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Nadszedł
czas wakacji

Rok szkolny dobiegł koƒca. Podczas uroczystoÊci podsumowano
rok wyt´˝onej pracy uczniów i nauczycieli. Wr´czono Êwiadectwa
i nagrody, były gratulacje i pi´kne kwiaty oraz prezentacje
artystyczne. A teraz pora odpoczàç…

Wgminie Niepor´t wakacje powita-

∏o 1520 uczniów. Najliczniejsza

grupa w szkole w Józefowie – 399,

w szkole w Niepor´cie – 303 uczniów, w Iza-

belinie – 230, w Bia∏obrzegach – 171,

a w Wólce Radzymiƒskiej – 81. Klasy VI

opuÊci∏o 147 uczniów. W Gimnazjum w Sta-

nis∏awowie Pierwszym w uroczystoÊci zakoƒ-

czenia roku wzi´∏o udzia∏ 336 uczniów, a 106

z nich nowy rok powita ju˝ w szkole ponad-

gimnazjalnej. Wójt Maciej Mazur wr´czy∏ 24

nagrody absolwentom szkó∏ podstawowych

i gimnazjum za najwy˝sze wyniki w nauce,

najlepiej napisany sprawdzian i egzamin, osià-

gni´cia sportowe oraz za wolontariat i prac´

na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej. Nagrodzi∏ rów-

nie˝ laureatów gminnych konkursów przed-

miotowych: j´zyka polskiego, matematyki

oraz j´zyka angielskiego.

Gratulujemy uczniom osiàgni´tych wyni-

ków i ˝yczymy udanych, a przede wszyst-

kim, bezpiecznie sp´dzonych wakacji! 

� B.Wilk
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Dofinansowanie stanowi 85 % ca∏-

kowitych kosztów realizacji zada-

nia, które obejmuje nast´pujàcy za-

kres prac: demonta˝ z budynków

pokryç dachowych azbestowych,

zabezpieczenie magazynowanych

luzem wyrobów zawierajàcych

azbest, za∏adunek, transport i uniesz-

kodliwienie na sk∏adowisku odpa-

dów niebezpiecznych.

W wyniku przeprowadzonej ak-

cji ofertowej wy∏oniona zosta∏a

specjalistyczna firma, której zada-

niem b´dzie demonta˝ eternitu

z budynków mieszkalnych, odbiór

zgromadzonych wyrobów zawiera-

jàcych azbest z prywatnych posesji

oraz transport i przekazanie tych

niebezpiecznych odpadów

do unieszkodliwienia na sk∏adowi-

sku odpadów.

� oprac. A. Cyms-Chmielewska

W dniu 11 lipca 2013 roku pod-

czas XLIII sesji Rada Gminy Niepor´t

przyj´∏a stanowisko w sprawie zarzà-

dzania gminnym obszarem rekreacyj-

no-wypoczynkowym, obejmujàcym,

tzw. ,,Port Niepor´t” i ,,Port Pilawa”

nad Jeziorem Zegrzyƒskim, którym

okreÊlono kierunki zagospodarowania

tego obszaru, polegajàce na bezpoÊred-

nim zarzàdzaniu nim przez Gmin´

i prowadzeniu na nim dzia∏alnoÊci re-

kreacyjno-wypoczynkowej. 

Stanowisko to zaskar˝y∏ do Sàdu Ad-

ministracyjnego by∏y dzier˝awca por-

tu w Niepor´cie. 

Wojewódzki Sàd Administracyjny

w Warszawie (wyrok z 15 kwiet-

nia 2015 r) uzna∏, ˝e uchwa∏a podj´ta

przez Rad´ Gminy Niepor´t nie naru-

sza prawa oraz wskaza∏, ˝e z umowy

dzier˝awy nie mo˝na wywodziç inte-
resu prawnego. 

Stanowisko to potwierdzi∏ tak˝e Na-

czelny Sàd Administracyjny (wyrok z 7

kwietnia 2016 r.), który oddali∏ skarg´

kasacyjnà dzier˝awcy, wniesionà

od przywo∏anego wy˝ej wyroku WSA.

Wyrok Naczelnego Sàdu Administra-

cyjnego w sprawie jest ostateczny.

� BW
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Naczelny Sàd Administracyjny tak˝e nie podzielił
zarzutów byłego dzier˝awcy portu w Niepor´cie 

14 czerwca podczas XXVI sesji Rady Gminy
Niepor´t VII kadencji radni udzielili wójtowi
Maciejowi Mazurowi absolutorium z tytułu
wykonania bud˝etu za 2015 rok – 13 głosami „za”
przy 1 „wstrzymujàcym si´”.

Absolutorium
dla wójta
Radni wys∏uchali Sprawozdania

z wykonania bud˝etu Gminy

Niepor´t za 2015 rok wraz ze

Sprawozdaniem finansowym Gmi-

ny Niepor´t oraz informacjà o sta-

nie mienia Gminy Niepor´t. Skarb-

nik Gminy Katarzyna Skuza zapo-

zna∏a równie˝ radnych z pozytywnà

opinià Regionalnej Izby Obrachun-

kowej w Warszawie o przed∏o˝onym

przez Wójta Gminy Niepor´t spra-

wozdaniu z wykonania bud˝etu

za rok 2015. Przewodniczàcy Komi-

sji Rewizyjnej Rady Andrzej Woj-

ciechowski przedstawi∏ stanowisko

Komisji obejmujàce pozytywnà opi-

ni´ Komisji o wykonaniu bud˝etu

Gminy Niepor´t za rok 2015 oraz

wniosek Komisji o udzielenie Wój-

towi Gminy Niepor´t absolutorium

z tytu∏u wykonania bud˝etu

za rok 2015. Podczas krótkiej dys-

kusji radni zwrócili uwag´ na du˝à

skutecznoÊç w pozyskiwaniu Êrod-

ków unijnych, dzi´ki którym mo˝-

liwe by∏o zrealizowanie wielu inwe-

stycji, w tym najwa˝niejszej – kana-

lizacji na odcinku Bia∏obrzegi-Ry-

nia oraz w zachodniej cz´Êci gminy

w Józefowie, Woli Aleksandra i Sta-

nis∏awowie Drugim. Radni jedno-

g∏oÊnie zatwierdzili sprawozdanie fi-

nansowe gminy wraz ze sprawozda-

niem z wykonania bud˝etu za 2015

rok. Podczas g∏osowania za udzie-

leniem wójtowi Maciejowi Mazuro-

wi 13 radnych g∏osowa∏o za udzie-

leniem absolutorium, jeden radny

wstrzyma∏ si´ od g∏osu. 

� B.Wilk

Usuwanie wyrobów
zawierajàcych azbest

Uchwałà Zarzàdu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej (WFOÂiGW) w Warszawie Gminie Niepor´t
przyznano dotacj´ w wysokoÊci 29 230,47 zł na realizacj´ zadania pn.:
„Usuwanie wyrobów zawierajàcych azbest z terenu Gminy Niepor´t
– etap VII w 2016 roku”. 

APS Energia jest polskà firmà,

dzia∏ajàcà na rynku od ponad 20 lat.

Jest producentem niezawodnych

systemów zasilania dla energetyki,

energetyki atomowej, przemys∏u

naftowo-gazowego, wojska i in-

nych bran˝. Firma wspó∏pracuje

z oÊrodkami naukowymi w kraju

i za granicà i projektuje indywidu-

alne rozwiàzania o najwy˝szych pa-

rametrach dost´pnych na rynku.

APS Energia posiada oddzia∏y

w 7 krajach, zatrudnia blisko 400

pracowników. W ubieg∏ym roku

Spó∏ka otrzyma∏a wyró˝nienie

za patriotyzm gospodarczy w kon-

kursie organizowanym przez redak-

cj´ Rzeczpospolitej i Fundacj´ Pa-

triotyzmu Gospodarczego. 

W obiekcie powsta∏o laborato-

rium badawczo-rozwojowe wypo-

sa˝one w najnowsze technologie

symulacyjne, projektowe i testowe,

które umo˝liwi firmie udzia∏ w pro-

jektach naukowych i komercjaliza-

cj´ osiàgni´ç polskiej energoelek-

troniki na du˝à skal´. Uruchomio-

ne zostanà równie˝ nowoczesne li-

nie technologiczne do produkcji

urzàdzeƒ zasilania awaryjnego

m.in. dla energetyki atomowej,

wojska oraz trakcji i transportu. 

