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OLIMPIADA Rodzinna w Aquaparku Fala
oraz
ZAWODY w Porcie Jachtowym Niepor´t

w skrócie
ZAPROSZENIE NA CASTING

Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie,

zaprasza w sobot´ 22 wrzeÊnia 2012 r.,

o godzinie 16.00 

na „DZIE¡ OTWARTY” 

oraz na casting do spektaklu 

muzycznego „CYBERJAZDA” 

m∏odzie˝ w wieku 12 – 16 lat.

O
tym, czy tereny gminy Niepo-

r´t po∏o˝one nad Zalewem

Zegrzyƒskim sà popularne

wÊród turystów, mo˝na si´ przeko-

naç podczas jednego upalnego dnia.

Wystarczy wizyta na Dzikiej Pla˝y

w Niepor´cie, by mieç wra˝enie po-

bytu w nadmorskim kurorcie – koce

le˝àce jeden obok drugiego a na nich

opalajàcy si´ ludzie, kàpielisko pe∏-

ne p∏ywajàcych, molo zape∏nione

spacerowiczami. Równie du˝y ruch

na wodzie – ˝aglówki, motorówki,

windsurfing, rowery wodne. Podob-

nie jest w Porcie Jachtowym Niepo-

r´t i w Porcie Pilawa, choç mo˝e nie-

co spokojniej. Na brak turystów nie

narzekajà te˝ liczne oÊrodki le˝àce

na trasie do Ryni. Co wp∏yn´∏o

na zmian´ sytuacji nad Zalewem,

który jeszcze w latach 90-tych,

po okresie poczàtkowej popularno-

Êci, raczej straszy∏ infrastrukturà,

ni˝ zach´ca∏ do odpoczynku. 

– Nasze wieloletnie dzia∏ania do-

prowadzi∏y do tego, ˝e Niepor´t

pod wzgl´dem iloÊci turystów mo˝e

konkurowaç z miejscowoÊciami nad-

morskimi. Mieszkaƒcy aglomeracji

warszawskiej znaleêli tu miejsce wy-

poczynku – mówi wójt Maciej Mazur.

– Od lat trwa∏y prace nad planami

zagospodarowania przestrzennego

i okreÊleniem funkcji terenów. Po-

zwoli∏o to nie tylko na modernizacj´

Dzikiej Pla˝y, ale tak˝e wyzwoli∏o

mo˝liwoÊci prywatnych inwestorów. 

W efekcie prac planistycznych

na po∏udniowym wybrze˝u Zalewu

powsta∏o wiele nowych obiektów,

które bardzo rozszerzy∏y ofert´ tury-

styczno-wypoczynkowà. Miejska

komunikacja do Zegrza Po∏udnio-

wego, o którà wystara∏a si´ gmina,

wspierana przez komunikacj´ kole-

jowà, to równie˝ wa˝ne elementy

strategii rozwoju turystyki. 

Port Jachtowy w Niepor´cie i Port

Pilawa sà równie˝ bardzo popularne

wÊród turystów. Port Jachtowy to

enklawa spokoju, z pla˝à i pi´knym

portem. To równie˝ wypo˝yczalnia

∏ódek, dzia∏ajàce sekcje ˝eglarskie

i park linowy, oferujàcy liczne atrak-

cje. Nieco inny charakter ma Port Pi-

lawa – typowy port ˝eglarski, koja-

rzony z wioskà ˝eglarskà. 

– Pojawiajà si´ pytania, w jakim

kierunku powinno zmierzaç dalsze

zagospodarowanie tych terenów

– mówi wójt Mazur. – Czy gmina sa-

ma powinna si´ tym zajàç, czy we

wspó∏pracy z partnerem. Jaki cha-

rakter powinno mieç to zagospoda-

rowanie – czy intensywne, z rozbu-

dowanà infrastrukturà, czy raczej

powinniÊmy staraç si´ zachowaç do-

tychczasowy charakter tych miejsc?

Kolejne pytanie to w jakiej formie

wykorzystywaç Za-

lew Zegrzyƒski, ˝e-

by z jednej strony

zapewniç warunki

do wypoczynku,

a drugiej strony

w pe∏ni zadbaç

o bezpieczeƒstwo

osób korzystajà-

cych z niego.

Na Zalewie robi si´

coraz ciaÊniej, jest coraz wi´cej

osób uprawiajàcych ró˝ne dyscypli-

ny sportów wodnych. Zag´szczenie

powoduje wzrost zagro˝enia, szcze-

gólnie w weekendy. Problem mo˝na

próbowaç rozwiàzaç poprzez wy-

dzielenie stref dla u˝ytkowników,

w zale˝noÊci od rodzaju uprawiane-

go sportu. Pojawia si´ jeszcze jedno

pytanie – czy ma powstaç tor dla nart

wodnych, a jeÊli tak, to gdzie go zlo-

kalizowaç. Zg∏aszajà si´ do nas in-

westorzy z takimi propozycjami, ale

mam ÊwiadomoÊç, ˝e to, co dla jed-

nych b´dzie dodatkowà atrakcjà Za-

lewu, dla innych b´dzie trudne do za-

akceptowania. Mówiàc o rozwoju

Zalewu nie zapominajmy o Kanale

˚eraƒskim. Wymaga on znacznych

nak∏adów na rewitalizacj´.

Przy Gminnym OÊrodku Kultury

móg∏by powstaç port, miejsce przy-

stanku na trasie statków wycieczko-

wych z Warszawy do Serocka. Musi-

my szukaç partnerów do realizacji

tak du˝ych projektów – to Rejonowy

Zarzàd Gospodarki Wodnej, Skarb

Paƒstwa, reprezentowany przez Sta-

rost´ i Wojewod´. W takim przedsi´-

wzi´ciu powinien tez uczestniczyç

Marsza∏ek Województwa i Prezydent

Warszawy, bo mówimy przecie˝

o miejscach t∏umnie odwiedzanych

przez mieszkaƒców stolicy. Niezb´d-

ny jest rozwój dróg, aby dotarcie

nad Zalew odbywa∏o si´ p∏ynnie,

uruchomienie dodatkowych Êrodków

komunikacji miejskiej, myÊl´ tu

przede wszystkim o kolei, o cz´st-

szych rejsach statków wycieczko-

wych. Zale˝y nam na zaanga˝owaniu

wielu partnerów, których wspó∏pra-

ca da efekt w postaci zrównowa˝o-

nego rozwoju Zalewu Zegrzyƒskiego

i turystyki wokó∏ niego. 

� B.Wilk

WYPOCZYNEK 
nad Zalewem Zegrzyƒskim
Zbli˝ajàcy si´ koniec lata skłania do podsumowania i oceny sezonu turystycznego
nad południowym brzegiem Zalewu Zegrzyƒskiego. Pojawiajà si´ równie˝ pytania
o to, w jakim kierunku ma podà˝aç dalszy rozwój turystyki nad Zalewem, jakie
zmiany sà konieczne, o czym nale˝y pomyÊleç w perspektywie nast´pnych lat.

