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Kryzys przysi´gowy
w 5. Pułku Legionów Polskich w Zegrzu Południowym
obyt pu∏ków Legionów Polskich na terenie
dzisiejszej gminy Niepor´t jest ciàgle ma∏o znanym epizodem w historii lokalnej.
O ile beniaminowski obóz internowanych oficerów legionowych zapisa∏ si´ wyraênie na kartach
naszej historii (chocia˝ mylnie lokalizuje si´ go
na terenie fortu), to prawie nieznane sà okolicznoÊci tzw. „kryzysu przysi´gowego” w 5. Pu∏ku stacjonujàcym w Zegrzu Po∏udniowym.
W tym roku przypada 100. rocznica tego wa˝nego wydarzenia na drodze do naszej niepodleg∏oÊci. To dobra okazja do udowodnienia, ˝e historia Polski dzia∏a si´ tak˝e na terenie gminy
Niepor´t.

P

W drodze do Ojczyzny
Po ci´˝kich, wielomiesi´cznych walkach z Rosjanami na Wo∏yniu Legiony Polskie zosta∏y
wycofane z frontu i w pierwszych dniach paêdziernika 1916 r. przeniesione w rejon Baranowicz na terenie dzisiejszej Bia∏orusi. W trakcie pobytu w Baranowiczach przeprowadzono
zmiany organizacyjne, majàce na celu dostosowanie oddzia∏ów legionowych do koncepcji
Wojska Polskiego zaplanowanej przez w∏adze
niemieckie i austro-w´gierskie. 5 listopada 1916 r. og∏oszono akt dwóch cesarzy
o utworzeniu Królestwa Polskiego z w∏asnà armià w du˝ej cz´Êci opartà o Legiony Polskie.
W rejonie Baranowicz Legiony przebywa∏y
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do 27-29 listopada 1916 r. i potem zosta∏y przewiezione kolejà na teren okupacji niemieckiej,
w tym w okolice Warszawy. Podporzàdkowano
je wówczas niemieckiemu genera∏-gubernatorowi warszawskiemu Hansowi von Beselerowi.
1 grudnia 1916 r. w Warszawie odby∏a si´
uroczysta defilada, w której wzi´∏a udzia∏
II Brygada, 2. Pu∏k U∏anów, pododdzia∏y artylerii i saperów oraz delegacje z I i III Brygady.
Oddzia∏y legionowe zosta∏y rozlokowane
w garnizonach wokó∏ Warszawy: w ¸om˝y,
Ró˝anie, Modlinie, Pu∏tusku, D´blinie, Ostro∏´ce, Miƒsku Mazowieckim, Górze Kalwarii,
Grajewie, Piotrkowie oraz w samej Warszawie.
Na poczàtku 1917 r. Legiony Polskie przesz∏y na etat i uzbrojenie wojsk niemieckich.
Do pu∏ków trafili niemieccy instruktorzy.
Tworzonà armi´ nazwano Polskà Si∏à Zbrojnà
(Polnische Werhmacht).
31 grudnia 1916 r. r. II Brygada Legionów
pod dowództwem p∏k. Józefa Hallera przyjecha∏a z Pomiechówka do Zegrza Po∏udniowego
i zosta∏a zakwaterowana w koszarach Twierdzy
Zegrze. Brygada sk∏ada∏a si´ z dwóch pu∏ków,
którymi w tamtym okresie dowodzili: pp∏k Andrzej Galica (3. Pu∏k Piechoty) i pp∏k Boles∏aw
Roja (4. Pu∏k Piechoty).
Okres pobytu w zegrzyƒskich koszarach by∏
ci´˝ki dla legionistów. Wiàza∏o si´ to mi´dzy
innymi z bardzo trudnymi warunkami socjal-
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Defilada

no-bytowymi. Budynki nie by∏y przystosowane do kwaterowania takiej iloÊci ˝o∏nierzy.
Oprócz ciasnoty legioniÊci odczuwali te˝ dotkliwie brak dostatecznej iloÊci jedzenia, mundurów, butów i ciep∏ej bielizny.
Du˝y nacisk k∏adziono na szkolenie. Prowadzono je w sposób bardzo intensywny, mimo
silnych mrozów. Stosunek ˝o∏nierzy do szkolenia wed∏ug niemieckiego systemu by∏ niech´tny, a zadra˝nienia polsko-niemieckie coraz
cz´stsze.
Szczególnie brzemienne w skutki by∏o zajÊcie
jakie mia∏o miejsce w koƒcu marca 1917 r. W je-
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go wyniku Êmierç poniós∏ legionista z 3. Pu∏ku zastrzelony przez niemieckiego wartownika, a potem zmar∏ ten˝e wartownik pobity w odwecie przez polskich ˝o∏nierzy. Dowódca brygady z trudem opanowa∏ sytuacj´.
Ciàg∏e zatargi z Niemcami oraz sytuacja polityczna spowodowa∏y koniecznoÊç zmiany
miejsca kwaterowania II Brygady. W maju 1917 r. 3. Pu∏k Piechoty trafi∏ do Warszawy,
a 4. Pu∏k Piechoty do ¸om˝y.
Ë ciàg dalszy na stronie 3
Miros∏aw Paku∏a, Muzeum Historyczne
w Legionowie

PUCHAR dla siatkarek
z Gimnazjum!
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1 czerwca, w Dniu Dziecka, wójt Maciej Mazur uczestniczył
w przekazaniu placu pod budow´ sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Białobrzegach. Pierwszà łopat´ ziemi wykopali
własnor´cznie uczniowie w towarzystwie dyrekcji i nauczycieli.