� BW

W Stanisławowie Pierwszym w gminnej „strefie przemysłowej” stan´ło
nowoczesne centrum in˝ynieryjno-produkcyjne firmy APS Energia, uroczyÊcie
otwarte 15 czerwca.Od połowy czerwca pogoda daje nam si´ we znaki. Upały i cz´sto

po nich wyst´pujàce gwałtowne burze powodujà du˝e straty
i stwarzajà groêne sytuacje dla naszego ˝ycia i zdrowia. 

Odbiorcy wody z wodociàgów gminnych!
UUWWAAGGAA  –– pprrzzyyppoommiinnaammyy  ooddbbiioorrccoomm  wwooddyy  zz wwooddoocciiààggóóww  ggmmiinnnnyycchh!!
Mo˝na zgłaszaç odczyty wodomierzy do GZK
w Niepor´cie:
• telefonicznie pod numerem 22 767 10 30,
• mailem na adres: gzk.d.teodorczyk@nieporet.pl

lub gzk.p.skierkowski@nieporet.pl

• przez zakładk´ „WyÊlij odczyt wodomierza”
na stronie GZK w Niepor´cie:
www.gzk.nieporet.pl

PłatnoÊci za faktury – ka˝dy odbiorca opłaca swój
indywidualny numer konta:

– Bank Spółdzielczy w Niepor´cie (bank nie pobiera
prowizji),

– bankowoÊç online
Wi´cej informacji pod numerem
telefonu 22 774 87 89. �

Uwaga na zagro˝enia pogodowe!
Od dwóch tygodni stra˝acy majà

pe∏ne r´ce roboty. Pot´˝ne opady

deszczu oraz gwa∏towne wiatry

powodujà du˝e straty, mogà te˝ za-

groziç naszemu ˝yciu. W ostatnià

niedziel´ czerwca, w wyniku ule-

wy zalane zosta∏y piwnice, stu-

dzienki kanalizacyjne nie mog∏y

odebraç tak wielkiej iloÊci wody

w krótkim czasie. Drogi blokowa-

∏y po∏amane drzewa i ga∏´zie. Jed-

nostki gminnej OSP interweniowa-

∏y ok. 40 razy. W akcji bra∏y

udzia∏ 3 samochody z Kàtów W´-

gierskich, 2 z Niepor´tu i 1 z Wól-

ki Radzymiƒskiej, ∏àcznie 35 stra-

˝aków. Przez blisko 6 godzin jed-

nostki ratowa∏y zagro˝onà

oczyszczalni´ Êcieków przy ul. Ja-

na Kazimierza. Po opanowaniu sy-

tuacji na terenie gminy, 3 wozy

skierowane zosta∏y do akcji ratun-

kowych w Legionowie. Na Dzikiej

Pla˝y w Niepor´cie dosz∏o do bar-

dzo niebezpiecznej sytuacji. Pod-

czas burzy dwie osoby schowa∏y si´

pod drzewem (!), w które uderzy∏

piorun. Zosta∏y pora˝one, straci∏y

przytomnoÊç. Pomocy udzieli∏o im

pogotowie, które odwioz∏o je

do szpitala. 

Informacje o nadchodzàcym za-

∏amaniu pogody przekazujà Êrodki

masowego przekazu. Informuje

o nich, zalogowanych mieszkaƒ-

ców, bezp∏atny serwis SMS, ostrze-

˝enia zamieszczane sà na gminnej

stronie www.nieporet.pl.

Prosimy o zachowanie ostro˝no-

Êci w czasie gwa∏townych wy∏ado-

waƒ atmosferycznych i, w miar´

mo˝liwoÊci, zabezpieczanie swoje-

go mienia. Nie parkujmy samocho-

dów w pobli˝u drzew, nie chowaj-

my si´ pod nimi w czasie burzy, za-

mykajmy okna, aby zminimalizowaç

ewentualne szkody.

� BW

APS Energia w Stanisławowie Pierwszym
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12 czerwca przez gmin´ Niepor´t popro-

wadzi∏a trasa 5150 Warsaw Triathlon.

Impreza odbywa∏a si´ na licencji World

Triathlon Corporation, w∏aÊciciela legen-

darnego IRONMANA. Start zawodów

mia∏ miejsce w Ryni, meta zlokalizowa-

na by∏a na Placu Teatralnym w Warsza-

wie. W zawodach wzi´∏o udzia∏ ponad

800 zawodników z ca∏ego Êwiata i taki

te˝ by∏ zasi´g jej promocji. Nad bezpie-

czeƒstwem trasy na terenie gminy czu-

wali stra˝acy z gminnej Ochotniczej Stra-

˝y Po˝arnej, harcerze z 14. DHiGZ Nie-

por´t oraz wolontariusze z gimnazjum

za co nale˝à si´ im serdeczne podzi´ko-

wania. 10 lipca, na terenie gminy Niepo-

r´t rozegrane zostanà, ju˝ po raz trzeci,

zawody VOLVO Triathlon Series. Cie-

szà si´ one coraz wi´kszym zaintereso-

waniem mieszkaƒców, którzy dopingu-

jà zawodników na trasie. Podobnie coraz

wi´cej osób próbuje swoich si∏ w tej dys-

cyplinie sportu, startujàc na krótszych dy-

stansach, np. 1/8 Ironmen. 

Przepraszamy mieszkaƒców i goÊci

gminy Niepor´t za przejÊciowe utrudnie-

nia w ruchu drogowym w dniu zawo-

dów. � BW

Tytuł „Zasłu˝ony dla Gminy
Niepor´t” dla Zenobii Sołtys
Podczas ostatniej sesji Rada Gminy Niepor´t podj´ła uchwał´ o nadaniu
honorowego tytułu „Zasłu˝ony dla Gminy Niepor´t” wieloletniej
mieszkance Niepor´tu Pani Zenobii Sołtys.

Gmina Niepor´t rozpoczyna realizacj´ „Programu polityki
zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkaƒców
w latach 2016-2018”, finansowanego z bud˝etu gminy.
Program jest skierowany do mieszkaƒców zameldowanych
na pobyt stały, wymagajàcych tej formy leczenia.

Rehabilitacja
dla mieszkaƒców
Na terenie gminy Niepor´t dzia∏a

obecnie jeden oÊrodek, który Êwiad-

czy zabiegi w zakresie rehabilitacji

leczniczej finansowane przez NFZ.

Liczba zabiegów wykonywanych

dotychczas jest niewystarczajàca

wobec potrzeb zg∏aszanych przez

mieszkaƒców oraz lekarzy podsta-

wowej opieki zdrowotnej. Istniejàce

limity umo˝liwiajà jedynie korzysta-

nie z ograniczonej liczby i rodzaju

Êwiadczeƒ zdrowotnych. Najbli˝sze

oÊrodki oferujàce t´ us∏ug´ medycz-

nà znajdujà si´ w Legionowie i War-

szawie, tj. w odleg∏oÊci ok. 15

– 20 km. Odleg∏oÊç ta utrudnia

do nich dost´p osobom nieposiada-

jàcym w∏asnego Êrodka komunikacji,

schorowanym, niepe∏nosprawnym

lub starszym, majàcym trudnoÊci

z poruszaniem si´. TrudnoÊci z do-

jazdem mogà byç przyczynà rezy-

gnacji z zalecanych zabiegów reha-

bilitacyjnych, co z kolei mo˝e dopro-

wadziç do pogorszenia stanu zdrowia

pacjentów. 

Na realizacj´ gminnego Programu

w latach 2016-2018 zarezerwowano

w bud˝ecie 150 tys. z∏otych. Wyko-

nawca wy∏oniony zosta∏ w konkursie

ofert i zosta∏o nim Centrum Medycz-

ne Niepor´t Sp. z o.o. ul. PodleÊna 4.

Program oferuje uzupe∏nienie Êwiad-

czeƒ gwarantowanych, finansowa-

nych z NFZ. U∏atwi dost´p wi´kszej

liczbie mieszkaƒców do bezp∏atnych

zabiegów rehabilitacyjnych bezpo-

Êrednio na terenie gminy. Skorzysta-

nie z Programu b´dzie mo˝liwe

po uzyskaniu skierowania od lekarza

specjalisty lub lekarza podstawowej

opieki zdrowotnej, który udziela

Êwiadczeƒ finansowanych przez NFZ

(nie b´dà honorowane skierowania

tzw. „prywatne”) i zakwalifikowaniu

si´ na okreÊlony rodzaj zabiegów

w ramach zagwarantowanych Êrod-

ków finansowych. 

Realizacja Programu rusza 1 lip-
ca br., pacjenci przyjmowani b´dà

od poniedzia∏ku do piàtku w godzi-
nach 18.00-19.00. � BW

Organizowane od trzech lat na terenie gminy Niepor´t presti˝owe zawody triathlonowe pokazujà, ˝e panujà tu doskonałe warunki do uprawiania tej dyscypliny sportu.