PORT JACHTOWY NIEPOR¢T PORT PILAWA

DZIKA PLA˚A

WYPOCZYNEK 
nad Zalewem Zegrzyƒskim
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GMINNE INWESTYCJE
1. ustny przetarg nieograni-

czony na sprzeda˝ niezabudowa-

nej nieruchomoÊci po∏o˝onej we

wsi i gminie Niepor´t przy ulicy

Zegrzyƒskiej, w sàsiedztwie Za-

lewu Zegrzyƒskiego: dzia∏ka
nr 19/1 i nr 19/2 o ∏àcznej po-
wierzchni 3839 m2 wraz
z udzia∏em 3/6 cz´Êci w drodze
dojazdowej. Zgodnie ze zmiana-

mi w miejscowym planie ogól-

nym zagospodarowania prze-

strzennego gminy Niepor´t nieru-

chomoÊç stanowi w cz´Êci teren

us∏ug turystyki i wypoczynku

o symbolu w planie UT, teren go-

spodarki leÊnej, teren u˝ytków

zielonych, ponadto przez nieru-

chomoÊç przebiega gazociàg

G2x500;

¸àczna cena wywo∏awcza nie-
ruchomoÊci: 438 609 z∏ brutto.
Wadium w wysokoÊci
– 44 000 z∏ nale˝y wnieÊç w for-

mie pieniàdza – z oznaczeniem

nieruchomoÊci, której dotyczy

– przelewem lub wp∏ata – na ra-

chunek bankowy Gminy Niepo-

r´t, prowadzony w Banku Spó∏-

dzielczym w Legionowie o/Niepo-

r´t Nr 25 8013 1029 2003 0003

7415 0002, w taki sposób, aby

najpóêniej w dniu 12 paêdzier-
nika 2012 r. wadium znajdowa-

∏o si´ na rachunku bankowym

Gminy Niepor´t.

Przetarg odb´dzie si´ w dniu 17
paêdziernika 2012 r. o godzi-
nie 11.00 w sali konferencyjnej

w budynku Urz´du Gminy Nie-

por´t – II p., adres: Plac Wolno-

Êci 1, 05-126 Niepor´t.

2. ustny przetarg nieograniczony

na sprzeda˝ niezabudowanej nie-

ruchomoÊci po∏o˝onej we wsi

i gminie Niepor´t przy ulicy Ze-

grzyƒskiej, w sàsiedztwie Zalewu

Zegrzyƒskiego i kompleksu „Dzi-

ka Pla˝a”: dzia∏ka nr ewid. 23/9,
o powierzchni 0,2140 ha wraz
z udzia∏em 1/4 cz´Êci w drodze
dojazdowej.
Zgodnie z Miejscowym Planem

Zagospodarowania Przestrzenne-

go „Po∏udniowego Wybrze˝a Je-

ziora Zegrzyƒskiego” nierucho-

moÊç stanowiàca przedmiot prze-

targu – po∏o˝ona jest na terenie

us∏ug turystyki i zieleni urzàdzo-

nej o symbolu w planie 1UT/ZP.

Cena wywo∏awcza – 809 387 z∏
brutto, w tym 23% VAT 
Wadium w wysokoÊci
– 80 000 z∏ nale˝y wnieÊç w for-

mie pieniàdza – z oznaczeniem

nieruchomoÊci, której dotyczy

– przelewem lub wp∏ata – na ra-

chunek bankowy Gminy Niepo-

r´t, prowadzony w Banku Spó∏-

dzielczym w Legionowie o/Nie-

por´t Nr 25 8013 1029 2003 0003

7415 0002, w taki sposób, aby

najpóêniej w dniu 12 paêdzier-
nika 2012 r. wadium znajdowa-

∏o si´ na rachunku bankowym

Gminy Niepor´t.

Przetarg odb´dzie si´ w dniu 17
paêdziernika 2012 r. o godzi-
nie 10.00 w sali konferencyjnej

w budynku Urz´du Gminy Nie-

por´t – II p., adres: Plac Wolno-

Êci 1, 05-126 Niepor´t.

3. ustny przetarg nieograniczony

na sprzeda˝ niezabudowanej nie-

ruchomoÊci po∏o˝onej we wsi

Izabelin gmina Niepor´t przy uli-

cy Granicznej w pobli˝u szko∏y

podstawowej: dzia∏ka nr 185/7,
o powierzchni 0,15 ha.
Zgodnie ze,,Zmianami w miej-

scowym planie ogólnym zago-

spodarowania przestrzennego

gminy Niepor´t” nieruchomoÊç

stanowi teren zabudowy wiejskiej

mieszanej o symbolu w planie

– 13ROM.

Cena wywo∏awcza – 276 750 z∏
brutto, w tym 23% VAT 
Wadium w wysokoÊci
– 27 000 z∏ nale˝y wnieÊç w for-

mie pieniàdza – z oznaczeniem

nieruchomoÊci, której dotyczy

– przelewem lub wp∏ata – na ra-

chunek bankowy Gminy Niepo-

r´t, prowadzony w Banku Spó∏-

dzielczym w Legionowie o/Nie-

por´t Nr 25 8013 1029 2003

0003 7415 0002, w taki sposób,

aby najpóêniej w dniu 20 wrze-

Ênia 2012 r. wadium znajdowa∏o

si´ na rachunku bankowym Gmi-

ny Niepor´t.

Przetarg odb´dzie si´ w dniu 24
wrzeÊnia 2012 r. o godzi-
nie 10.00 w sali konferencyjnej

w budynku Urz´du Gminy Nie-

por´t – II p., adres: Plac Wolno-

Êci 1, 05-126 Niepor´t.

Szczegó∏owe informacje o wy˝ej

wymienionych nieruchomoÊciach,

kompletnà treÊç og∏oszeƒ oraz wa-

runki przetargu mo˝na uzyskaç

w Dziale Geodezji i Gospodarki

NieruchomoÊciami Urz´du Gminy

Niepor´t Plac WolnoÊci 1, 05-126

Niepor´t, pokój nr 7, tele-

fon 22 767-04-12, w godzinach

pracy Urz´du, na stronie interneto-

wej www.bip.nieporet.pl. oraz

na tablicy og∏oszeƒ Urz´du.

OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY NIEPOR¢T OGŁASZA:PLACE zabaw

„Radosna Szkoła”
Rozstrzygni´te zosta∏o zamówienie
publiczne na wykonanie placów
zabaw w ramach programu rzàdo-
wego „Radosna Szko∏a” przy szko-
∏ach w Izabelinie i Wólce Radzy-
miƒskiej.
Program rzàdowy „Radosna Szko∏a”

umo˝liwia szko∏om podstawowym

publicznym i niepublicznym otrzy-

manie wsparcia finansowego na wy-

posa˝enie szkolnego placu zabaw

i sali zabaw. Celem programu jest

zapewnienie najm∏odszym uczniom

w∏aÊciwego rozwoju psychofizycz-

nego i warunków do aktywnoÊci ru-

chowej porównywalnej ze standar-

dami wychowania przedszkolnego.

Place zabaw wyposa˝ane zostanà

w kolorowe zestawy sprawnoÊciowe

dla dzieci starszych, podwójne huÊ-

tawki, huÊtawki wa˝ki, ma∏e zesta-

wy sprawnoÊciowe dla dzieci m∏od-

szych. Wszystkie zabawki stanà

na bezpiecznej, wylewanej na-

wierzchni. Wokó∏ placów uporzàd-

kowany zostanie teren, zasiana tra-

wa, postawione ∏awki. 