Rusza budowa sali
gimnastycznej w Białobrzegach

8 czerwca podczas XLIII sesji Rady Gminy Niepor´t VII kadencji radni
udzielili wójtowi Maciejowi Mazurowi absolutorium z tytułu wykonania
bud˝etu za 2016 rok – 14 głosami „za”, przy 1 „wstrzymujàcym si´”.

Radni udzielili absolutorium
G
∏osowanie nad absolutorium
poprzedzone by∏o prezentacjà informacji dotyczàcych
bud˝etu gminy. Skarbnik Gminy
Katarzyna Skuza przedstawi∏a radnym Sprawozdanie z wykonania bud˝etu Gminy Niepor´t za rok 2016
wraz ze Sprawozdaniem finansowym Gminy Niepor´t za rok 2016.
Zast´pca Wójta Alicja Soko∏owska
przekaza∏a informacj´ o realizacji inwestycji i pozyskiwaniu Êrodków
unijnych w 2016 roku, a kierownik
dzia∏u Geodezji i Gospodarki Grun-

tami Bo˝ena Bartkiewicz Informacj´ o stanie mienia komunalnego.
Dyrektor Gminnego Zespo∏u OÊwiaty Henryka Galas przedstawi∏a Informacj´ z wykonania bud˝etu
oÊwiaty.
Radni zostali zapoznani z pozytywnà opinià Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przed∏o˝onym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania bud˝etu,
a Przewodniczàcy Komisji Rewizyjnej Andrzej Wojciechowski
przedstawi∏ pozytywnà opini´ Ko-

misji o sprawozdaniach oraz wniosek o udzielenie wójtowi absolutorium z tytu∏u wykonania bud˝etu
za rok 2016, podpisany przez
wszystkich 5 cz∏onków. Po krótkiej
dyskusji radni jednog∏oÊnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe
gminy wraz ze sprawozdaniem
z wykonania bud˝etu za 2016 rok.
Podczas g∏osowania, 14 radnych,
przy jednym g∏osie wstrzymujàcym
si´, opowiedzia∏o si´ za udzieleniem wójtowi Maciejowi Mazurowi absolutorium.
Ë BW

Zakoƒczona została budowa oÊwietlenia ulic:
¾ Sasankowej i Chabrowej
w Niepor´cie – na odcinku 680
metrów zainstalowano 18 s∏upów oÊwietleniowych z oprawami typu LED o mocy 55 W.
Koszt inwestycji wyniós∏ 65,2
tys. z∏.
¾ Polnej w Stanis∏awowie Drugim – na odcinku 178 metrów
ulica Chabrowa

Inwestycja zrealizowane zostanie
przez firm´ „WALD-GLOB”
z Pu∏tuska w terminie do paêdziernika 2018 roku, a jej koszt wyniesie ok. 4,8 mln z∏. Sala liczyç b´dzie 660 m2 i znajdowaç si´ w niej
b´dà boiska do gry w pi∏k´ siatkowà i koszykowà oraz minipi∏k´
r´cznà. Zaplecze stanowiç b´dzie
pokój dla trenera, po dwie szatnie
dla dziewczàt i ch∏opców, dwa po-

mieszczenia na sprz´t sportowy
i pomieszczenie gospodarcze.
W holu wejÊciowym usytuowano
szatni´ przeznaczonà dla goÊci imprez sportowych i uroczystoÊci
szkolnych. Przy sali, od strony ulicy Wczasowej, znajdowaç si´ b´dzie bie˝nia poliuretanowa ze
skocznià. Dzi´ki powi´kszeniu
dzia∏ki, szko∏a zyska te˝ dodatkowy parking.
Ë Beata Wilk

Dobiegły koƒca prace budowlane na ulicy Mozarta w Stanisławowie
Pierwszym.

Budowa Mozarta zakoƒczona

zainstalowano 6 s∏upów z oprawami sodowymi o mocy 100 W.
Koszt inwestycji wyniós∏ 19,1
tys. z∏.
Prace zrealizowa∏a firma ELES-Bud z Koby∏ki. Obecnie trwajà
procedury zwiàzane z zawarciem
umowy na dystrybucj´ energii i jej
Ë BW
przesy∏.
ulica Sasankowa

Firma Tombud z Wieliszewa wykona∏a nawierzchni´ z kostki betonowej wraz ze zjazdami do posesji

i odwodnieniem powierzchniowym
na odcinku 180 metrów. Koszt inwestycji wyniós∏ 145,5 tys. z∏. Ë BW

Podpisana została umowa z Przedsi´biorstwem Budowy Dróg
i Mostów z Miƒska Mazowieckiego na wykonanie przebudowy ulicy
Dworcowej w Niepor´cie.

ulica Polna

UWAGA! Wycinka drzew według nowych
zasad – od dnia 17 czerwca 2017 r.
Zgodnie z ustawà z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody
od dnia 17 czerwca b´dà obowiàzywały nowe przepisy dotyczàce wycinki drzew.
1. WłaÊciciele nieruchomoÊci obowiàzani sà zło˝yç do Urz´du Gminy Niepor´t zgłoszenie zamiaru wycinki drzew. W zgłoszeniu nale˝y wskazaç liczb´ drzew do usuni´cia, nr działki oraz map´ lub rysunek z lokalizacjà drzew na działce;
2. W terminie 21 dni od dnia dor´czenia zgłoszenia pracownicy urz´du dokonujà ogl´dzin, natomiast
w terminie 14 dni od dnia ogl´dzin Urzàd mo˝e wnieÊç sprzeciw co do usuni´cia drzew;
3. W przypadku braku sprzeciwu ze strony Urz´du Gminy co do usuni´cia wskazanych drzew, właÊciciel b´dzie miał 6 miesi´cy na ich usuni´cie. Po upływie tego terminu b´dzie zobowiàzany zło˝yç ponowne zgłoszenie o zamiarze usuni´cia drzew.
4. Je˝eli w terminie 5 lat od dokonania ogl´dzin wystàpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budow´ na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ma zwiàzek z prowadzeniem działalnoÊci gospodarczej i b´dzie realizowana na cz´Êci nieruchomoÊci, na której rosło usuni´te drzewo, organ uwzgl´dniajàc dane ustalone na podstawie ogl´dzin, nakłada na właÊciciela nieruchomoÊci, w drodze decyzji administracyjnej, obowiàzek uiszczenia opłaty za usuni´te drzewa.
Szczegółowe informacje zostanà podane w kolejnych „WieÊciach Niepor´ckich”