Gmina Niepor´t idealnym miejscem dla triathlonu

Tytu∏ „Zas∏u˝ony dla Gminy

Niepor´t” przyznawany jest

w uznaniu zas∏ug na rzecz

gminy i jej mieszkaƒców. Pani Ze-

nobia So∏tys od 51 lat mieszka

w Niepor´cie, a od 50 lat pracuje

w gminnym oÊrodku zdrowia. Swo-

jà prac´ zawodowà zwiàza∏a ÊciÊle

ze zdrowiem naszych mieszkaƒców,

którzy zawsze mogà liczyç na jej po-

moc, troskliwà opiek´ i serdeczne

zainteresowanie. Prac´ zawsze trak-

tuje jak misj´ i powo∏anie, a Jej po-

stawa budzi szacunek kolegów

i uznanie prze∏o˝onych. Za swojà

postaw´, takt i ˝yczliwy stosunek

do ludzi zdoby∏a autorytet i uznanie

mieszkaƒców, a przede wszystkim

ich ̋ ywà sympati´. Znajàc doskona-

le Êrodowisko, jego potrzeby i ocze-

kiwania, zaanga˝owa∏a si´ w dzia-

∏alnoÊç samorzàdu. W roku 1998 r.

zdoby∏a mandat radnej gminy Nie-

por´t i pe∏ni∏a t´ funkcj´ przez czte-

ry kolejne kadencje III, IV, V i VI,

do roku 2014. Swoje doÊwiadczenie

i kompetencje wykorzystywa∏a pe∏-

niàc funkcj´ przewodniczàcej Komi-

sji Ochrony Ârodowiska, Zdrowia

i Porzàdku Publicznego Rady Gmi-

ny Niepor´t. Doceniajàc wieloletnià

prac´ Pani Zenobii na rzecz miesz-

kaƒców gminy oraz w uznaniu jej

dokonaƒ, wójt Maciej Mazur oraz

Przewodniczàcy Rady Eugeniusz

Woêniakowski wystàpili z wnio-

skiem do Rady o nadanie Pani Ze-

nobii honorowego tytu∏u „Zas∏u˝o-

ny dla Gminy Niepor´t”. 

Serdecznie dzi´kujemy i gratulu-

jemy oraz sk∏adamy ˝yczenia wie-

lu szcz´Êliwych dni w ˝yciu!� BW

Informujemy Mieszkaƒców Gminy Niepor´t i Gminy Radzymin o planowanych
utrudnieniach w ruchu ko∏owym i pieszym w zwiàzku z organizacjà zawodów

VOLVO Triathlon Series
Utrudnienia wystàpià w dniu 10 lipca 2016 roku (niedziela) 

w godzinach 8.30 – 14.30.
Informujemy, ˝e w dniu 10 lipca 2016 r. w godz. 8.30-14.30 wystàpià znaczne utrudnienia w ruchu kołowym na dro-
gach dojazdowych do trasy zawodów.

Prosimy mieszkaƒców o zapoznanie si´ z trasa zawodów oraz planowanym objazdem na czas realizacji zawodów.

W zwiàzku z wyłàczeniem z ruchu cz´Êci ulic i dróg oraz wprowadzenie m zmiany organizacji ruchu, prosimy o do-
stosowanie si´ do poleceƒ wydawanych przez osoby kierujàce ruchem, co ułatwi przejazd oraz wpłynie na bezpie-
czeƒstwo zawodników oraz uczestników ruchu.

Główne utrudnienia dotyczyç b´dà miejscowoÊci oraz ulic:

1. Zostanie zablokowany wjazd dla pojazdów kierujàcych si´ na drog´ powiatowà nr 1811 na odcinku Niepor´t-Bia-
łobrzegi-Rynia. W miejscowoÊci Niepor´t na zjeêdzie z ulic´ Zegrzyƒskiej w ul. Wojska Polskiego ustawiona zosta-
nie zapora oraz słu˝by kierujàce ruchem.

2. Zostanie zablokowany wjazd dla pojazdów kierujàcych si´ na drog´ powiatowà nr 4303 na odcinku Radzymin-
-Białobrzegi-Niepor´t. W miejscowoÊci Radzymin na skrzy˝owaniu ul. Weteranów z ul. Przemysłowà ustawiona zo-
stanie zapora oraz słu˝by kierujàce ruchem.

3. Zostanie zablokowany wjazd dla pojazdów kierujàcych si´ na drog´ gminnà na odcinku Radzymin-Stare Załubice-
-Rynia. W miejscowoÊci Radzymin na skrzy˝owaniu ul. Wróblewskiego z ul. Przemysłowà ustawiona zostanie za-
pora i słu˝by kierujàce ruchem.

Inne ewentualne zmiany zwiàzane z utrudnieniami b´dà podawane w Êrodkach masowego przekazu.

Organizatorzy zawodów przepraszajà Mieszkaƒców gmin oraz przybyłych GoÊci za utrudnienia w ruchu.

Wprowadzone zmiany w ruchu kołowym majà zapewniç bezpieczeƒstwo zawodników i poruszajàcych si´ osób oraz
pojazdów podczas realizacji zawodów.

UWAGA!
W zwiàzku z organizacjà zawodów Volvo Triathlon Series 10 lipca (niedziela) 

w godzinach 8.30-14.30 nastàpià czasowe utrudnienia w obr´bie:

� Rynia – ul. Wczasowa, Główna
� Białobrzegi – ul. Wojska Polskiego
� Beniaminów – Łàki
� Radzymin – ul. Weteranów, Przemysłowa, Wróblewskiego
� Ruda
� Stare Załubice – ul. Mazowiecka

PRZEPRASZAMY ZA WSZELKIE UTRUDNIENIA
Szczegółowy wykaz utrudnieƒ znajduje si´ na stronie www.triathlon.com

Tytuł „Zasłu˝ony dla Gminy
Niepor´t” dla Zenobii Sołtys
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AKCJA LATO W GMINIE NIEPOR¢T
SPONSOREM AKCJI LATO JEST OPERATOR GAZOCIÑGÓW PRZESY¸OWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

GGOOKK  NNiieeppoorr´́tt,,
ul. Dworcowa 9a

I TYDZIEN
25.07, poniedziałek

• Gry i zabawy integracyjne
• Mandale

• Spotkanie z policjà
26.07., wtorek 

• Robotyka/R´kodzieło
• Wycieczka rowerowa

27.07., Êroda 
• Zaj´cia rekreacyjne

w Mi´dzyszkolnym OÊrodku
Sportowym w Zegrzu Południowym

– koszt: 2 bilety ulgowe
w cenie 3,40 zł

28.07., czwartek 
• Film i warsztaty 

w kinie PRAHA 
– koszt: 12 zł
29.07., piàtek 

• Królestwo ksià˝ek –
z wizytà w bibliotece

• Warsztaty słomkowe

II TYDZIEN
01.08., poniedziałek 
• Spacer historyczny

• Artystyczny Misz Masz 
02.08., wtorek

• Dzieƒ indiaƒski 
03.08., Êroda 

• Wyjazd do Jachranki 
04.08., czwartek 
• Eksperymenty

• Spotkanie 
ze zwierzàtkami

• Artystyczny Misz Masz
05.08., piàtek 

• Port Niepor´t 
+ Park Linowy „Radocha”
– koszt: 20 zł/osoba – 3h 

III TYDZIE¡
08.08., poniedziałek

• Zwiedzanie Twierdzy Modlin 
– koszt: 23 zł/osoba

09.08., wtorek
• Wyjazd na kr´gle 

do Stanisławowa Drugiego
z Zegrzem Płd.