Wykonawcà jest firma Roboty

Ziemne-Budowlane Janusz Mróz

z Legionowa. ¸àczny koszt budowy

placów to 249 tys. z∏. Dofinansowa-

nie rzàdowe wyniesie ok. 50% war-

toÊci ka˝dego z nich.

Podobne place zabaw, wybudowa-

ne w ramach programu rzàdowego,

stojà ju˝ przy szko∏ach w Niepor´cie,

Bia∏obrzegach i Józefowie.

BUDOWA boiska w Stanisławowie Drugim
Przy filii Gminnego OÊrodka Kul-
tury w Stanis∏awowie Drugim po-
wstanie wielofunkcyjne boisko
sportowe. Zaplanowane sà boiska

do gry w koszykówk´ i siatkówk´

z wyposa˝eniem (kosze i siatki) oraz

tenis ziemny. Ustawione bramki

o rozmiarach 3 m x 2 m dadzà te˝

mo˝liwoÊç gry w pi∏k´ no˝nà. Ca∏oÊç

b´dzie mia∏a wymiary 32 m x 18 m. 

Wykonawcà jest firma SPORT

GRUPA Sp. z o.o. z Miƒska Mazo-

wieckiego. 

Koszt prac wyniesie 181 tys. z∏.

Termin ich wykonania up∏ywa

30 paêdziernika. 

REMONT szkoły
w Józefowie
W szkole w Józefowie wymienione

zosta∏y w korytarzu panele pod∏ogo-

we. Koszt prac, które wykona∏a fir-

ma Tom-Bud z Legionowa, to ok.

44 tys. z∏. 

Na ulicy LeÊnej w Wólce Radzy-

miƒskiej, na odcinku d∏ugoÊci 450

metrów, stan´∏o 12 s∏upów oÊwie-

tleniowych. Wykonawcà inwestycji

by∏o Przedsi´biorstwo Instalacji

Elektrycznych z ¸om˝y, koszt

oÊwietlenia wyniós∏ ok. 37 tys. z∏o-

tych.

CHODNIK 
w Rembelszczyênie
Trwa post´powanie przetargowe

na wykonanie projektu chodnika

wzd∏u˝ ulicy Jana Kazimierza, na od-

cinku od ronda w Rembelszczyênie

w kierunku Warszawy. ̧ àczna d∏ugoÊç

nowego chodnika to 1410 metrów. 

W Ryni ocieplony zostanie budynek

komunalny, w którym ma swojà siedzi-

b´ Êwietlica wiejska. Przewidziana jest

równie˝ naprawa dachu, kominów

i schodów wejÊciowych. Wokó∏ bu-

dynku posadzone zostanà drzewa

i krzewy. Na wykonanie tych prac gmi-

na uzyska∏a dofinansowanie ze Êrod-

ków unijnych w ramach Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na la-

ta 2007-2013 za poÊrednictwem Lokal-

nej Grupy Dzia∏ania Zwiàzku Stowa-

rzyszeƒ Partnerstwo Zalewu Zegrzyƒ-

skiego w kwocie ok. 22 tys. z∏.

Koszt ca∏oÊci prac wyniesie ok.

43 tys. z∏, ich wykonawcà jest firma

Bimer z Chotomowa.

PROJEKT
wodociàgu w ulicy
Rumiankowej
Podpisana zosta∏a umowa na wykonanie

projektu sieci wodociàgowej w ulicy Ru-

miankowej w Niepor´cie, o d∏ugoÊci 300

metrów. 

Projekt przygotuje Pracownia Instala-

cji Budowlanych Andrzej St´pieƒ z War-

szawy, w terminie do koƒca 2012 roku.

WODOCIÑG
w ulicy Piastowskiej
Sieç wodociàgowa po∏o˝ona zosta∏a

na odcinku 270 metrów. Inwestycj´

wykona∏a firma Instal-Bud Nowe Wy-

pychy, za kwot´ 61 tys. z∏.

REMONT sali
gimnastycznej w
Wólce Radzymiƒskiej
Trwa remont sali gimnastycznej

przy szkole podstawowej w Wólce Ra-

dzymiƒskiej. Zaplanowano malowanie

Êcian i wymian´ 1 pary drzwi. Prace

wykonuje firma ERBUD z Warszawy

za kwot´ 30 tys. z∏otych. 

OÂWIETLENIE
ulicy LeÊnej 
w Wólce 
Radzymiƒskiej

DOFINANSOWANIE termomodernizacji

REMONT przedszkola
w Białobrzegach

Zakoƒczone zosta∏y prace przy re-

moncie przedszkola w Bia∏obrze-

gach. Wymieniony zosta∏ dach bu-

dynku, pomalowano elewacj´.

Wykonawcà by∏ zak∏ad Us∏ug Pro-

dukcyjnych i Handlu z Makowa

Mazowieckiego. Koszt prac to

98 tys. z∏.
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Stowarzyszenie Pomocy Potrzebujàcym
„NADZIEJA” wspólnie z Stowarzyszeniem
Centrum Informacji Społecznej w Warszawie
od 16 sierpnia 2012 roku uruchomiło Punkt

Porad Obywatelskich dla mieszkaƒców miasta
Legionowo i Powiatu.

W Stanisławowie Pierwszym jest miejsce, w którym mogà
skorzystaç z jazdy konnej zarówno dzieci, młodzie˝ jak
i doroÊli.

PUNKT Porad Obywatelskich

DLA MIŁOÂNIKÓW koni
i sztuki jeêdziectwa

Poradnictwo ma na celu wspieranie

obywateli, którzy znaleêli si´ w trud-

nej sytuacji ˝yciowej i prób´ poszu-

kiwania rozwiàzaƒ ich problemów

poprzez udzielanie porad i informa-

cji o przys∏ugujàcych prawach, spo-

sobach ich dochodzenia, mo˝liwych

rozwiàzaniach tych problemów wraz

z przedstawieniem konsekwencji ka˝-

dego z dost´pnych rozwiàzaƒ. Pora-

dy b´dà udzielali wykwalifikowani

specjaliÊci w dziedzinie prawa, spraw

spo∏ecznych, samorzàdowych itd.

Nasze has∏o : „Obywatele pomaga-

jà obywatelom byç obywatelami”.

Zamierzamy wspieraç rozwój spo-

∏eczeƒstwa obywatelskiego poprzez

podnoszenie poziomu wiedzy obywa-

teli o przys∏ugujàcym ich prawach

i uprawnieniach oraz wzmacniaç

umiej´tnoÊci samodzielnego radzenia

sobie z problemami ˝yciowymi oraz

promowaç postawy aktywnego

uczestnictwa w ˝yciu spo∏ecznym.

Doradca b´dzie pe∏ni∏ dy˝ur
w PPO w ka˝dy czwartek, w godzi-
nach 16.00-18.00 w siedzibie STO-
WARZYSZENIA przy ul. Pi∏sud-
skiego 3 w Legionowie, tel.:
/22/ 774 50 80. �

Mo˝liwa jest indywidualna nauka

jazdy dla poczàtkujàcych, jak i dla

bardziej zaawansowanych jeêdêców.

Zapraszamy osoby, które chcà po-

znaç drog´ porozumiewania si´ z ko-

niem. Najm∏odsi zapewne polubià

mi∏ego kuca do hipoterapii, podczas

oprowadzania w siodle.