Wkrótce rusza przebudowa
ulicy Dworcowej
Prace budowlane zrealizowane zostanà na odcinku o d∏ugoÊci 600
metrów od skrzy˝owania ul. Jana
Kazimierza i Adama Mickiewicza
w kierunku stacji PKP. Wprowadzenie Wykonawcy na budow´
nastàpi 14 czerwca, natomiast roboty budowlane rozpocznà si´ 19
czerwca.
Zaplanowane jest frezowanie istniejàcej nawierzchni asfaltowej, po-

∏o˝enie siatki wzmacniajàcej i nowej
nawierzchni Êcieralnej, prze∏o˝enie
chodnika z kostki z wymianà uszkodzonych elementów, wykonanie
oznakowania pionowego i poziomego ulicy, budowa nowych miejsc
parkingowych i wjazdów do posesji.
Roboty drogowe potrwajà do
31 sierpnia 2017 roku. Koszt inwestycji wyniesie 818,2 tys. z∏.
Ë BW

KOMUNIKAT
Gminny Zakład Komunalny w Niepor´cie apeluje do mieszkaƒców gminy
Niepor´t – Odbiorców wody z wodociàgów gminnych, o ograniczenie
poboru wody w godz. 19.00 – 22.00 do celów innych ni˝ socjalnobytowe podczas panujàcych upałów.
Szanujmy wod´, aby była dost´pna dla wszystkich Odbiorców,
mieszkaƒców gminy Niepor´t!
GZK w Niepor´cie
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HISTORIA 3
Obóz Beniaminów

Szkolenie II BLP

ciàg dalszy ze strony 1

Kryzys przysi´gowy
w 5. Pułku Legionów Polskich w Zegrzu Południowym
Kryzys przysi´gowy
w 5. Pułku Piechoty
III Brygady Legionów
29 czerwca 1917 r. przedyslokowano z Ró˝ana do Zegrza Po∏udniowego 5. Pu∏k piechoty III Brygady Legionów pod dowództwem pp∏k. Micha∏a ˚ymierskiego. Jego zast´pcà
by∏ mjr Mieczys∏aw RyÊ-Trojanowski. Pu∏k sk∏ada∏ si´ wówczas
z dwóch batalionów, którymi dowodzili kpt. W∏odzimierz Maxymowicz-Raczyƒski i kpt. Józef Olszyna-Wilczyƒski.
W pierwszym tygodniu pobytu
Niemcy odebrali Polakom wi´kszoÊç
amunicji pod pozorem jej ewidencji
i wymiany na lepszà. Przezorni ˝o∏nierze ukryli jednak jej cz´Êç. Rozpocz´∏o si´ szkolenie, któremu towarzyszy∏y ciàg∏e konflikty z Niemcami. Ich z∏oÊç ros∏a te˝ w obliczu z∏ego
stosunku okupantów do ludnoÊci cywilnej, której rekwirowali produkty
rolne.
3 lipca 1917 r. Tymczasowa Rada
Stanu przyj´∏a tekst przysi´gi, którà
mieli z∏o˝yç legioniÊci. W rocie przysi´gi pojawi∏o si´ sformu∏owanie dotyczàce braterstwa broni z Niemcami
i Austriakami. Dowódca I Brygady
i ideowy przywódca ca∏ych Legionów
Józef Pi∏sudski wezwa∏ do bojkotu ceremonii. Przyczynà by∏a jego ocena aktualnej sytuacji mi´dzynarodowej oraz niezadowolenie z niemieckiej koncepcji armii polskiej.
6 lipca 1917 r. dowódca 5. PP pp∏k
Micha∏ ˚ymierski zwo∏a∏ w kasynie

w Zegrzu P∏d. zebranie oficerskie.
Na spotkaniu wszyscy oficerowie
pu∏ku opowiedzieli si´ za odmowà
z∏o˝enia przysi´gi i wr´czyli dowódcy pu∏ku rezolucj´. Po zebraniu
Niemcy aresztowali dowódców batalionów kapitanów Maxymowicza-Raczyƒskiego i Olszyn´-Wilczyƒskiego potraktowanych jako przywódców buntu. Wobec braku
mo˝liwoÊci zapanowania nad pu∏kiem pp∏k ˚ymierski poda∏ si´ do dymisji i obowiàzki przekaza∏ swojemu
zast´pcy mjr. Trojanowskiemu.
Termin przysi´gi pu∏ku wyznaczono na 14 lipca 1917 r. W celu jej odebrania przyby∏ z Warszawy cz∏onek
Tymczasowej Rady Stanu in˝. Antoni Kaczorowski i dowódca III Brygady p∏k Boles∏aw Roja. Mimo namów Kaczorowskiego pu∏k w ca∏oÊci odmówi∏ z∏o˝enia przysi´gi.
17 lipca 1917 r. odby∏o si´ po˝egnanie strzelców i podoficerów
z Królestwa Polskiego, którzy mieli
udaç si´ do obozu internowania
w Szczypiornie k. Kalisza. Do wyje˝d˝ajàcych przemówi∏ mjr Trojanowski, po czym b∏ogos∏awieƒstwa
udzieli∏ ks. ˚ytkiewicz.
21 lipca 1917 r. wi´kszoÊç oficerów 5. Pu∏ku zosta∏a zwolniona z Legionów bez prawa noszenia munduru. Nast´pnego dnia przed kasynem
pu∏kowym ustawiono d∏ugi rzàd wozów taborowych, przygotowano siedzenia i umieszczono baga˝e oficerów. Nast´pnie odtransportowano
wszystkich oficerów pu∏ku wraz z do-