Koszt: 5 zł/frytki i napój
10.08., Êroda 

• Port Niepor´t
• Zaj´cia rekreacyjne 

11.08., czwartek
• „NA RYBY” z Kołem W´dkarskim

PZW nr 30 w Białobrzegach
12.08., piàtek 

• PIKNIK STRA˚ACKI 
w Wólce Radzymiƒskiej

I TYDZIE¡ 
4.07, poniedziałek

• „Bezpieczne wakacje” – spotkanie
z Policjantem i ze Stra˝à Gminnà 

• Robótki r´czne
• Sport to zdrowie 

05.07., wtorek
• Warsztaty twórczego myÊlenia 

• Wycieczka do lasu
06.07., Êroda

• Wyjazd do Portu Niepor´t
• Zabawy na powietrzu

07.07., czwartek
• Wyjazd do kina PRAHA

„Angry Birds film” 
oraz warsztaty

„Formy i Kolory”
– koszt: 12 zł/ dziecko 

08.07., piàtek
• „Futerkowi przyjaciele” 
• Spotkanie z konikami 

oraz ognisko

II TYDZIE¡ 
11.07., poniedziałek

• Wycieczka rowerowa
do filii GOK w Wólce Radzymiƒskiej

• Warsztaty dla dzieci
12.07., wtorek

• Warsztaty ruchowe i zabawy
na powietrzu

• Wycieczka do lasu 
13.07., Êroda 

• Warsztaty r´kodzielnicze 
• „Mydełkowe koszyczki”

14.07., czwartek 
• Wyjazd do ZOO

– koszt: 16 zł/ dziecko
15.07., piàtek 

• Warsztaty artystyczne 
• DECUPAGE, warsztaty kulinarne

III TYDZIE¡ 
18.07., poniedziałek 
• Warsztaty wokalne

• Warsztaty twórczego myÊlenia
19.07., wtorek
• Gimnastyka 

ogólnosprawnoÊciowa 
dla dzieci

• Piknik na Êwie˝ym 
powietrzu 

20.07., Êroda
• Wycieczka na DZIKÑ PLA˚¢

21.07., czwartek 
• Wycieczka do WOPR 

w Nowym Dworze 
Mazowieckim
22.07., piàtek 

Wspólna noc w OÊrodku

I TYDZIE¡
01.08., poniedziałek 

• LeÊne tropy 
– wycieczka do lasu

• Artystyczny Misz Masz 
02.08., wtorek

• Dzieƒ indiaƒski 
(wyjazd do GOK Niepor´t)

03.08., Êroda 
• Wyjazd na basen do Jachranki

– koszt: 10 zł 
04.08., czwartek 

• Animacja teatralna lalki, 
taniec integracyjny

05.08., piàtek 
• Wyjazd do kina
– koszt ok. 20 zł

II TYDZIE¡
08.08., poniedziałek 

• Majsterkowanie z Michałem
09.08., wtorek 

• WyjÊcie na kr´gle do Grahuli 
– koszt 5 zł/frytki i napój

10.08., Êroda 
• W krainie piratów – warsztaty

rekreacyjno-plastyczne. 
11.08., czwartek 

• Sztuka ma wiele twarzy 
– CARVING – dekorowanie potraw

• Warsztaty wokalne
12.08., piàtek 

• PIKNIK STRA˚ACKI 
w Wólce Radzymiƒskiej

I TYDZIE¡
4.07., poniedziałek 

• Bezpieczne wakacje 
• Decoupage na tkaninie

5.07., wtorek 
• W´dkowanie 

i grill z Kołem Łowieckim 
– wycieczka rowerowa

6.07., Êroda 
• Wycieczka do Portu Niepor´t

– zabawy plenerowe
7.07.2016., czwartek 

• Wycieczka autokarowa 
do kina PRAHA 
film i warsztaty 

– koszt: 12 zł/dziecko
8.07., piàtek

• Wycieczka rowerowa
do Beniaminowa 

– spotkanie z konikami

II TYDZIE¡
11.07., poniedziałek

• Włóczkowe zabawy oraz stra˝acki
prysznic – goÊcie z Beniaminowa

12.07., wtorek 
• Zabawy igłà i nitkà 

• Gimnastyka na wesoło
13.07., Êroda 

• Wycieczka autokarowa 
na basen w Jachrance

–  koszt: 10 zł / dziecko
14.07., czwartek 

• Wycieczka autokarowa 
do ZOO

– koszt: 16 zł / dziecko
15.07., piàtek 

• Piknik w lesie 
– wyprawa rowerowa

III TYDZIE¡ DZIE¡
8.08., poniedziałek 

• Wycieczka autokarowa 
do Modlina 

– koszt: 23 zł / dziecko
9.08., wtorek 

• Dzieƒ z Kombatantem
10.08., Êroda

• Noc w OÊrodku
11.08., czwartek 

• Wspólne Êniadanie 
i zabawy 
na boisku

12.08., piàtek 
• PIKNIK STRA˚ACKI 

w Wólce Radzymiƒskiej

I TYDZIE¡ 
25.07., poniedziałek 
• Spotkanie z Policjà

• Obrazki solà malowane 
/ Zaj´cia ruchowe

26.07., wtorek 
• Kreatywny recykling
• Zabawy integracyjne

27.07., Êroda 
• Zaj´cia rekreacyjne
w Mi´dzyszkolnym 

OÊrodku Sportu 
w Zegrzu Południowym

28.07., czwartek 
• Film i warsztaty 

w kinie PRAHA
– koszt: 12 zł
29.07., piàtek 

• Warsztaty słomkowe
• Projektanci mody 

– malowanie koszulek

II TYDZIE¡
01.08., poniedziałek 

• Warsztaty artystyczne 
(Mydełkowe inspiracje)
• Zabawy integracyjne

02.08., wtorek 
• warsztaty artystyczne 
(Butelkowe wazoniki)
• zabawy integracyjne

03.08., Êroda
• Wyjazd na basen do Jachranki

04.08., czwartek 
• Z wizytà w GOK w Niepor´cie

• Eksperymenty
• Spotkanie ze zwierzàtkami 

• Artystyczny Misz Masz
dojazd komunikacjà MZK, 
– koszt biletu: – 3,40 zł

05.08., piàtek 
• Port Niepor´t 

+ Park linowy „Radocha”
–  koszt: 20 zł/ osoba – 3h
dojazd komunikacjà MZK, 

koszt biletu: – 3,40 zł

III TYDZIE¡
08.08., poniedziałek 

• Zwiedzanie Twierdzy Modlin
–  koszt: 23 zł/ osoba

09.08., wtorek 
• Wyjazd na kr´gle 

do Stanisławowa Drugiego
– koszt:  5 zł /frytki i napój

10.08., Êroda 
• Zabawy integracyjne

• Smaki Êwiata
11.08., czwartek

• Ruch to zdrowie – zaj´cia
sportowe

• Warsztaty artystyczne
12.08., piàtek 

• PIKNIK STRA˚ACKI 
w Wólce Radzymiƒskiej

I TYDZIE¡
27.06., poniedziałek

• Gry i zabawy 
integracyjne

28.06., wtorek
• Spotkanie 

ze Stra˝à Gminnà
• W krainie pszczół

29.06., Êroda 
• Podwodny Êwiat 

– budowanie 
akwarium

30.06., czwartek 
• Od Wieliczki 

do solniczki
01.07., piàtek 

• Ry˝owa kraina 
– jestem Chinka 

Czikulinka

II TYDZIE¡
04.07., poniedziałek 

• Co w trawie piszczy – zaj´cia
plenerowe

05.07., wtorek 
• Mój sobowtór 

– zaj´cia plastyczne
06.07., Êroda 

• Zasady savoir vivre
• Zaj´cia kulinarne
07.07., czwartek 

• Biały zàbek – spotkanie
z protetykiem

• Zaj´cia plastyczne
08.07., piàtek 

• Wycieczka rowerowa

III TYDZIE¡
08.08., poniedziałek 

• Gry i zabawy integracyjne
09.08., wtorek 

• Wyjazd do Zach´ty
10.08., Êroda 

• Wycieczka rowerowa 
do Portu w Niepor´cie 
– zaj´cia rekreacyjne

11.08., czwartek 
• „NA RYBY” 

z Kołem W´dkarskim PZW nr 30
w Białobrzegach

12.08., piàtek 
• PIKNIK STRA˚ACKI 

w Wólce Radzymiƒskiej
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IV TYDZIE¡ (dotyczy wszystkich OÊrodków Kultury w gminie Niepor´t)
16.08.–19.08., wtorek – piàtek

OLIMPIADA SPORT DZIECIOM Port Jachtowy Niepor´t – autokar

ZAPISY I OPŁATY: Zapisy na akcj´ przyjmowane telefonicznie oraz drogà elektronicznà • w Akcji Lato mogà uczestniczyç dzieci od szóstego roku ˝ycia 
• liczba miejsc jest ograniczona – o przyj´ciu na list´ decyduje kolejnoÊç zapisów • pierwszeƒstwo majà dzieci z gminy Niepor´t • opłata za tydzieƒ udziału w akcji wynosi 30 zł 

• wycieczki i wyjazdy stanowià odr´bny koszt • szczegóły na stronie www.goknieporet.pl

Sport to
zdrowie!
Zapraszamy do skorzystania
z infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej gminy Niepor´t.

