1995). Z tych zaleceƒ warto

wymieniç nast´pujàce: 

– zakaz kàpieli przed dniem Âw. Ja-

na (24 czerwca),

– zakaz kàpieli w dni Êwiàteczne

i niedziele, zw∏aszcza w czasie gdy

odprawia si´ w koÊciele msza

Êwi´ta,

– zakaz kàpieli w miejscach przeby-

wania wodnika, a wi´c na g∏´bokiej

wodzie, w miejscach gdzie tworzà

si´ wiry rzeczne, przy ujÊciach do-

p∏ywów do g∏ównej rzeki. 

Analizujàc te zalecenia nie spo-

sób odmówiç im trafnoÊci i g∏´bsze-

go sensu. Tak˝e dzisiaj wchodzàc

do rzeki warto pomyÊleç jakà tem-

peratur´ ma woda i czy miejsce kà-

pieli jest bezpieczne ze wzgl´du

na pr´dkoÊç pràdu. 

Próbà o˝ywienia legendy wodni-

ka by∏a postaç Paskudy, wymyÊlo-

na w latach 80. na potrzeby progra-

mu „Lato z Radiem”. W tamtych

czasach Paskuda od˝ywia∏a si´ Êcie-

kami, które w du˝ych iloÊciach

p∏yn´∏y Narwià i Bugiem. Poprawa

stanu czystoÊci obu rzek zmusi∏a

jednak Paskud´ do emigracji. 

Demony wodne pozostajà folklo-

rystycznà osobliwoÊcià, którà odna-

leêç mo˝na ju˝ tylko w literaturze

etnograficznej. Miejsce dawnych

wsi zaj´∏y osiedla domów letnisko-

wych, a wszechobecna telewizja

skutecznie zaw∏adn´∏a wyobraênià

wspó∏czesnego pokolenia Polaków.

Nad brzegiem rzeki dziÊ bardziej

spodziewalibyÊmy si´ spotkaç Bat-

mana lub Ogra ni˝ wodnika i rusa∏-

k´. Warto jednak przypomnieç

dawne wierzenia w demony wod-

ne, zw∏aszcza wtedy gdy wakacje

sp´dzamy nad Jeziorem Zegrzyƒ-

skim. 

� Artur Magnuszewski
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Wodniki, topce i kazytki, czyli co
zamieszkuje wody Jeziora Zegrzyƒskiego  
Historia dawnych
zamków nie mo˝e
obejÊç si´ bez legendy
o duchach, podobnie
jest z jeziorami lub
rzekami. Sprawdêmy
zatem czy Jezioro
Zegrzyƒskie i tworzàce
je rzeki zamieszkujà
jakieÊ tajemne duchy.
Zainteresowanie
demonami wodnymi
powraca zwłaszcza
w okresie lata, gdy
sp´dzamy sporo
wolnego czasu
nad wodà.