wódcà mjr. Trojanowskim do koszar
w Beniaminowie (Bia∏obrzegach).
Obóz internowania
w Beniaminowie
(Białobrzegach)
Obóz beniaminowski zosta∏ zorganizowany przez Niemców w porosyjskich koszarach w dzisiejszych Bia∏obrzegach. Ju˝ po przybyciu legionistów lager zosta∏ otoczony
wysokim ogrodzeniem z drutu kolczastego oraz by∏ strze˝ony przez
pododdzia∏ wartowniczy. Komendantem obozu by∏ niemiecki oficer,
ale nadzór nad ca∏oÊcià ˝ycia obozowego sprawowa∏a polska Komenda
Obozu z∏o˝ona z najwy˝szych rangà
oficerów: majorów Mieczys∏awa
Trojanowskiego, Kazimierza Fabrycego i Stanis∏awa Burhardta.
Na miejsce zakwaterowania legionistów przeznaczono szeÊç ceglanych, parterowych budynków ró˝nej
wielkoÊci. Kolejne cztery budynki by∏y przewidziane dla szeregowych (ordynansów), jeden na jadalni´ oficerskà i jeden na wartowni´ niemieckà.
Trudy ˝ycia obozowego umila∏y
internowanym ró˝ne zaj´cia Êwiadczàce o niez∏omnym duchu i dyscyplinie polskich legionistów. W celu
unikni´cia bezczynnoÊci organizowali liczne wyk∏ady wojskowe, zaj´cia
sportowe, kulturalne, a nawet naukowe, wydawali gazetki obozowe. Pami´tali tak˝e o uroczystych obchodach rocznic narodowych.
Na poczàtku w obozie przebywa∏o

Po odmowie przysi´gi
Kryzys Wielkanoc

oko∏o stu dwudziestu oficerów z szeÊciu pu∏ków piechoty, dwóch pu∏ków
u∏anów, pu∏ku artylerii, kompanii saperów i kompanii taborów. W miar´
up∏ywu czasu legioniÊci byli zwalniani grupami, gdy Niemcy uznawali ich
za nieszkodliwych lub gdy oficerowie
sk∏adali deklaracj´ wstàpienia do Polskiej Si∏y Zbrojnej. Do chwili rozwiàzania obozu (paêdziernik lub listopad 1918 r.) zosta∏o w nim zaledwie
pi´ciu legionistów: mjr Stanis∏aw Burhardt, kpt. Tadeusz Piskor, ks. Henryk

Ciepicha∏∏, ppor. Janusz Ga∏adyk
i chor. Roman Rettinger.
11 listopada 1918 r. ˝o∏nierze Polskiej Organizacji Wojskowej zaj´li
koszary w Zegrzu i Zegrzu Po∏udniowym. 3 dni póêniej podda∏a si´ niemiecka za∏oga garnizonu w Legionowie, której ˝o∏nierze pilnowali wi´êniów beniaminowskich. Nadesz∏a
niepodleg∏oÊç!
Ë Miros∏aw Paku∏a
Muzeum Historyczne
w Legionowie

Wystawa poÊwi´cona historii Kryzysu przysi´gowego
Gmina Niepor´t we wspó∏pracy
z Muzeum Historycznym w Legionowie przygotowa∏a wystaw´, bogato ilustrowanà zdj´ciami, przedstawiajàcà histori´ „kryzysu przysi´gowego”. Stanowi ona element

gminnych obchodów 100. rocznicy
wydarzenia, których kulminacja
nastàpi 24 czerwca na terenie jednostki wojskowej w Bia∏obrzegach.
Dla wczeÊniejszego zapoznania
uczniów z faktami, w ka˝dej gmin-

nej szkole odby∏a si´ prelekcja historyczna, którà prowadzi∏ dr Miros∏aw Paku∏a z Muzeum Historycznego w Legionowie. Spotkaniom
z uczniami towarzyszy∏a przygotowana wystawa, ponadto ka˝dy

uczeƒ otrzyma∏ wydany specjalnie
z tej okazji przez Urzàd Gminy Niepor´t komiks pt. „Niez∏omni LegioniÊci 5. Pu∏ku – 100. rocznica odmowy z∏o˝enia przysi´gi zaborcom
1917–2017”.

Na zdj´ciach – spotkanie z uczniami w Gimnazjum w Stanis∏awowie
Pierwszym, SP w Bia∏obrzegach
oraz w SP w Niepor´cie.
Ë BW
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W dniach 13–19 maja grupa gimnazjalistów
pod opiekà pani Marzeny Muda, pani Anny Knap
oraz paƒstwa Iwony i Piotra Kutra sp´dziła miłe
chwile w miejscowoÊci Pec pod Ânie˝kà.

Zielona Szkoła
w Czechach
ierwszym etapem podró˝y 44
osób by∏a stolica Dolnego Âlàska –Wroc∏aw, gdzie zwiedziliÊmy Rynek G∏ówny, Stare Miasto,
Ostrów Tumski, a przede wszystkim
oddzia∏ Muzeum Narodowego,
w którym obejrzeliÊmy Panoram´
Rac∏awickà. Nast´pnie udaliÊmy
si´ do miejscowoÊci Pec pod Ânie˝kà, którà zwiedziliÊmy nast´pnego
dnia.
W poniedzia∏ek zwiedziliÊmy
jednego z najstarszych miast le˝àcych u podnó˝a Karkonoszy – Ho-

P

stinné, a po powrocie skorzystaliÊmy z miejscowego centrum sportu i relaksu Relaxpark.
Kolejny dzieƒ sp´dziliÊmy
w miejscowoÊci Dvur Kralove,
w jednym z najwi´kszych w Europie Zoo-Safari.
W Êrod´ wczesnym rankiem udaliÊmy si´ do stolicy Czech – Pragi,
którà zwiedziliÊmy razem z przewodnikiem, podziwiajàc wspania∏e
zabytki tego miasta.
Szósty dzieƒ zielonej szko∏y by∏
najbardziej
wyczerpujàcy.