BOISKA
• Kompleks boisk sportowych „Moje Boisko

Orlik 2012” w Józefowie – ul. Szkolna 62,
informacja pod nr tel. 22 767 04 28

• Kompleks boisk sportowych „Moje Boisko-
Orlik 2012” w czasie wakacji letnich tj. od 27
czerwca do 31 sierpnia 2016 r. b´dzie udost´pniony
na potrzeby mieszkaƒców w nast´pujàcych dniach
i godzinach:
od poniedziałku do piàtku od godziny 12.00
do godziny 22.00
sobota – niedziela od godziny 12.00
do godziny 20.00.
W dniu 15 sierpnia (poniedziałek), w dzieƒ ustawowo
wolny od pracy, boisko b´dzie nieczynne. 
Prosimy o zapoznanie si´ z grafikiem godzin
udostepnienia boiska w poszczególne dni tygodnia
dla grup zorganizowanych, który zamieszczony jest
na stronie www.nieporet.pl, w zakładce Sport
i Turystyka – Zaplecze sportowe – Moje Boisko
Orlik 2012 – Komunikat Nr 6/2016.

• Boisko sportowe w Izabelinie – ul. Szkolna 1,
informacja pod nr tel. 22 774 83 22, 22 767 04 28

• Boisko sportowe w Stanisławowie Pierwszym
wraz z boiskami do piłki siatkowej pla˝owej – ul.
Jana Kazimierza 291 (przy gimnazjum), informacja
pod nr tel. 22 772 30 30, 22 767 04 28

• Boisko sportowe w Stanisławowie Drugim – ul.
Wolska 71a, informacja pod nr
tel. 22 772 70 05, 22 767 04 28

• Boisko sportowe w Ryni – ul. Główna 24 A,
informacja pod nr tel. 22 767 04 28

• Wielofunkcyjne boisko sportowe w Zegrzu
Południowym na Osiedlu Wojskowym – informacja
pod nr tel. 22 767 04 28

HALE SPORTOWE
• Hala sportowa w Niepor´cie – ul. Dworcowa 9,

Niepor´t, tel. 22 772 30 30
• Hala sportowa w Stanisławowie Pierwszym – ul.

Jana Kazimierza 291, Stanisławów Pierwszy,
tel. 22 774 83 66

• Hala sportowa w Józefowie – ul. Szkolna 62,
Józefów, tel. 22 772 30 69

GMINNE PLACE ZABAW
Informacja pod nr tel. 22 767 04 28
• Plac zabaw w Stanisławowie Pierwszym – ul. Jana

Kazimierza 291 (przy gimnazjum)
• Plac zabaw przy filii Gminnego OÊrodka Kultury

w Stanisławowie Drugim – ul. Wolska 71a
• Plac zabaw przy filii GOK w Kàtach W´gierskich

– ul. KoÊcielna 22
• Plac zabaw przy filii Gminnego OÊrodka Kultury

w Beniaminowie – ul. Fortowa 38a
• Plac zabaw w Niepor´cie – ul. Zegrzyƒska 10H

(teren obiektu rekreacyjno-sportowego „Dzika Pla˝a”)
• Plac zabaw w Ryni – ul. Główna 24A
• Plac zabaw w Białobrzegach – na Osiedlu

Wojskowym
• Place zabaw w Zegrzu Południowym – na Osiedlu

Wojskowym
• Plac zabaw w Stanisławowie Pierwszym

– przy skrzy˝owaniu ul. PrzyszłoÊç i ul. Stru˝aƒskiej
• Szkolny plac zabaw w Niepor´cie – ul. Dworcowa 9

(przy Szkole Podstawowej)
tel. 22 772 30 30

SIŁOWNIE ZEWN¢TRZNE
Informacje pod nr tel. 22 767 04 28
• Siłownia zewn´trzna w Niepor´cie

– ul. Zegrzyƒska 10H (na terenie gminnego obiektu
rekreacyjno-wypoczynkowego Dzika Pla˝a), Siłownia
zewn´trzna na Dzikiej Pla˝y

• Siłownia zewn´trzna w Zegrzu Południowym
– na Osiedlu Wojskowym

Wakacyjna oferta OÊrodka Sportu i Rekreacji Gminy Niepor´t
w Stanisławowie Pierwszym

W zwiàzku ze zbli˝ajàcymi si´ wakacjami OÊrodek Spor-
tu i Rekreacji Gminy Niepor´t w Stanisławowie Pierwszym
ul. Koncertowa 4 tel. 22 772 00 89 przygotował kilka pro-
pozycji, które pozwolà w sposób atrakcyjny, bezpieczny
i niedrogi sp´dziç wolny czas. Dla odwiedzajàcych przygo-
towaliÊmy specjalnà ofert´ wakacyjnà wa˝nà od 4 lip-
ca 2016r:
• bezpłatne konsultacje z pływania w Aquaparku „Fala” – w lipcu

od poniedziałku do piàtku w godzinach 10:00-12:00 – Zaprasza-
my dzieci i młodzie˝ szkolnà na bezpłatne konsultacje z nauki
i doskonalenia pływania. W ramach obowiàzujàcego biletu in-

struktorzy b´dà udzielaç bezpłatnych porad dotyczàcych tech-
nik pływania. 

• bilet wakacyjny dla dzieci do lat 16 – obowiàzujàcy od poniedział-
ku do piàtku w godzinach 6:00-17:00, za jedyne 6,00 zł/h

• bilety rodzinne dost´pne sà w godzinach otwarcia pływalni (tj: po-
niedziałek – piàtek 6:00-22:00, sobota, niedziela i Êwi´ta 8:00-22:00).

• Wakacyjna Szkoła Pływania – Level Up – od 4 lipca do 29 lipca
w ka˝dy poniedziałek, Êrod´ i piàtek w godzinach 10:00 – 12:00.
Zapisy i informacje pod numerem telefonu Marcin Czerwiƒski 
tel.: 504-954-390, www.facebook.com/Szkoła-Pływania-LEVEL-UP

• Wakacyjna szkoła pływania z OLOSPORT, kurs intensywny – od 4

lipca do 26 sierpnia w ka˝dy poniedziałek, Êrod´ i piàtek w go-
dzinach 16:30 – 18:45. Grupy od 2 do 5 osób, dla dzieci od 3-
ego roku ˝ycia. Od 18 lipca – nauka oraz doskonalenie pływania
w ka˝dym wieku z trenerem Annà Czy˝ – pływanie rodzinne, in-
dywidualne, çwiczenia dla kobiet w cià˝y. Telefon – 501 586 747.
Informacje, cennik, zapisy mailowo lub telefonicznie: Maciej Ko-
nopka tel. 535 024 280, plywanie@olosport.pl, www.olosport.pl
www.facebook.com/olosport

Pozostajemy do Paƒstwa dyspozycji od poniedziałku do piàt-
ku w godz. 06:00 – 22:00 oraz soboty, niedziele i Êwi´ta
od 08:00 – 22:00.

Kàpielisko
na Dzikiej Pla˝y
Kàpielisko na terenie gminnego obiektu
rekreacyjno-wypoczynkowego Dzika Pla˝a
w Niepor´cie zaprasza – w okresie od 1 lipca
do 31 sierpnia 2016 roku.
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Organizatorzy tegorocznego

Êwi´ta zaproponowali ca∏ym

rodzinom aktywne sp´dzenie

czasu. Dzieƒ rozpocz´∏y tradycyjne

zawody w´dkarskie, a chwil´ póê-

niej na nowo otwartych boiskach

do pi∏ki siatkowej pla˝owej

przy Gimnazjum w Stanis∏awowie

Pierwszym uczniowie szkó∏ podsta-

wowych i ich starsi koledzy brali

udzia∏ w turniejach pi∏ki siatkowej. 

Od godziny 13 w Porcie w Nie-

por´cie czeka∏o na m∏odszych i star-

szych wiele atrakcji. By∏y gry i za-

bawy sportowe, fitness z instrukto-

rem, miasteczko rowerowe, pokazy

walk rycerskich i dawnego rzemio-

s∏a, akrobacje rowerowe, bieg patro-

lowy z harcerzami i zagadki logicz-

ne w wiosce matematycznej. Nie-

s∏abnàcym powodzeniem przez ca∏y

dzieƒ cieszy∏o si´ weso∏e miastecz-

ko z karuzelami, dmuchaƒcami,

bangee, kulami wodnymi, trampo-

linà i torem przeszkód. W namio-

cie promocyjnym 9 Brygady

Wsparcia Dowodzenia DG RSZ

w Bia∏obrzegach ̋ o∏nierze propono-

wali poligonowe çwiczenia: wykry-

wanie min, pos∏ugiwanie si´ bronià

i sprz´tem ∏àcznoÊci, udzielanie

pierwszej pomocy. W stoisku gmin-

nym przez ca∏y dzieƒ trwa∏ konkurs

ekologiczny oraz wiedzy o gminie

Niepor´t, rozwiàzywano krzy˝ów-

ki, malowano i rysowano, a do wy-

grania by∏y atrakcyjne nagrody,

m.in. rejs Tramwajem Wodnym La-

guna. Wspania∏y pocz´stunek przy-

gotowali so∏tysi gminy Niepor´t,

którzy zaprosili wszystkich do de-

gustacji w∏asnych wyrobów. I w´-

dliny i ciasta smakowa∏y doskona-

le, by∏o w czym wybieraç, szkoda

by∏o opuszczaç to mi∏e miejsce.