Wszystkich ch´tnych zainteresowa-

nych naukà bàdê jazdà rekreacyjnà

zapraszamy do Stanis∏awowa Pierw-

szego, przy ulicy Przysz∏oÊç 39. Te-

lefon kontaktowy: 0 881-320-596

lub 22 772-45-27

� J.Â

12.WRZEÂNIA
Âwiatowy Dzieƒ 
Higieny Jamy Ustnej

Bardziej ni˝ kiedykolwiek
w dzisiejszych czasach
nabiera znaczeniu
okreÊlenie PI¢KNY
UÂMIECH! Aby go
zachowaç nale˝y
przestrzegaç okreÊlonych
zasad profilaktyki. 

L
epiej zapobiegaç ni˝ leczyç – to

dobrze znane i majàce odzwier-

ciedlenie w rzeczywistoÊci po-

wiedzenie sprawdza si´ równie˝ w sto-

matologii. Bezsprzecznie najlepszym

sprzymierzeƒcem zdrowia jamy ustnej

jest jej codzienna higiena i systema-

tyczna profilaktyka. Zapobieganie

chorobom z´bów i przyz´bia powinno

przede wszystkim przejawiaç si´

w cz´stych wizytach kontrolnych

u stomatologa tzw. przeglàdach, pod-

czas których lekarz mo˝e zawczasu zi-

dentyfikowaç nowo powsta∏e schorze-

nia i szybko zahamowaç ich dalszy

rozwój. Bardzo dobre efekty profilak-

tyczne daje równie˝ profesjonalne

oczyszczanie z´bów z kamienia naz´b-

nego i osadu oraz stosowanie metod

zapobiegajàcych próchnicy. 

12. wrzeÊnia na Âwiatowy Dzieƒ
Higieny Jamy Ustnej gabinet Sto-
matologiczny „RODENT” w Niepo-

r´cie ma zaszczyt zaprosiç Paƒstwa

na prawid∏owo prowadzony instruk-

tarz profilaktyki stomatologicznej

gwarantujàcy wykszta∏cenie dobrych

nawyków. 

W tym dniu odb´dzie si´ szkolenie

i zaznajomienie pacjentów ze stosowa-

niem w∏aÊciwych technik szczotkowa-

nia oraz odpowiednich narz´dzi

pomocniczych. B´dzie to dzieƒ po-

Êwi´cony profilaktyce domowej i pro-

fesjonalnej. 

Wi´kszoÊç pacjentów szybko zapo-

mina uwagi lekarza dentysty dotyczà-

ce higieny jamy ustnej, co w konse-

kwencji mo˝e prowadziç do chorób

przyz´bia (np. paradontozy). Zwalcza-

nie p∏ytki bakteryjnej, gromadzàcej si´

po spo˝yciu pokarmów, odgrywa naj-

wa˝niejszà rol´ w zapobieganiu i le-

czeniu choroby próchnicowej i chorób

przyz´bia oraz w utrzymaniu zdrowe-

go uÊmiechu. Profilaktyka domowa

ograniczajàca si´ cz´sto tylko

do szczotki i pasty do z´bów, jest nie-

wystarczajàca w walce z próchnicà. Pa-

cjenci cz´sto nie zdajà sobie sprawy

z w∏asnych niedociàgni´ç w oczysz-

czaniu z´bów. Mi´kkie z∏ogi utrzymu-

jàce si´ w przestrzeniach mi´dzyz´bo-

wych, nie sà mo˝liwe do wykrycia ani

przy pomocy wzroku, ani j´zyka lub

mi´Êni warg i policzków, dlatego te˝

zasadnym staje si´ wdro˝enie w∏aÊci-

wych nawyków ̋ ywieniowych oraz hi-

gienicznych z u˝yciem odpowiednich

przyborów. Kierunki i zakres wykony-

wanych zabiegów domowych powi-

nien wyznaczyç lekarz stomatolog,

który obejmie pacjenta profesjonalnà

profilaktykà, udzieli wskazówek i rze-

telnych informacji, a tak˝e regularne

wizyty kontrolne, które powinny odby-

waç si´ przynajmniej 2 razy w roku.

Profilaktyka profesjonalna jest wst´-

pem do ka˝dego leczenia. Polega ona

na badaniu okresowym, diagnostyce

i ocenie ryzyka próchnicy, mechanicz-

nym oczyszczaniu z´bów, skalingu

z polerowaniem koron i szyjek z´bów,

a tak˝e stosowaniem preparatów flu-

oru oraz udzielaniu w∏aÊciwych wska-

zówek dietetycznych.

Wiele osób ma zakorzenione prze-

konanie, ˝e z´by nale˝y czyÊciç nie-

zw∏ocznie po posi∏ku. Tymczasem

po spo˝yciu owoców lub wypiciu so-

ku szkliwo jest os∏abione przez dzia-

∏anie kwasów i ∏atwo ulega zniszcze-

niu pod wp∏ywem szczotkowania. Na-

le˝y wi´c raczej wypiç lub przep∏ukaç

usta czystà wodà, aby wyp∏ukaç pozo-

sta∏e kwasy i rozpuszczalne w´glowo-

dany, a ze szczotkowaniem odczekaç

kilkanaÊcie minut.

Zdarzajà si´ równie˝ przypadki, gdy

pacjenci podchodzà do higieny jamy

ustnej z nadmiernà gorliwoÊcià. Tym-

czasem zbyt silne szczotkowanie, sto-

sowanie nieprawid∏owych produktów

do higieny lub nieumiej´tne pos∏ugiwa-

nie si´ nimi mo˝e okazaç si´ równie

przykre w skutkach jak zaniedbania.

Majàc na uwadze pi´kny i zdrowy

uÊmiech naszych Pacjentów serdecz-

nie zapraszamy wszystkich ch´tnych

na bezp∏atne przeglàdy po∏àczone

z profesjonalnym instruktarzem higie-

ny jamy ustnej. JesteÊmy do Paƒstwa

dyspozycji 12 wrzeÊnia w Gabinecie

Stomatologicznym „RODENT”,

ul. Jana Kazimierza 257 Niepor´t,

prosimy o wczeÊniejsze umówienie

wizyty, tel. 22 772 50 17.

� Ewa Rosochacka

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
NA OBIADY DOMOWE
w stołówce szkolnej w Gimnazjum 
w Stanisławowie Pierwszym w ka˝dà sobot´ 
i niedziel´ od dnia 1 wrzeÊnia. 

Od 27 sierpnia trwajà zapisy na bezpłatne badania w ramach akcji
„NIE nowotworom u dzieci”. 

NIE NOWOTWOROM u dzieci
Badania majà na celu dok∏adnà ocen´

stanu narzàdów wewn´trznych dzieci

oraz wykrycie ewentualnych od-

st´pstw od normy. Badania sà realizo-

wane wed∏ug standardów medycznych

okreÊlonych dla tej grupy wiekowej

przez Polskie Towarzystwo Ultraso-

nograficzne i wykonywane przez do-

Êwiadczonych lekarzy – radiologów.

Ambulans Fundacji to jedyny tego

typu pojazd w Europie. Jest to unikal-

na, mobilna stacja medyczna, sk∏ada-

jàca si´ z poczekalni – rejestracji oraz

dwóch gabinetów lekarskich, wyposa-

˝onych w nowoczesny sprz´t ultraso-

nograficzny. 