Szkoła Podstawowa z Wólki Radzymiƒskiej najlepsza w Powiecie
Legionowskim w konkursie „Policjanci sà wÊród nas”.

Policjanci sà wÊród nas
Powiatowy fina∏ VI edycji konkursu
„Policjanci sà wÊród nas” zosta∏ rozstrzygni´ty. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Legionowie
do rywalizacji przystàpi∏o 11 dru˝yn
ze szkó∏ podstawowych powiatu legionowskiego. Uczniowie najpierw
rozwiàzali test wiedzy sk∏adajàcy si´
z 20 pytaƒ i zadaƒ, a nast´pnie roz-

pocz´li rywalizacj´ w dwóch konkurencjach sportowych. Wszyscy Êwietnie poradzili sobie z biegiem i torem
przeszkód. Zwyci´˝y∏a dru˝yna ze
Szko∏y Podstawowej w Wólce Radzymiƒskiej w sk∏adzie: Daniel Maczek, Kaj W∏odarczyk, Daria Senkowska. Serdecznie gratulujemy!
Ë SP Wólka Radzymiƒska

Pod opiekà kwalifikowanego przewodnika górskiego wyruszyliÊmy
w czeskie Karkonosze z zamiarem
zdobycia Ânie˝ki (1603 m) i wszyscy stan´liÊmy na szczycie. W drodze powrotnej do chaty Betyna podziwialiÊmy malowniczy krajobraz
Karkonoskiego Parku Narodowego.
19 maja udaliÊmy si´ do Adr-

spach w Czechach, gdzie zwiedziliÊmy skalne miasto.
Program wycieczki by∏ bardzo
atrakcyjny i zapewni∏ m∏odzie˝y aktywny wypoczynek. Najwa˝niejszà
jednak sprawà by∏o uÊwiadomienie
m∏odych ludzi i przeciwdzia∏anie
u˝ywaniu przez nich Êrodków psychoaktywnych. Podczas realizacji

zagadnieƒ Programu Profilaktyki
opiekunowie wzmacniali przekonanie, ˝e ˝ycie bez Êrodków uzale˝niajàcych jest ciekawsze i bardziej wartoÊciowe.
Ë Opiekunowie i uczestnicy zielonej szko∏y do Pec pod Ânie˝kà
Pe∏na wersja artyku∏u znajduje si´
na stronie internetowej gimnazjum.

W dniach 22–27 maja grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. B. Tokaja w Niepor´cie
pod opiekà paƒ: dyrektor Edyty KuÊ, Aurelii Łuczyƒskiej, Anny Kalinowskiej i Teresy
R´belskiej-Atallah pojechała na wycieczk´ do Londynu.

Wycieczka do Londynu

Na uroczystoÊci Podsumowania Konkursów pod Patronatem
Prezydenta Miasta Legionowa nagrody odebrały uczennice Gimnazjum
w Stanisławowie Pierwszym.

GimnazjaliÊci z nagrodami
konkursu powiatowego
Uczennice wzi´∏y udzia∏ w Powiatowym Konkursie Biologicznym,
w którym uczestniczyli gimnazjaliÊci
z ca∏ego powiatu legionowskiego.
Z tytu∏em laureata, drugie miejsce
w swojej kategorii wiekowej zaj´∏y
Julia Matuszewska z klasy II c i Pau-

lina Wróbel z klasy III b. Natalia Dàbkowska, uczennica klasy I c, otrzyma∏a tytu∏ laureata i zaj´∏a trzecie miejsce w swojej kategorii wiekowej.
Gratulujemy dziewcz´tom oraz
pani Annie Omelaniuk, nauczycielowi biologii w gimnazjum.
Ë BW

UROCZYSTOÂCI ZAKO¡CZENIA
ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
W GMINIE NIEPOR¢T:
14 czerwca
godz. 14.00 – Gminne Przedszkole w Niepor´cie
21 czerwca
godz. 15.30 – Gminne Przedszkole w Białobrzegach
22 czerwca
godz. 10.00 – Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej
1920 r. w Stanisławowie Pierwszym, klasy III
godz. 11.00 – Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja
w Niepor´cie, klasy IV-VI
godz. 12.00 – Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego
w Białobrzegach, klasy I-VI
godz. 13.00 – Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów
KoÊciuszkowskich w Izabelinie, klasy I-III
godz. 14.00 – Gminne Przedszkole im. Akademii Małych
Odkrywców w Zegrzu Południowym
23 czerwca
godz. 8.00 – Szkoła Podstawowa im. 28 Pułku Strzelców
Kaniowskich w Wólce Radzymiƒskiej, klasy I-VI
godz. 8.00 – Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej
w Józefowie, klasy I-III
godz. 9.00 – Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów
KoÊciuszkowskich w Izabelinie, klasy IV-VI
godz. 9.00 – Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej
1920 r. w Stanisławowie Pierwszym, klasy I-II
godz. 9.30 – Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja
w Niepor´cie, klasy I-III
godz. 10.30 – Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej
w Józefowie, klasy IV-VI
godz. 12.00 – Gminne Przedszkole w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Wólce Radzymiƒskiej