Swoje stoiska przygotowa∏y rów-

nie˝ szko∏y z Józefowa, Izabelina,

Niepor´tu oraz wolontariusze

z Gimnazjum, proponujàc ciekawe

formy sp´dzenia czasu; pokaz

umiej´tnoÊci akrobatycznych dali

najm∏odsi wychowankowie klubu

sportowego UNICUS, a w Parku

Linowym Radocha dzieci prze˝y-

wa∏y przygody z linà na wysokoÊci.

Znani i lubiani stra˝acy z jednostek

OSP z Niepor´tu, Kàtów W´gier-

skich oraz Wólki Radzymiƒskiej za-

demonstrowali akcj´ ratowniczà

z gaszeniem groênego po˝ary

i udzielaniem pomocy poszkodowa-

nemu. Równie wiele dzia∏o si´

na scenie. Podczas cz´Êci oficjalnej

wójt Maciej Mazur powita∏ goÊci

Êwi´ta, a wÊród nich delegacj´

z partnerskiego s∏owackiego Miasta

Strázske. Na scenie wr´czono na-

grody zwyci´zcom sportowych

zmagaƒ i wczeÊniejszych konkur-

sów oraz przywitano uczestników

rajdu rowerowego Zwiàzku Gmin

Zalewu Zegrzyƒskiego. Talent

i umiej´tnoÊci zaprezentowa∏y gru-

py wokalne i taneczne z Gminnego

OÊrodka Kultury w Niepor´cie i fi-

lii, m.in.: Echo Niepor´tu, M∏o-

dzie˝ 50+, Teatr Obrz´dowy, Pie-

na Voce, Strefa Szefa, Âpiewajàce

Brzdàce oraz goÊcie ze szko∏y Be-

nefit. Wieczorem zagra∏y zespo∏y

Joker, Hoyraky oraz Diadem,

a dzieƒ zakoƒczy∏ wspania∏y pokaz

ogni sztucznych. 

Organizatorzy dzi´kujà sponso-

rom Êwi´ta, firmom: GAZ Sys-

tem S.A., KK POL, BERICAP oraz

Powiatowi Legionowskiemu. �

Âwi´to Gminy Niepor´t

Sportowym akcentem rozpocz´ły si´ obchody Âwi´ta Gminy
Niepor´t. Poranne zawody w´dkarskie oraz turniej piłki
pla˝owej to był dopiero poczàtek wielu atrakcji, które
wypełniły pi´kny Êwiàteczny dzieƒ. 

Zespó∏ M∏odzie˝ 50+

Zespó∏ Echo Niepor´tu

Akrobacje rowerowe

Pokazy OSP

Gminne stoisko promocyjne

Stoisko so∏tysów gminy Niepor´t

Zespó∏ z GOK

Akrobacje
wychowanków klubu
sportowego

Zespó∏ Hoyraky

Stoisko 9 Brygady Wsparcia
Dowodzenia DG RSZ w Bia∏obrzegach

GoÊciem Êwi´ta by∏a delegacja z partnerskiego Miasta Stra˝ske na S∏owacji
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Konkurs skierowany by∏ do dzieci

szkó∏ podstawowych w trzech ka-

tegoriach: klasy I-III, klasy IV-VI,

dzieci z niepe∏nosprawnoÊcià.

Na konkurs wp∏yn´∏o 1150 prac

ze 129 miejscowoÊci z ca∏ej Polski.

SpoÊród nich nagrodzono 27 prac

(po 9 w ka˝dej kategorii).

Laureatem konkursu zosta∏

uczeƒ III klasy Szko∏y Podstawo-

wej im. Bronis∏awa Tokaja w Nie-

por´cie – Micha∏ Mata, który

otrzyma∏ pierwsze wyró˝nienie

w kategorii dzieci z niepe∏no-

sprawnoÊcià.

Podczas uroczystoÊci z pi´knà

oprawà muzyki na ˝ywo, w towa-

rzystwie aktorów bydgoskiego te-

atru pantomimy, ka˝dy laureat kon-

kursu otrzyma∏ nagrod´ z ràk pre-

zesa Fundacji i zast´pcy Prezydenta

Miasta Bydgoszczy oraz podarun-

ki wr´czane przez przedstawicieli

sponsorów.

Po wspólnym pamiàtkowym

zdj´ciu nastàpi∏a cz´Êç mniej ofi-

cjalna – tort dla nagrodzonych

i ich opiekunów. Prace zosta∏y za-

prezentowane w Galerii artystycz-

no-charytatywnej „Anio∏ami dla

siebie bàdêmy” i ka˝de z nagrodzo-

nych dzieci zakoƒczy∏o uroczystoÊç

z anio∏kiem w r´ku.

� BW

Impreza rozpocz´∏a si´ kibicowa-

niem naszej dru˝ynie narodowej

w meczu ze Szwajcarià, którego wy-

nik zapewni∏ wszystkim dobry na-

strój. Animatorki z PSS Diaroz

zorganizowa∏y dzieciom zawody

w chodzeniu po linie, zjeêdzie

na tyrolce, strzelaniu z ASG oraz za-

bawy z chustà animacyjnà. Naj-

m∏odsi gasili wiosk´ Smerfów, ko-

rzystali z darmowej zje˝d˝alni, ma-

lowali buzie i poznawali zwierz´ta

w Mini ZOO, starsi rywalizowali

w rzucie kaloszem do kosza, w szu-

kaniu ∏usek w piasku i w minitria-

thlonie. Wszyscy uczestnicy kon-

kursów otrzymali nagrody, a ka˝dy

uczestnik pikniku pamiàtkowy bre-

loczek. W namiocie gastronomicz-

nym królowa∏y tego dnia potrawy

z grilla, a dodatkowo Rancho Bena

przygotowa∏o smalec, ogórki i plac-

ki ziemniaczane. By∏ równie˝ s∏od-

ki pocz´stunek, a dla dzieci nieod-

p∏atnie wata cukrowa w dowolnych

iloÊciach. Muzyk´ do taƒca zapew-

ni∏ zebranym zespó∏ FENIX, odby∏

si´ tak˝e pokaz taƒca z ogniem

w wykonaniu animatorów z PSS

Diaroz. Sponsorem imprezy by∏a fir-

ma GAZ-SYSTEM, która równie˝

przygotowa∏a atrakcje dla dzieci

w swoim namiocie promocyjnym

oraz firma Viesmann. � BW

Podczas uroczystoÊci zakoƒczenia

sezonu w hali sportowej Liceum

im. Lisa Kuli w Warszawie nasz ze-

spó∏ odebra∏ puchar Mistrza Szkol-

nej Ligi Siatkówki i nagrodzony zo-

sta∏ s∏owami uznania i wielkimi

brawami. Przyznane te˝ zosta∏y na-

grody indywidualne – „Najwarto-

Êciowszej Zawodniczki” dla Nata-

lii Urban oraz Weronice Denkie-

wicz – „Najlepszej Zawodniczce

do lat 16”. Trener Dariusz PieÊniak

zosta∏ „Trenerem Roku SLS”. To

by∏ bardzo wa˝ny dzieƒ w historii

niepor´ckiej siatkówki i historii

Szkolnej Ligi – po raz pierwszy ten

tytu∏ pow´drowa∏ do zespo∏u nie ze

szko∏y Êredniej, tylko gimnazjum.

Wielkie podzi´kowania dla dziew-

czàt UKS „D´bina i trenera Dariu-

sza PieÊniaka – za wielkie marze-

nia i wielkie umiej´tnoÊci, które po-

mog∏y je spe∏niç, a które nam da∏y

tak wiele radoÊci! � BW

W dniu 13 czerwca 2016 roku w Bydgoskim Ratuszu odbyła si´ uroczystoÊç wr´czenia nagród
laureatom VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Rodzina – tu zaczyna si´ ˝ycie, a miłoÊç
nigdy si´ nie koƒczy” zorganizowanego przez Fundacj´ SkarbowoÊci im. Jana Pawła II z siedzibà
w Bydgoszczy.

W ostatnià sobot´ czerwca, przy pi´knej pogodzie, odbył si´ w Rembelszczyênie
Piknik Rodzinny obfitujàcy w atrakcje sportowo-rekreacyjnie.