Aby wziàç udzia∏ w badaniu USG

nale˝y zapisaç dziecko, dzwoniàc

pod numer: tel. 22 7640 554 (numer

dla mieszkaƒców gminy Niepor´t).

Zapisy trwajà od 27 sierpnia 2012
r. do 7 wrzeÊnia 2012 r., w godz.
od 10.00 do 15.00. Udzia∏ w badaniu
bez rejestracji nie jest mo˝liwy.

Liczba miejsc jest ograniczona. De-

cyduje kolejnoÊç zg∏oszeƒ. Informacja

o zakoƒczeniu zapisów zostanie poda-

na na portalu powiat-legionowski.pl.

Czas potrzebny na badanie to oko-

∏o 15-18 minut. Po zakoƒczeniu rodzi-

ce otrzymujà wyniki badaƒ oraz ewen-

tualne porady lekarskie.
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14
sierpnia przy pomniku 28. Pu∏ku
Strzelców Kaniowskich w Wólce
Radzymiƒskiej zgromadzili si´

mieszkaƒcy, wojsko, przedstawiciele gmin-
nych i powiatowych w∏adz samorzàdowych,
kombatantów, policji, stra˝y po˝arnej,
szkó∏, harcerzy i stowarzyszeƒ. Opraw´ uro-
czystoÊci zapewni∏a Kompania Honorowa
Centrum Szkolenia ¸àcznoÊci i Informaty-
ki w Zegrzu oraz liczne poczty sztandaro-
we. UroczystoÊci rozpocz´∏a polowa msza
Êw. koncelebrowana przez ksi´˝y Piotra J´-
drzejewskiego i Piotra Âliwk´, z udzia∏em ze-
spo∏u wokalnego ze Stanis∏awowa Drugiego.
W kazaniu przywo∏ana zosta∏a postaç boha-
terskiego kapelana Piotra Skorupki, który po-
leg∏ w walce towarzyszàc swoim ˝o∏nierzom. 

Po mszy, przyby∏ych na uroczystoÊç powi-
ta∏ Wójt Gminy Niepor´t Maciej Mazur.
W swoim wystàpieniu przypomnia∏ znaczenie
kampanii wojennej 1920 roku oraz histori´
pomnika, przy którym odbywa si´ uroczy-
stoÊç. Ufundowa∏ go, w ho∏dzie dowódcy po-
rucznikowi Stefanowi Pogonowskiemu oraz
poleg∏ym wraz z nim ̋ o∏nierzom, Korpus Ofi-
cerski 28 Pu∏ku Strzelców Kaniowskich.
W 1924 roku ods∏oni´cia pomnika dokona∏
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Stanis∏aw
Woliƒski, a poÊwi´ci∏ Êwiadek ówczesnych wy-
darzeƒ, Kardyna∏ Aleksander Kakowski.

W nast´pnej cz´Êci uroczystoÊci odczytany
zosta∏ Apel Pami´ci, zakoƒczony salwà hono-
rowà. Kwiaty przy pomniku z∏o˝yli przedsta-
wiciele: samorzàdu Gminy Niepor´t, Centrum
Szkolenia ¸àcznoÊci i Informatyki w Ze-
grzu, 9. Batalionu ̧ àcznoÊci Dowództwa Gar-
nizonu Warszawa, Ko∏a Powiatowego Zwiàz-
ku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Po-
litycznych, Starostwa Powiatowego
w Legionowie, Starostwa Powiatowego w Wo-
∏ominie, Miasta Zàbki, Miasta i Gminy Radzy-
min, Miasta Legionowo, Komendy Powiato-

wej Policji w Legionowie, Komisariatu Policji
w Niepor´cie, Komendy Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej w Legionowie, OSP w Wólce Radzy-
miƒskiej, ZSZ Zak∏adu Doskonalenia Zawo-
dowego im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Ra-
dzyminie, SP im. 28 Pu∏ku Strzelców Kaniow-
skich w Wólce Radzymiƒskiej, Stowarzyszenia
Przyjació∏ Radzymina, Stowarzyszenia Mi∏o-
Êników Historii Regionu Gminy Niepor´t, To-
warzystwa Przyjació∏ Niepor´tu. 

Obchody rocznicowe zakoƒczy∏y rozmowy
przy wojskowej grochówce.

15 sierpnia, w dniu Âwi´ta Wojska Polskie-
go, odby∏a si´ uroczysta msza Êw. w koÊciele
N.M.P. Wspomo˝ycielki Wiernych w Stanis∏a-
wowie Pierwszym, z udzia∏em przedstawicie-
li samorzàdu Gminy Niepor´t oraz harcerzy
z 329. dru˝yn harcerskich i gromad zucho-
wych Niepor´t. Podnios∏ym momentem by∏o
z∏o˝enie kwiatów pod tablicà upami´tniajàcà
poleg∏ych za Ojczyzn´, przy której wart´ ho-
norowà pe∏nili ˝o∏nierze 9. Batalionu ¸àczno-
Êci Dowództwa Garnizonu Warszawa. Wià-
zanki kwiatów z∏o˝one zosta∏y równie˝ w miej-
scach pami´ci narodowej: przy pomniku
na Placu WolnoÊci w Niepor´cie, na grobie
Nieznanego ˚o∏nierza przy ulicy Nowolipie
oraz przy pomniku Legionistów Marsza∏ka
Józefa Pi∏sudskiego w Bia∏obrzegach.

�

14 i 15 sierpnia odbyły si´
gminne uroczystoÊci z okazji

92. rocznicy Bitwy
Warszawskiej.

GMINNE uroczystoÊci 92. rocznic
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68. ROCZNICA Powstania Warszawskiego
1 sierpnia uczciliÊmy
pami´ç powstaƒców
warszawskich, wÊród nich
równie˝ mieszkaƒców
gminy Niepor´t, członków
Armii Krajowej.
Wiàzanki kwiatów
spocz´ły przy pomniku
na Placu WolnoÊci
w Niepor´cie,
na cmentarzu parafialnym
na grobie rozstrzelanych
˝ołnierzy Armii Krajowej
oraz ich dowódcy
Bronisława Tokaja, a tak˝e
w miejscu, gdzie zgin´li
podchorà˝owie „Alfa”
i „Skiba”, broniàc zrzutu
broni dla Warszawy.

cy Bitwy Warszawskiej
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W dniach 9-12 sierpnia odbyły si´ w Gi˝ycku Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych. Załoga Artur i Andrzej Małek na jachcie 4innovation
reprezentowała z sukcesem Gmin´ Niepor´t, zdobywajàc II wicemistrzostwo.

ZAŁOGA z Niepor´tu na podium 
Mistrzostwa Polski Jachtów Kabi-

nowych to specjalna, presti˝owa

impreza organizowana tylko raz

w roku. Jezioro Niegocin i aura

pierwszego dnia nie rozpieszcza∏y

zawodników i jachtów. Przy sile

wiatru dochodzàcej do 6 w skali

Beuforta rozegrano tylko dwa wy-

Êcigi. Za∏oga z Niepor´tu z∏ama∏a

ster i po prowizorycznej naprawie

zaj´∏a dwukrotnie czwarte miejsce.