Uczestnicy na cztery dni zostali zakwaterowani u londyƒskich rodzin
w Richmond, co by∏o doskona∏à
okazjà do sprawdzenia i podszkolenia swoich umiej´tnoÊci j´zykowych,
a tak˝e do poznania codziennych
obyczajów panujàcych w londyƒskich rodzinach.
Podczas zwiedzania Londynu
uczestnicy wycieczki zwiedzili m.in.
obserwatorium w Greenwitch, Scien-

ce Museum, Natural History Museum, zabytkowy koÊció∏ Westminster Abbey czy muzeum figur woskowych Madame Tussauds, spacerowali po Hyde Parku, podziwiali s∏ynny
zegar Big Ben. Wybrali si´ tak˝e
pod Pa∏ac Buckingham – gdzie urz´duje obecna królowa Wielkiej Brytanii – by zboczyç zmian´ warty.
Warta, z powodu zagro˝enia terrorystycznego, zosta∏a odwo∏ana, ale

zobaczyliÊmy orszak królewski,
w którym królowa El˝bieta opuszcza∏a Pa∏ac, co te˝ by∏o nie lada atrakcjà.
Wycieczka dostarczy∏a dzieciom
wielu niezapomnianych wra˝eƒ. Mog∏y poznaç nie tylko wspania∏e miasto, ale i jego mieszkaƒców. By∏a to
wyjàtkowa wyprawa, która – jak mówià uczestnicy – na zawsze zostanie
w ich pami´ci.
Ë Iwona Kopka

II etap Gminnego Konkursu J´zyka Angielskiego
17 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej w Izabelinie odbył si´ II etap Gminnego Konkursu J´zyka Angielskiego.
48 uczniów klas IV–VI rozwiàzywa∏o zadania konkursowe, sprawdzajàce wiedz´, umiej´tnoÊci oraz zdolnoÊci kulturoznawcze i lingwistyczne. Wyniki konkursu sà nast´pujàce:
Klasa 4
1. Magdalena KoÊcielska SP im.
Wandy Chotomskiej w Józefowie
2. Micha∏ Zakrzewski SP Bia∏o-

brzegi, Hanna Wroƒska SP im.
Wandy Chotomskiej w Józefowie
3. Antoni Palica SP Izabelin.
Klasa 5
1. Miko∏aj Dziarski SP im. Wandy
Chotomskiej w Józefowie
2. Martyna Hawryluk SP im. Wandy Chotomskiej w Józefowie
3. Antoni Zygner SP im. 28 Pu∏ku

Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymiƒskiej.
Klasa 6
1. Alicja Podolska SP Izabelin
2. Magdalena Wielgus SP im. B. Tokaja w Niepor´cie
3. Filip Iwanowski SP im. Wandy
Chotomskiej w Józefowie.
Ë A. Jachacy

Nowi partnerzy Niepor´ckiej Karty Rodziny 3+
Do Gminnego Programu „Niepor´cka Karta Rodziny 3+” przystàpili ostatnio
nowi partnerzy, oferujàc rodzinom obj´tym programem zni˝ki na oferowane
usługi i towary.
• Hotel Milena – P.P.H.U. Emilia
i Wies∏aw Bia∏o˝yt w Milówce
– www.hotelmilena.pl adres e-mail:
milena@milena.com.pl – zni˝ka
na pobyt 7 noclegów z wy˝ywieniem
• Shell Polska, stacje Paliw Shell
ul. Wojska Polskiego 1 w Niepor´cie oraz ul. P∏ochociƒska 201 w Warszawie – zni˝ka na zakup paliw SFS

ON, SFS 95 oraz V-Power, e-mail:
7II6@shell.pl tel. 604 378 422
• LSURF w Niepor´cie – zni˝ka
na szkolenia windsurfingowe oraz
wypo˝yczenia sprz´tu sportowego.
E-mail: info@lsurf.pl tel. 508 366 732
– Anna Leciejewska
• Strefa Umys∏u – Gabinet Psychologiczny Maciej Krzymowski w Ja-

b∏onnie, ul. Jonatan 4/26 – rabat
na konsultacje, diagnozy, zajecia
o charakterze terapeutycznym.
Pe∏na lista partnerów Programu Niepor´cka Karta Rodziny 3+ wraz z informacja o oferowanych zni˝kach
znajduje si´ na stronie www. nieporet.pl.
Ë
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Na stoisku 9 Batalionu
Dowodzenia
w Bia∏obrzegach

FOTORELACJA 5
Atrakcje dla dzieci

Turniej Pi∏ki siatkowej w Stanis∏awowie
Pierwszym
Powitanie goÊci z miast partnerskich
– Dobrego Miasta i Stra˝ske

10 czerwca bawiliÊmy si´ na ÂWI¢CIE GMINY NIEPOR¢T.
Naszymi goÊçmi były delegacje z partnerskiego miasta Stra˝ske
na Słowacji oraz Dobrego Miasta. Wystàpiły gminne zespoły taneczne
i wokalne, a tak˝e Pi´kni i Młodzi oraz Poparzeni Kawà Trzy.
Âwi´to zakoƒczył pokaz ogni sztucznych.
Wójt Maciej Mazur i starosta Robert Wróbel
cz´stujà grochówkà

Wyst´p
Teatru
Obrz´dowego
Na scenie Strefa Szefa

Wyst´p uczniów szko∏y Benefit
Bawimy si´ na Âwi´cie Gminy Niepor´t

Pocz´stunek na stoisku
so∏tysów gminy Niepor´t

Pi´kni i M∏odzi

Skrzypaczka Ma∏gorzata Szymaƒska porwa∏a
wszystkich do taƒca

Poparzeni Kawà Trzy
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Zabawa z so∏tysami