19 czerwca w gminnej pływalni odbyły si´ zawody Grand Prix
Niepor´tu w pływaniu. Wszystkie dzieci które przez cały rok
ucz´szczały na zaj´cia z pływania, miały mo˝liwoÊç sprawdzenia
swoich umiej´tnoÊci i pobicia rekordów ˝yciowych przed wakacjami.

17 czerwca, w Dniu Pustej Klasy, który w Polsce w tym roku obchodziliÊmy
po raz drugi, sale lekcyjne w SP im. B. Tokaja w Niepor´cie były puste!

Dzieƒ Pustej Klasy
na sportowo!
Uczniowie przenieÊli si´ do sali

gimnastycznej, na boiska i korty te-

nisowe, by zaprezentowaç swoje

osiàgni´cia i zdolnoÊci podczas

Szkolnego Dnia Sportu, który zor-

ganizowali nauczyciele przy wspó∏-

pracy z UKS „Pilawa”. 

� Iwona Kopka

Zakoƒczenie sezonu
w Aquaparku Fala

Nasze siatkarki mistrzyniami W tym roku do rywalizacji o z∏ote

medale stan´∏o ponad 120 zawodni-

ków z gminy Niepor´t. Najm∏odszy

uczestnik mia∏ niespe∏na 4 lata. Star-

towali równie˝ starsi zawodnicy

do rocznika 2000. Ka˝dy Êciga∏ si´

w swojej kategorii wiekowej. Zawo-

dy odby∏o si´ w przyjaznej i rodzin-

nej atmosferze, lecz emocji nie bra-

kowa∏o. Ka˝dy chcia∏ pokazaç si´

z jak najlepszej strony, a wspania∏a

publicznoÊç dopingowa∏a do osiàga-

nia Êwietnych wyników.

Zawody sta∏y na wysokim pozio-

mie, gdy˝ wi´kszoÊç uczestników to

cz∏onkowie sekcji Uczniowskiego

Klubu Sportowego Fala Niepor´t,

który by∏ g∏ównym organizatorem.

P∏ywanie w naszej gminie to dyscy-

plina sportu, która mocno si´ rozwi-

ja. Od kiedy powsta∏ basen systema-

tycznie przybywa dzieci wybierajà-

cych t´ form´ ruchu do sp´dzania

czasu wolnego. Przy wspó∏pracy

w∏adz gminy, szkó∏ i trenerów daje-

my dzieciom szans´ na wspania∏à

przygod´ ze sportem oraz propagu-

jemy zdrowy styl ˝ycia wÊród m∏o-

dzie˝y. 

� Bartosz Krawczak

Piknik Rodzinny w Rembelszczyênie

Rodzina – tu zaczyna si´ ˝ycie,
a miłoÊç nigdy si´ nie koƒczy

Imponujàce zakoƒczenie sezonu – siatkarki UKS „D´bina”, uczennice Gimnazjum
w Stanisławowie Pierwszym, odebrały puchar za zaj´cie I miejsca i zdobycie
tytułu Mistrza Szkolnej Ligi Siatkówki Szkół Ârednich Województwa
Mazowieckiego w sezonie 2015/2016. To historyczne zwyci´stwo – po raz
pierwszy w historii SLS rozgrywki wygrały uczennice gimnazjum!
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WW  LLIIPPCCUU 2016 ROKU
Zegrze Południowe: cała miejscowoÊç (bez Osiedla Wojskowego)
Niepor´t ulice: Zegrzyƒska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, Fiołkowa, Kwitnàcej WiÊni,
Nowolipie, Kapitana Stefana Pogonowskiego, Białego Bzu, Spokojna, Pszeniczna, Wojska Polskiego,
Wieczorna Bryza, Pilawa

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

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

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

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

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

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

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

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

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

Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoÊç
Izabelin: cała miejscowoÊç

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

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

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

LEGENDA

Stanisławów Pierwszy ulice: Izabeliƒska, Krzywa, Graniczna, Baletowa, Klonowa, Stru˝aƒska, Jana Kazimierza, Âwierkowa,
Wesoła, Borówkowa, Cyprysowa, Jagodowa, Brzozy, Pi´ciolinii, Wiolinowa, Konwaliowa, 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



Wtej cz´Êci opisu zmagaƒ

wojsk koronnych króla Ja-

na Kazimierza ze Szweda-

mi pod Warszawà w roku 1656

szczególnie du˝o miejsca poÊwi´c´

husarii – polskiej konnicy ci´˝ko-

zbrojnej. Formacja ta by∏a cz´sto

opisywana przez cudzoziemców,

którzy z zachwytem i fascynacjà

opisywali wyglàd i uzbrojenie oraz

wyszkolenie husarzy. Sekretarz am-

basadora francuskiego hrabiego

d’Avaux – Karol Olgierd w swojej

relacji z sierpnia 1635 tak opisywa∏

wyglàd choràgwi husarskiej: „Cho-

ràgiew husarska wyjecha∏a z obozu

nam naprzeciw i nie widzia∏em ni-

gdy nic wdzi´czniejszego. Szlachta

polska, oni wszyscy na pi´knych ru-

makach, w zbroi Êwietnej i b∏yszczà-

cej, z narzuconymi na plecy skóra-

mi panter, lwów i tygrysów, majà

d∏ugie kopie podtrzymywane rze-

mieniami zwisajàcymi od siod∏a,

na których koƒcu, ni˝ej ostrza, sà je-

dwabne wst´gi, czyli proporczyki,

które w wietrze furkocà i oczy wro-

gów b∏àdzà. Bardzo to Êwietne ale

trudno si´ nie rozeÊmiaç na widok

d∏ugich skrzyde∏ przymocowanych

do ich pleców, od których, jak oni

sàdzà, tak˝e konie nieprzyjacielskie

si´ p∏oszà i do ucieczki rzucajà. W´-

dzid∏a koƒskie sà srebrne i poz∏aca-

ne, a z karku koƒskiego zwisajà

srebrne naszyjniki i kó∏ka. Przy bo-

ku majà szable, a przy siodle pisto-

lety, maczugi, m∏oty, topory i mie-

cze – koncerze. W bitwie mo˝e u˝yç

tych kopij pierwszy lub drugi tylko

szereg, dalszym sà prawie bez u˝yt-

ku i dlatego one inszej si´ chwyta-

jà broni. Ci którzy nie majà kosz-

townych skór, okrywajà ramiona ko-

biercami, i to dla ozdoby, jak dla

zakrycia szczelin w zbroi”.* Cudzo-

ziemcy podziwiali siod∏a husarskie

haftowane z ∏´giem z∏oconym, wiel-

kie czapraki, koncerz bardzo zdobio-

ny przymocowany do siod∏a. Husa-

rze uzbrojeni byli w kirysy, szysza-

ki, zar´kawy os∏aniajàce r´ce z ty∏u

i z boków do ∏okcia. Tak wyposa-

˝eni husarze nie cofajà si´ nigdy,

puszczajàc konia w ca∏ym p´dzie,

przebijajà wszystko przed sobà.

Liczba husarzy skierowana do wal-

ki ze Szwedami w czasie szar˝y

w dniu 29 lipca 1656 roku na przed-

polach Warszawy szacowana jest

na ok. 800 osób usarskiego towarzy-

stwa, ugrupowanych w szeÊç chorà-

gwi husarskich – cztery z wojska ko-

ronnego i dwie z litewskiego. By∏y

to roty: hetmana wielkiego koronne-

go Stanis∏awa Rewery Potockiego

(188 koni), hetmana polnego koron-

nego Stanis∏awa Lanckoroƒskiego

(98 koni), wojewody krakowskiego

W∏adys∏awa Myszkowskiego (171

koni), podczaszego sandomierskie-

go Jana Zamoyskiego (126 koni)

oraz inne poczty co daje liczb´

ok. 500 kopii jazdy koronnej. Do te-

go doliczamy si∏y litewskie chorà-

gwi Po∏ubiƒskiego (147 koni) i het-

mana wielkiego Paw∏a Sapiehy

pod komendà Hrehorego Kruniewi-

cza chorà˝ego mozyrskiego (193 ko-

nie).* Roty husarskie dowodzone

przez Aleksandra Hilarego Po∏ubiƒ-

skiego ruszy∏y do szar˝y zgodnie ze

staropolskà szko∏à prowadzenia

wojny atakujàc choràgwiami w szy-

ku luênym, z odst´pami na d∏ugoÊç

konia. Podchodzi∏y one na swoje po-

zycje wyjÊciowe st´pa, aby przejÊç

nast´pnie w k∏us. W zale˝noÊci

od sytuacji na polu bitwy roty do-

konywa∏y rozluênienia (salwy musz-

kieterów) lub ÊcieÊnienia (atak na pi-

kinierów) szyku choràgiewnego.