Inne jachty mia∏y niewiele wi´cej

szcz´Êcia. Skoƒczy∏o si´ dwoma

z∏amanymi masztami, jednym dziu-

rawym jachtem, kilkoma wywrotka-

mi innych za∏óg oraz jednym zato-

pionym jachtem klasy Micro. Na-

st´pnego dnia wiatr troch´ os∏ab∏.

Rozegrano cztery wyÊcigi, jednak

jacht 4innovation nadal by∏ poza

podium. Ró˝nica do prowadzàcych

jednak ju˝ znacznie zmala∏a. Za∏o-

ga z Niepor´tu wykorzysta∏a okazj´,

zajmujàc odpowiednio drugie i trze-

cie miejsce w dwóch wyÊcigach ro-

zegranych ostatniego dnia regat.

Wystarczy∏o! Pomimo uszkodzo-

nego do koƒca regat steru zdoby-

∏a II Wicemistrzostwo w Mistrzo-

stwach Polski Jachtów Kabinowych

w klasie ˚agle500.

We wrzeÊniu odb´dà si´ regaty

na Zalewie Zegrzyƒskim, w których

za∏oga Artur i Andrzej Ma∏ek z Nie-

por´tu b´dzie bra∏a udzia∏: 01-02.09

MISTRZOSTWA WARSZAWY

Zalew Zegrzyƒski, 29–30.09 Grand

Prix ˚AGLE 500 Zegrze WAT 1.

Prosimy o kibicowanie i trzymanie

kciuków. Za∏oga walczy o podium

w ca∏ym cyklu Pucharu Polski Jach-

tów Kabinowych zajmujàc obecnie

trzecie miejsce.

Wszystkie osoby zainteresowane

tematykà regat klasowych oraz

chcàce wziàç udzia∏ w podobnych

rozgrywkach, jeszcze w tym lub

nast´pnym sezonie, mogà kontakto-

waç si´ z Arturem Ma∏ek

tel. 602633607 lub na adres e-mail:

amalek@4innovation.eu. 

� Artur Ma∏ek

G
oÊçmi olimpiady byli wójt Maciej Mazur,

który dokona∏ uroczystego otwarcia zawo-

dów oraz zast´pca wójta Alicja Soko∏ow-

ska. Do udzia∏u w Olimpiadzie zg∏osi∏o si´ 17 ro-

dzin, rodziców i dzieci w wieku od 4 do 16.

W programie zawodów znalaz∏y si´ nast´pu-

jàce konkurencje: wyÊcig australijski (w trzech

kategoriach wiekowych), wy∏awianie skarbów

z wody, wyÊcig na dystansie 25m, tor przeszkód.

G∏ównà konkurencjà by∏a sztafeta rodzin-

na 3x 25m o Puchar Wójta Gminy Niepor´t, któ-

ra zgromadzi∏a najwi´cej za-

wodników i budzi∏a najwi´k-

sze emocje. 

Jej wyniki sà nast´pujàce:
I miejsce zdoby∏a rodzina Paƒ-

stwa Zieja – Arkadiusz, Kata-

rzyna oraz Oliwia, II miejsce
rodzina Paƒstwa Czajka – Jaro-

s∏aw, Bernard oraz Dominika,

III miejsce wywalczy∏a rodzi-

na Paƒstwa Ziendara – Krysty-

na Nowacka, Antonina i Mi-

chalina Ziendara.

W konkurencji wyÊcig au-
stralijski udzia∏ wzi´∏o ∏àcz-

nie 46 zawodników.

Wyniki w kategorii do 11 lat: z∏oty medal

– Bernard Czajka, srebrny medal – Oliwii Zie-

ja, bràzowy medal – Antonina Ziendara.

Wyniki w kategorii 12 – 16 lat: z∏oty medal

– Karina Zieja, srebrny medal – Dominik Czaj-

ka, bràzowy medal – Kamil Dàbkowski.

W kategorii rodzice po burzliwej naradzie ju-

rorów, s´dzia g∏ówny zarzàdzi∏ powtórzenie tej

konkurencji. Ostatecznie z∏oto zdoby∏ Miros∏aw

Zieliƒski, srebro zdoby∏ Artur Dom˝a∏a, bràz

Krystyna Nowacka.

W konkurencji wy∏awianie skarbów z wody
udzia∏ wzi´∏o 16 rodzin.

Z∏oty medal wywalczy∏a rodzina Paƒstwa Ol-

szewskich – Filip, Jakub oraz Marcin, srebrny

medal zdoby∏a rodzina Paƒstwa Puka – Tomasz

oraz Wiktoria, po bràzowy medal siegn´∏a ro-

dzina Paƒstwa Jachowskich – S∏awomir, Kac-

per oraz Adam.

Konkurencja wyÊcig na dystansie 25 m zgro-

madzi∏a 34 zawodników, z których: I miejsce

zdoby∏ Miros∏aw Zieliƒski, II miejsce zdoby∏a

Krystyna Nowacka, III miejsce zdoby∏ Arka-

diusz Zieja.

W ostatniej konkurencji tor przeszkód udzia∏

wzi´∏o 8 rodzin. I miejsce zdoby∏a rodzina Paƒ-

stwa Czajka – Bernard, Dominika oraz Jaros∏aw,

II miejsce wywalczy∏a rodzina Paƒstwa Anio∏-

kowskich – Joanna, Izabela oraz Kamil Dàb-

kowski, III miejsce zdoby∏a rodzina Paƒstwa

Zieja – Arkadiusz, Karina, Oliwia.

Zwyci´zcy otrzymali z ràk Wójta Gminy Nie-

por´t, Zast´pcy Wójta oraz Dyrektora OÊrodka

Sportu i Rekreacji Gminy Niepor´t puchary, me-

dale i dyplomy wraz z upominkami. Ponadto

ka˝dy uczestnik otrzyma∏ dyplom za udzia∏

w zawodach i wspania∏à rywalizacj´ sportowà.

Uznanie za odwag´ nale˝y si´ Kacprowi Zà-

bek (4 latka), który by∏ najm∏odszym uczestni-

kiem Olimpiady Rodzinnej i pomimo tego bra∏

czynnie udzia∏ we wszystkich konkurencjach!!!

Organizatorami Olimpiady rodzinnej byli

Wójt Gminy Niepor´t, Dyrektor OSIR GN oraz

Ratownicy WOPR. Imprez´ prowadzi∏a Pani

Beata Brejnakowska – trener nauki p∏ywania.

S´dzià g∏ównym by∏ ¸ukasz Brejnakowski, na-

tomiast w rol´ s´dziów pomocniczych wcielili

si´: ¸ukasz Szymerski, Marcin ZawiÊlak, Igor

Jurkiewicz, Waldemar Gontarek. Przewodniczà-

cymi zawodów by∏y Magdalena Gontarek, Ka-

tarzyna Arciszuk i Patrycja Majewska. Wszyst-

kim bardzo serdecznie dzi´kujemy za pomoc

w przygotowaniu i organizacji zawodów spor-

towych. � Patrycja Majewska

W
spó∏organizatorami tego-

rocznej olimpiady pod ho-

norowym patronatem Wój-

ta Gminy Niepor´t S∏awomira Ma-

cieja Mazura byli Port Jachtowy

Niepor´t oraz Gminny OÊrodek Kul-

tury w Niepor´cie.