Jaki pi´kny kwiat…

Crazy Girls i energetyczna zumba

Podwójne Êwi´to w Józefowie

Uczniowie SP w Józefowie

W tym roku, podobnie jak w latach ubieg∏ych, majowe Êwi´to so∏tysów Józefowa
i Micha∏owa-Grabiny po∏àczono z gminnym
Dniem Dziecka. Atrakcji by∏o wiele – zarówno dla najm∏odszych, jak i dla rodziców.
Na scenie swoje umiej´tnoÊci artystyczne prezentowa∏y zespo∏y i soliÊci – podopieczni
Gminnego OÊrodka Kultury, uczniowie
Szko∏y Podstawowej w Józefowie oraz Józefinki z repertuarem zespo∏u Abba. UroczystoÊç zakoƒczy∏ koncert zespo∏u „A˝
po Êwit”. Strefa bezp∏atnych atrakcji dla dzieci oferowa∏a do zabawy kule wodne, dmuchaƒce, trampoliny i animacje.
Ë BW

Józefinki w repertuarze ABBY

Ostatni majowy weekend był dla mieszkaƒców Wólki Radzymiƒskiej
spotkaniem z historià Warmii.

Spotkanie z historià
OdwiedziliÊmy: pola grunwaldzkie,
Muzeum Budownictwa Ludowego
w Olsztynku ze skansenem, w którym znajdujà si´ cha∏upy i zabudowania ludowe Warmii, Mazur
i Ma∏ej Litwy, Muzeum Warmii
i Mazur w Olsztynie, utworzone
w miejscu gotyckiego zamku kapitu∏y warmiƒskiej. Przewodnik tak
niezwykle opowiada∏ o zabytkach
Warmii i Mazur, ˝e s∏uchaliÊmy go
z otwartymi ustami. ZobaczyliÊmy
doÊwiadczalnà tablic´ z 1517 roku
w∏asnor´cznie wykonanà przez Mi-

ko∏aja Kopernika, który przez kilka lat pe∏ni∏ funkcj´ administratora dóbr kapitu∏y warmiƒskiej. UdaliÊmy si´ te˝ do Sanktuarium
w Gietrzwa∏dzie, gdzie wys∏uchaliÊmy opowieÊci o objawieniach
Matki Bo˝ej, które mia∏y miejsce
w 1877 roku. To historyczne spotkanie, przepi´kna pogoda, jaka
nam towarzyszy∏a oraz czas mile
sp´dzony przy ognisku spowodowa∏y, ˝e wyjazd by∏ bardzo udany,
a humory dopisywa∏y do samego
koƒca.
Ë A.Piesio

28 maja w Stanisławowie Pierwszym po raz
dziewiàty Êwi´towaliÊmy Dzieƒ Matki.
Na rodzinny festyn sportowo-rekreacyjny
zaprosili mieszkaƒców Wójt i Rada Gminy
Niepor´t, Proboszcz Parafii NMP
Wspomo˝ycielki Wiernych oraz sołtysi
Aleksandrowa, Izabelina, Niepor´tu,
Stanisławowa Pierwszego i Rembelszczyzny.

Niedziela
z Mamà

Sportowa rywalizacja dla najm∏odszych

Matczyna Niedziela to piknik aktywizujàcy
ca∏e rodziny. Program przygotowany jest tak,
aby zach´ciç rodziców i dzieci do wspólnej
zabawy. Bardzo pomocni byli m∏odzi wolontariusze z Gimnazjum, którzy czuwali
nad wszystkimi atrakcjami, zw∏aszcza nad torem przeszkód dla najm∏odszych. Bez ich
udzia∏u piknik nie by∏by taki udany! Bohaterkami programu artystycznego by∏y Mamy,
a Êpiewa∏y o nich: schola dzieci´ca przy Parafii w Stanis∏awowie Pierwszym, dzieci
z klas II szko∏y w Izabelinie, chóry M∏odzie˝ 50+, Echo Niepor´tu oraz z Gimnazjum, specjalny koncert zaprezentowa∏ te˝ zespól Avans. Wójt Maciej Mazur i proboszcz
Tomasz Osiadacz podsumowali sportowà rywalizacj´, wr´czajàc zwyci´zcom sportowej
rywalizacji puchary i medale, a wszystkim
uczestnikom zawodów kolorowe pi∏ki.
Wielkie podzi´kowania nale˝à si´ zespo∏owi Caritas oraz sponsorom, którzy zaanga˝owali si´ w organizacj´ pikniku i przygotowali pocz´stunek dla uczestników
za przys∏owiowy „grosz” oraz loteri´ fantowà.
Ë BW

Uczniowie ze szko∏y w Izabelinie

Schola Otwartych Serc
ze Stanis∏awowa Pierwszego
Wójt Maciej Mazur
i ksiàdz Tomasz
Osiadacz ze
zwyci´zcami
rywalizacji
sportowej

Chór M∏odzie˝ 50+

Chór Echo Niepor´tu
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Dziewcz´ta z Gimnazjum w Stanisławowie
Pierwszym odniosły ogromy sukces, zdobywajàc
Puchar Szkolnej Ligi Siatkówki Szkół Ârednich

Puchar
dla siatkarek
z Gimnazjum!
czerwca po raz pierwszy w historii gminy Niepor´t zdobyliÊmy Puchar Szkolnej Ligi Siatkówki Szkó∏ Ârednich po wygranej 2:0 naszych dziewczàt z Liceum
Ogólnokszta∏càcym im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Zwyci´stwo
jest tym wi´ksze, ˝e dziewcz´ta rywalizowa∏y ze starszymi od siebie
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kole˝ankami. Zdoby∏y po drodze nie
tylko du˝e doÊwiadczenie siatkarskie, ale i g∏ówne trofeum!
A to jeszcze nie wszystkie sukcesy! Równie˝ w rozgrywkach l ligi Szkolnej Ligi Siatkówki w sezonie sportowym 2016/2017 zaj´liÊmy Il miejsce. JednoczeÊnie nasza
zawodniczka Sylwia POSTEK

otrzyma∏a nagrod´ im. Arkadiusza
Go∏asia jako Najlepsza Zawodniczka do lat 16 w rozgrywkach
Szkolnej Ligi Siatkówki w sezonie
sportowym 2016/2017. By∏ to
ostatni wyst´p dziewczàt z kla-