W szar˝y warszawskiej husaria wy-

rusza∏a do natarcia z odleg∏oÊci mak-

symalnie 400 m przed szykiem

wojsk szwedzko-brandenburskich.

Z tego ok. 100 m przebywa∏a st´pa,

ok. 150 m k∏usem, 90 m w galopie,

a ostatnie 60 m cwa∏em. W przypad-

ku tej szar˝y, w ataku na rajtari´

wroga polscy husarze nara˝eni by-

li na ostrza∏ dzia∏ i muszkietów. Im-

pet uderzenia choràgwi husarskich

pod dowództwem Po∏ubiƒskiego

by∏ bardzo du˝y. Ârodek prawego

skrzyd∏a doborowych regimentów

rajtarii uplandzkiej Plantinga i sma-

landzkiej Rosena zosta∏ prze∏amany.

Jednak tempo polskiego uderzenia

s∏ab∏o ze wzgl´du na silny ostrza∏

boczny prowadzony przez regimen-

ty gwardii konnej pod komendà

ksi´cia Adolfa Jana. Polska szar˝a

∏àcznie z bojem spotkaniowym nie

trwa∏a d∏u˝ej ni˝ kilka minut. Cho-

ràgwie husarskie, nie wsparte przez

posi∏ki choràgwiami lekkiej drago-

ni utkn´∏y w drugim rzucie rajtarii

szwedzkiej nie prze∏amujàc lewego

skrzyd∏a. Brak wsparcia spowodo-

wa∏ wycofanie si´ husarzy na stano-

wiska wyjÊciowe. Król Jan Kazi-

mierz nie by∏ w stanie wp∏ynàç

na choràgwie kwarciane zaciàgu na-

rodowego, aby ruszy∏y za husarià.

Szlachta widzàc cofanie si´ husarii

straci∏a ducha bojowego. W czasie

szar˝y nastàpi∏ bardzo ciekawy epi-

zod starcia husarza Jakuba Kowa-

lewskiego z królem szwedzkim Ka-

rolem X Gustawem, który w bitew-

nym zam´cie straci∏ rozeznanie

i nagle znalaz∏ si´ w osi polskiego

ataku. Polski husarz mierzàc kopià

w króla szwedzkiego zosta∏ uprze-

dzony przez Bogus∏awa Radziwi∏∏a

strza∏em w g∏ow´ z pistoletu. Król

szwedzki w uznaniu odwagi husa-

rza rozkaza∏ bernardynom na Pradze

sprawiç Jakubowi Kowalewskie-

mu uroczysty pogrzeb. W szar˝y po-

leg∏o ok. 150 polskich i litewskich

towarzyszy husarskich. Jeszcze

przed szar˝à husarii w dniu 29 lip-

ca 1656 roku mia∏o miejsce starcie

ordy tatarskiej, atakujàcej ty∏y wojsk

szwedzkich, a szczególnoÊci tabory

od strony Bródna. Pierwszy atak Ta-

tarów wywo∏a∏ panik´ szczególnie

w szeregach wojsk elektorskich. Wi-

dzàc zagro˝enie z tej strony król

szwedzki skierowa∏ na pomoc Bran-

denburczykom trzy szwadrony raj-

tarii pod dowództwem Horna, któ-

re szybko rozbi∏y tatarskie podjaz-

dy. Wtedy w∏aÊnie Karol X Gustaw

dosta∏ wiadomoÊç o polskiej szar˝y

Po∏ubiƒskiego i aby jak najszybciej

dotrzeç na pole bitwy wysforowa∏

si´ przed ochron´, przez co znalaz∏

si´ w samym Êrodku bitwy i zosta∏

atakowany przez polskiego husarza

Jakuba Kowalewskiego. Atak Tata-

rów ocenia si´ jako raczej wypad

podjazdowy, a nie frontalny atak.

Tatarzy przez ca∏à noc alarmowali

podjazdami obóz wojsk szwedzko-

-elektorskich, czyniàc stale zamie-

szanie wÊród taborów. 30 lipca 1656

roku, w trzecim dniu walk, szlach-

ta polska nie chcia∏a ∏àczyç si´ z od-

dzia∏ami Tatarów, którzy jako ostat-

ni opuszczali pole bitwy, kierujàc si´

w stron´ Okuniewa. Ordyƒcy Sub-

chana Ghazi agi nie dali pomocy

wojskom koronnym w takim zakre-

sie, jakiego od nich oczekiwano. Nie

uda∏o im si´ zajàç taborów przeciw-

nika na Bródnie, ani rozbiç ty∏ów

wojsk szwedzkich w drugim dniu bi-

twy. Jednak wynika∏o to z ich

skromnej liczebnoÊci, z obiecanych

kilkudziesi´ciu tysi´cy ordyƒców

pod Warszaw´ przyby∏o tylko ich

ok. dwóch tysi´cy. W takiej liczbie

w starciu z wyborowymi oddzia∏a-

mi rajtarii, wspartej muszkieterami

i artylerià, nie mieli szans na powo-

dzenie. Dopiero 4 sierpnia 1656 ro-

ku po opuszczeniu Warszawy do-

chodzi pod Okuniewem do po∏àcze-

nia oddzia∏ów królewskich z jazdà

koronnà i Tatarami. W czasie od-

wrotu z Warszawy strona polska

utraci∏a znacznà iloÊç dzia∏, które

bez zaprz´gów konnych dosta∏y si´

w r´ce wroga. Krwià sp∏yn´∏a spa-

lona Praga, gdy przyby∏y tam Ka-

rol X Gustaw uzna∏ ch∏opstwo

za zdrajców i kaza∏ je ˝o∏nierzom

szwedzkim wyciàç wraz z rodzina-

mi. Obie strony nie liczàc starç pod-

jazdowych, prowadzi∏y porzàdko-

wanie swoich oddzia∏ów przed dal-

szà kampanià wojennà. 

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne

* Opracowano na podstawie: „Warsza-

wa 1656” Miros∏aw Nagielski Wyd.

Bellona Warszawa 1990 oraz strony in-

ternetowe.
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KALENDARZ HISTORYCZNY LLIIPPIIEECC
3 lipca 1410 – polskie wojska króla Władysława

Jagiełły przeprawiły si´ przez
Wisł´ pod Czerwiƒskiem,
po moÊcie na łodziach, aby
połàczyç si´ z wojskami
litewskimi i ruszyç na Krzy˝aków.

15 lipca 1410 – bitwa z Krzy˝akami zwyci´skich
wojsk polsko-litewskich. Była to
najwi´ksza bitwa
w Êredniowieczu.

13 lipca 1521 – Kraków usłyszał po raz pierwszy
głos „Zygmunta”. 

1 lipca 1569 – Polska i Litwa podpisujà
w Lublinie akt unii lubelskiej
i tworzà najwi´ksze paƒstwo
w Europie.

7 lipca 1578 – król Stefan Batory podpisuje akt
erekcyjny Akademii Wileƒskiej.
Pierwszym rektorem został ks.
Piotr Skarga (1536-16120).

4 lipca 1610 – hetman Stanisław ˚ółkiewski

(1547-1620) w bitwie
pod Kłuszynem pokonał armie
rosyjskie i szwedzkie, mimo ich
czterokrotnej przewagi. 

15 lipca 1910 – Ignacy Paderewski (1860-1941)
odsłania w Krakowie
ufundowany przez siebie pomnik
grunwaldzki w 500 rocznic´
bitwy i wygłasza
niepodległoÊciowe przemówienie
przed ok.150 tys. uczestników.

18 lipca 1944 – II Korpus gen. Władysława
Andersa (1892-1970) zajàł
Arkon´ (najdalej na pn.-wsch.
wysuni´ty przylàdek Niemiec
na wyspie Rugia). 

28 lipca 1948 – ksiàdz Karol Wojtyła objàł swà
pierwszà parafi´ w Niegocinie
na Mazurach.

� oprac. W.B∏awdziewicz

Szwedzi w Niepor´cie i okolicach

Kampania warszawska 
w lipcu 1656 roku cz. II

Rekonstruktorzy polskiego pospolitego ruszenia po
inscenizacji w czasie IX Grenadiera 
– Cytadela Warszawska maj 2016 rok (fot. autora).

DoÊwiadczeni rekonstruktorzy Dariusz Senator i Jacek Gradus
jako husarze po inscenizacji w czasie IX Grenadiera 
– Cytadela Warszawska maj 2016 rok (fot. autora)