Frekwencj´ mo˝emy uznaç za co

najmniej zadowalajàcà, na co dowo-

dem mo˝e byç zawsze pe∏en autokar

dowo˝àcy dzieci na zawody. Dzi´-

ki dobrej pogodzie (zapewnionej

przez organizatorów) uczestnicy

mogli skupiç si´ tylko na rywaliza-

cji sportowej, a niektóre wyniki,

zw∏aszcza te w konkurencjach wod-

nych, by∏y okupione wr´cz tytanicz-

nym wysi∏kiem. Mimo ˝e tegorocz-

ni olimpijczycy z Londynu osiàgn´-

li nieco lepsze czasy, m∏odzie˝y

z gminy Niepor´t nale˝à si´ wielkie

brawa. Nasi lokalni zawodnicy ry-

walizowali ze sobà w trzech katego-

riach wiekowych: klasy 0-3, klasy 4-

6 oraz uczniowie gimnazjum i szkó∏

Êrednich. Poza wodnymi zmagania-

mi uczestnicy mogli zmierzyç si´

tak˝e w nast´pujàcych konkuren-

cjach: rzut do celu, siatkówka, skok

w dal, wiatrówka, golf, tor prze-

szkód, koszykówka czy park linowy.

Ostatnia zas∏uguje na specjalne wy-

ró˝nienie, poniewa˝ dzi´ki parkowi

linowemu „Radocha” wielu pod-

opiecznych mog∏o po raz pierwszy

zakosztowaç iÊcie wspinaczkowych

emocji. W ka˝dej z kategorii wieko-

wych wy∏oniono systemem olimpij-

skim trzy miejsca na podium:

W kategorii klasy 0-3, rywalizacja
dziewczàt:
1 miejsce Paulina Anio∏kowska

2 miejsce Maja Janeczko

3 miejsce Monika Burza

W kategorii klasy 0-3, rywalizacja
ch∏opców:
1 miejsce Adam Jarz´bski

2 miejsce Sebastian Górtatowski

3 miejsce Patryk Suska

W kategorii klasy IV-VI, rywali-
zacja dziewczàt:
1 miejsce Weronika Szraga

2 miejsce Wiktoria Lewandowska

3 miejsce Zuzanna Mas∏owska

W kategorii klasy IV-VI, rywali-
zacja ch∏opców:
1 miejsce Piotr Burza

2 miejsce Adam Podstawka

3 miejsce Dominik Burza

W kategorii gimnazjum oraz szkó∏
ponadgimnazjalnych, rywalizacja
dziewczàt:
1 miejsce Paulina Kowalska

2 miejsce Joanna Powa∏a

3 miejsce Katarzyna Szraga

W kategorii gimnazjum oraz szkó∏
ponadgimnazjalnych, rywalizacja
ch∏opców:
1 miejsce Krystian Granos

2 miejsce Kamil Kaczorowski

3 miejsce Krystian Podstawka

Na niepor´ckiej olimpiadzie nie

ma przegranych, sà tylko ró˝nice

w punktacji. Ka˝dy z m∏odych spor-

towców wykaza∏ si´ du˝ym zaanga-

˝owaniem „podpisujàc” si´ pod ha-

s∏em „Zdrowo i Sportowo”, za co

wszystkim dzi´kujemy. Podzi´ko-

wania nale˝à si´ równie˝ sponso-

rom: Operatorowi Gazociàgów

Przesy∏owych GAZ-SYSTEM S.A.,

Parkowi Linowemu „Radocha”,

LSURF oraz Krzysztofowi Kostro

– Tawerna Portowa, bez których nie

uda∏o by si´ zorganizowaç tak istot-

nego dla dzieci i m∏odzie˝y przed-

si´wzi´cia. Za rok kolejna olimpia-

da, ju˝ dziÊ zapraszamy do wzi´cia

udzia∏u.

� Robert Skrzypiec

Tradycyjnie zawody odbyły si´ w niepor´ckim Porcie
Jachtowym, co mi´dzy innymi było gwarantem udanego
przedsi´wzi´cia. 

SPORT DzieciomSPORT Dzieciom

11 sierpnia Aquapark Fala w Stanisławowie Pierwszym goÊcił całe rodziny, bioràce udział w I Olimpiadzie
Rodzinnej. Organizatorzy przewidzieli szereg konkurencji, wÊród nich m.in. sztafet´ rodzinnà 3x25 m o Puchar
Wójta Gminy Niepor´t.

OLIMPIADA Rodzinna w Aquaparku Fala
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O C A L I å  O D  Z A P O M N I E N I A

M
oje g∏´bsze zainteresowanie

udzia∏em polskiej kawalerii

w wojnie 1920 roku, ogra-

niczy∏o si´ wczeÊniej tylko do szcze-

gó∏owego opisu w numerze 11

„WieÊci Niepor´ckich” z lipca 2010

roku, walk w sierpniu 1920 roku

na naszym terenie szwadronów

Ochotniczego Dyonu Kawalerii 1

Armii (Huzarzy Âmierci) pod do-

wództwem por. Józefa Si∏y-Nowic-

kiego. Przeglàdajàc kolejne tomy

Wielkiej Ksi´gi Kawalerii, opisujà-

ce polskie jednostki jazdy stwierdzi-

∏em, ˝e oddzia∏y te bohatersko wal-

czy∏y na ró˝nych frontach wojny

1920 roku. Przypomnieç tu mo˝na

choçby te najbardziej znane walki,

jak bój pod Cycowem ko∏o Lubli-

na 16 sierpnia 1920 roku, szar˝a

pod Arcelinem ko∏o P∏oƒska

17 sierpnia 1920 roku oraz najwi´k-

sza bitwa polskiej kawalerii z kawa-

lerià bolszewickà 1 Armii Konnej

Siemiona Budionnego pod Komaro-

wem ko∏o ZamoÊcia 31 sierp-

nia 1920 roku. OczywiÊcie zag∏´bia-

jàc si´ w wiedz´ o kawalerii, zawsze

szukam wàtków zwiàzanych z na-

szymi terenami i tu mi∏a niespo-

dzianka. W tomie trzecim poÊwi´co-

nemu 3 Pu∏kowi Szwole˝erów Ma-

zowieckich im. Pu∏kownika Jana

Kozietulskiego znalaz∏em informa-

cj´, ˝e pu∏k ten walczy∏ w rejonie

Niepor´tu jeszcze jako ochotni-

czy 201 Pu∏k Szwole˝erów pod do-

wództwem majora Stefana Hanki-

-Kuleszy, nale˝àcego do s∏awnej

„Siódemki” Beliny-Pra˝mowskie-

go. Ochotnicy w pu∏ku pochodzili

z inteligencji miejskiej i ziemiaƒ-

stwa, ale nie brakowa∏o te˝ robotni-

ków i ch∏opów w zaciàgu ochotni-

czym. Co ciekawe cz´sto ochotnicy

zaciàgali si´ do pu∏ku z w∏asnymi

koƒmi, gdy˝ pu∏k formowano

w Warszawie na poczàtku lip-

ca 1920 roku i zarówno z wyposa-

˝eniem oraz wierzchowcami sytu-

acja by∏a trudna. Wyjazd kolejà

szwadronów na front nast´puje

3 sierpnia 1920 roku z Warszawy

w kierunku Bia∏egostoku z roz∏a-

dunkiem na stacji Zieleniec. Pu∏k

walczy w ramach 1 Armii Polskiej,

broniàcej Bugu od Broku po Nur.