W dniach 29 kwietnia do 1 maja w miejscowoÊci Charzykowy
odbyły si´ eliminacje do Mistrzostw Europy Juniorów w klasie 420.

sy III, którym towarzyszy∏y m∏odsze kole˝anki za szkó∏ podstawowych.
Dziewcz´tom serdecznie gratulujemy fantastycznego wyniku i przekazujemy s∏owa uznania za zaanSylwia Postek

ga˝owanie i ci´˝kà prac´, a trenerowi Dariuszowi PieÊniakowi
DZI¢KUJEMY za budowanie
sportowego wizerunku gminy Niepor´t.
Ë BW

Marylka
Karczmarczyk

Mistrzyni
– Hania Jarzàbek
W zmaganiach ˝eglarskich wzi´∏a
udzia∏ uczennica klasy II a Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanis∏awowie
Pierwszym – Hania Jarzàbek, która zdoby∏a I miejsce.

Warto nadmieniç, ˝e Hania trenuje ˝eglarstwo od 6 roku ˝ycia,
a od jesieni 2016 roku jest w kadrze
narodowej.
Ë P.I.K.

Siatkarskie medale Mistrzostw
Polski naszych zawodniczek!
Kolejne medale na Mistrzostwach
Polski zdoby∏y zawodniczki UKS
D´bina. 13 maja w Nowej Soli Marylka Karczmarczyk oraz Sylwia
Postek, reprezentujàc Mazowsze
zaj´∏y III miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie M∏odzie˝y. Jed-

noczeÊnie Sylwia otrzyma∏a indywidualne wyró˝nienie – Najlepsza
Atakujàca.
Wiele pozytywnych emocji dostarczy∏ naszym siatkarkom rozgrywany 28 maja w S∏upsku Fina∏ Mistrzostw Polski Kadetek. Marylka

Karczmarczyk z dru˝ynà LTS Legionovia zdoby∏a z∏oty medal oraz
tytu∏ Najlepszej Libero. Serdecznie
gratulujemy!!!
Ë BW
fot. Micha∏ Paw∏owski

15 maja na pływalni MOSIR w Ciechanowie w XIX Finale Mazowieckich
Igrzysk Młodzie˝y Szkolnej w Pływaniu Dru˝ynowym pływacy
z Józefowa zaj´li III miejsce!

Historyczny sukces
pływaków z Józefowa
Do zawodów przystàpi∏o 11 szkó∏
podstawowych, mistrzów i wicemistrzów wy∏onionych podczas eliminacji rejonowych (mi´dzypowiatowych).
Szko∏´ Podstawowà w Józefowie
reprezentowa∏y dru˝yny dziewczàt
i ch∏opców. Sam awans uczniów
do fina∏u wojewódzkiego to ju˝ historyczny sukces. Szesnastka zawodników rywalizowa∏a z najlepszymi
p∏ywakami województwa mazowieckiego, by ostatecznie zajàç trzecie miejsce i plasujàc si´ za szko∏ami z O˝arowa i Pruszkowa.

Dru˝yny poprowadzili: p. Katarzyna S∏omiƒska i p. Marcin Podwysocki.
Sk∏ad zespo∏ów: Dziewcz´ta: Oliwia Wi´ckowska, Lena Dubaniewicz, Maja Korzeniowska, Marta Pasiƒska, Ania Kosior, Ala Kraszewska, Zuzia Piórkowska, Ania
S∏omiƒska i Ania Strauchold. Ch∏opcy: Bartek J´drzejewski, Kacper Arciszuk, Alek Idziak, Maciek Maƒk,
Rafa∏ Raszkiewicz, B∏a˝ej Dybek,
Janek Zaborski, Kacper Pasiƒski
oraz Feliks Zdunek. Serdecznie gratulujemy!
Ë SP Józefów

Pływacy zdobyli Warszaw´!
2 i 3 czerwca na basenie Wodny Park Warszawianka odbyły si´ Otwarte Mistrzostwa Warszawy w pływaniu
na długim 50 metrowym basenie. Do rywalizacji o medale przystàpiło ponad 670 zawodników z 57 klubów.
Podopieczni UKS Fala wywalczyli 14 krà˝ków.
Mistrzami Warszawy zostali: Marta Pasiƒska na 50 m stylem motylkowym, Anna S∏omiƒska na 50 m
motylkowym, B∏a˝ej Dybek na 50
i 100 m klasycznym.
Wicemistrzami zostali: Nikodem
Baranowski na 50 m stylem motylkowym, Maria Chojnowska
na 200 m klasycznym, Anna S∏omiƒska na 50 i 100 m grzbietowym.
Bràzowe medale zdobyli: Patrycja
Jurkiewicz na 50 m stylem dowolnym i motylkowym, Nikodem Baranowski na 50 m grzbietowym,
Maria Chojnowska na 50 i 100 m
klasycznym, Anna S∏omiƒska
na 100 m motylkowym.
Dodatkowo trzeba wspomnieç
o B∏a˝eju Dybku, który zosta∏ wyró˝niony statuetkà najlepszego za-

wodnika w roczniku 2005! Ca∏a 18
osobowa ekipa z Niepor´tu zas∏uguje na gratulacje za znakomite rezultaty i pobite rekordy ˝yciowe!
Ë Bartosz Krawczak
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