8 sierpnia 1920 roku nast´puje od-

wrót polskich oddzia∏ów na Radzy-

min. Po walkach nad Liwcem szwa-

drony 201 Pu∏ku zostajà wycofane

na pozycje pod Okuninem i Kaw´-

czynem. Ze wzgl´du na przerwanie

przez bolszewików pierwszej linii

obrony przedmoÊcia warszawskiego

pod Radzyminem, 201 Pu∏k Szwo-

le˝erów zostaje skierowany do

dyspozycji genera∏a Lucjana ˚eli-

gowskiego dowódcy 10 Dywizji

Piechoty. W ciàgu nast´pnych dni

szwadrony 201 Pu∏ku walczà w Bi-

twie Warszawskiej, w rejonie Nie-

por´tu i Jab∏onny nie dopuszczajàc

bolszewików w kierunku Warsza-

wy. Ginà i zostajà ci´˝ko ranni

kolejni szwole˝erowie pu∏ku. Z Nie-

por´tu ochotniczy 201 Pu∏k Szwole-

˝erów zostaje skierowany do

IX Brygady Jazdy i kolejno wcho-

dzi w sk∏ad Pó∏nocnej Dywizji Jaz-

dy. W kampanii 1920 roku toczy

dalsze, krwawe boje m.in. pod åwi-

klinem, gdzie dowódca pu∏ku major

Hanka-Kulesza zostaje ci´˝ko ran-

ny, jak równie˝ padajà zabici i ran-

ni inni oficerowie oraz szwole˝ero-

wie. Zas∏ugi pu∏ku w walkach

w wojnie 1920 roku doceni∏ Marsza-

∏ek Józef Pi∏sudski w takich oto s∏o-

wach ˝yczeƒ, skierowanych

do szwole˝erów w 10 rocznic´ po-

wstania 3 Pu∏ku Szwole˝erów Ma-

zowieckich: „Panu pu∏kownikowi,

korpusowi oficerskiemu i wszystkim

szwole˝erom 3 pu∏ku, który czynem

swym zbrojnym od Bugu po War-

szaw´ oraz w walkach pod Niepor´-

tem, Zwiahlem, Korcem i Koziaty-

nem, w os∏onie P∏oƒska i pod åwi-

klinem roskrzesi∏ s∏aw´ kawalerji

naszej z pod Samo-Sierry, Êl´ w 10-

tà rocznic´ powstania oraz w dniu

dorocznego Êwi´ta najserdeczniejsze

moje ˝yczenia. Na przyk∏adzie na-

szej przesz∏oÊci budujcie nowe

twierdze hartu i ofiarnoÊci ˝o∏nier-

skiej, pomni swych szczytnych obo-

wiàzków, jako stra˝nicy bezpie-

czeƒstwa, s∏awy i honoru Rzeczypo-

spolitej – Józef Pi∏sudski”.* Âledzàc

rozwój i tradycje polskich oddzia∏ów

kawalerii mam osobiste wra˝enie, ̋ e

kawaleri´ tworzyli Polacy wywo-

dzàcy si´ z ró˝nych stanów, ale

o wyjàtkowym poczuciu patrioty-

zmu, co scala∏o tworzone szwadro-

ny w duchu prawdziwego braterstwa

i bohaterstwa na polu bitwy, niejed-

nokrotnie w obliczu walki z liczniej-

szym przeciwnikiem. I chyba rów-

nie˝ dlatego nie baczàc na kaprysy

aury i inne trudnoÊci, corocznie

sam, czy z rodzinà staram si´ od kil-

ku lat oglàdaç rekonstrukcj´ praw-

dziwej szar˝y kawaleryjskiej, orga-

nizowanej w ramach obchodów ko-

lejnych rocznic „Cudu nad Wis∏à”

w pobliskim Ossowie. To dzi´ki ta-

kim pasjonatom historii i tradycji ka-

walerii jak Andrzej Michalik, Prezes

Stowarzyszenia Mi∏oÊników Kawa-

lerii im. 1 Pu∏ku U∏anów Krecho-

wieckich w Koby∏ce, m∏ode pokole-

nie Polaków mo˝e oglàdaç corocz-

nie Mistrzostwa Polski Formacji

Kawaleryjskich i zawody Militari

o Szabl´ Starosty Wo∏omiƒskiego.

Ponadto organizowana jest insceni-

zacja historyczna z udzia∏em pol-

skiej jazdy oraz mo˝na pos∏uchaç

˝urawiejek, czyli krótkich, dwu-

wierszowych przyÊpiewek, Êpiewa-

nych przez oficerów na inne pu∏ki,

tak charakterystycznych dla pol-

skiej kawalerii. Ta najbardziej chy-

ba znana to: „Lance do boju, szable

w d∏oƒ, bolszewika goƒ, goƒ, goƒ”.

Na 3 Pu∏k Szwole˝erów równie˝

Êpiewano ˝urawiejki m.in. takie:

„Na tuziny p∏odzà dzieci. Szwole˝e-

rów to pu∏k trzeci” lub „Innym pu∏-

kom wzorem Êwieci. Szwole˝erów

m∏ody – trzeci”* i inne. Bo kawale-

ria to by∏a ci´˝ka s∏u˝ba, ale by∏ te˝

czas na ˝arty i wspó∏zawodnictwo

w konkursach jeêdzieckich, integru-

jàcych t´ formacj´ wojskowà. For-

macj´ opiewanà w wielu pieÊniach

i piosenkach, bo któ˝ nie zna „U∏a-

ni, u∏ani malowane dzieci nie jedna

panienka…” tak, tak …historii

wspomnieƒ czar. 

� Dariusz Wróbel

Stowarzyszenie Mi∏oÊników 

Historii Regionu Gminy Niepor´t

* „Wielka Ksi´ga Kawalerii Polskiej 1918-

1939” Tom 3 „3 Pu∏k Szwole˝erów” Wyd.

EDIPRESSE Polska 2012 

Wspomnienie Wojny Polsko-Bolszewickiej 1920 roku

Od kilku miesi´cy systematycznie nabywam kolejne tomy Wielkiej Ksi´gi Kawalerii
Polskiej 1918-1939 pod redakcjà merytorycznà Pawła Rozd˝estwieƒskiego. Jest to
chyba pierwsze w Polsce wydawnictwo, tak szczegółowo i bogato udokumentowane
materiałami archiwalnymi oraz zdj´ciami, b´dàce kompendium wiedzy o historii,
tradycji i działaniach wojennych polskich szwole˝erów, ułanów i strzelców konnych. 

Chwała Polskiej Kawalerii
Ostatnie ustalenia przed inscenizacjà w dniu 15 VIII 2012 r. w Ossowie: od  lewej
Andrzej Michalik, Jacek Senator i Jaros∏aw Stryjek autor scenariusza inscenizacji.

(fot. autora) 

Przejazd ze Êpiewem dla publicznoÊci kawalerii ochotniczej 1920 roku
– Ossów 15 VIII 2012 rok. (fot. autora)

Parada kawalerii Mistrzostwa Polski Formacji Kawaleryjskich – Ossów 15 VIII 2009 rok (fot. autora) 


