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23 wrzeÊnia Wójt Gminy Niepor´t Maciej Mazur oraz
Skarbnik Gminy Katarzyna Skuza podpisali umow´
z Województwem Mazowieckim, reprezentowanym
przez Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego
Wiesława Raboszuka oraz Członka Zarzàdu
Województwa El˝biet´ Lanc na dofinansowanie
projektu „E-urzàd w Gminie Niepor´t”. WartoÊç
projektu to 2,2 mln złotych, a uzyskane
dofinansowanie wyniosło blisko 1,8 mln złotych.

Unijne Êrodki
na gminne
e-usługi
P

ozyskane Êrodki wykorzystane zostanà na realizowanà w∏aÊnie rozbudow´ budynku urz´du. Pozwolà
na po∏o˝enie nowoczesnej sieci teleinformatycznej w nowych pomieszczeniach
oraz jej wymian´ w starej cz´Êci urz´du.
Sieç umo˝liwi wdro˝enie kilkudziesi´ciu e-us∏ug, dzi´ki którym sprawy za∏atwiaç b´dziemy przez Internet, bez koniecznoÊci wizyty w urz´dzie. Nowoczesne us∏ugi elektroniczne nie tylko
przyÊpieszà, ale te˝ uproszczà obs∏ug´
administracyjnà i poprawià jakoÊç Êwiadczonych us∏ug. Gotowe druki i formularze pobraç b´dzie mo˝na ze strony
i po wype∏nieniu odes∏aç dokument
do urz´du. Równie˝ przez Internet odbierzemy np. wydanà decyzj´ lub zezwolenie. W ramach projektu zakupione zostanie tak˝e niezb´dne wyposa˝enie, serwery oraz prze∏àczniki sieciowe.

Gmina z∏o˝y∏a wniosek w paêdzierniku 2015 roku i od razu zosta∏ on wysoko oceniony i umieszczony na 3 miejscu
listy trzynastu jednostek, którym przyznano dofinansowanie.
Ârodki pochodzà z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata
2014–20120.
Rozwój e-us∏ug w administracji oraz
zwi´kszenie dost´pnoÊci mieszkaƒców
do nich to jeden z g∏ównych kierunków
rozwoju Mazowsza w obecnej perspektywie unijnej. Gmina Niepor´t realizuje inwestycje, dzi´ki którym mieszkaƒcy b´dà mieli mo˝liwoÊç korzystania
z najnowszych rozwiàzaƒ, wdra˝anych
na terenie ca∏ego województwa mazowieckiego.
Ë B.Wilk

PAèDZIERNIK – miesiàcem odbioru odpadów
wielkogabarytowych, ZSEE, odpadów
niebezpiecznych i tekstyliów
Przypominamy Paƒstwu, ˝e w PAèDZIERNIKU na terenie Gminy Niepor´t odb´dzie si´ odbiór:
• odpadów wielkogabarytowych, np.
foteli, ∏ó˝ek, kanap, szafek, mebli
ogrodowych, rowerów, dywanów,
du˝ych zabawek, wózków itp.,
• zu˝ytego sprz´tu elektrycznego

i elektronicznego (ZSEE), np. telewizorów, radia, komputerów, odkurzaczy, lodówek, pralek, drobnego sprz´tu typu suszarki do w∏osów,
lokówki itp.,
• odpadów niebezpiecznych, np.
farb, olejów, kwasów, smarów,
rozpuszczalników, klejów, deter-
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STO LAT
Pani Marianny Wróbel

gentów zawierajàcych substancje
niebezpieczne, Êrodków ochrony
roÊlin pochodzàcych z gospodarstwa domowego (nie z gospodarstwa rolnego) itp.
• odbiór tekstyliów (ubrania).
Ww. odpady, których chcà si´ Paƒstwo pozbyç nale˝y wystawiç
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przed posesj´, przed godzinà 7.00
w dniu odbioru wyznaczonym w harmonogramie. Harmonogram znajduje si´ m.in.: na stronie www.nieporet.pl w zak∏adce „Odpady” oraz
na str. 6 gazety.
Przypominamy równie˝, ˝e drobny zu˝yty sprz´t elektryczny i elek-

HARMONOGRAM odbioru odpadów
w paêdzierniku 2016 roku
str.
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troniczny jak np. suszarka, lokówka,
depilator itp., nale˝y wystawiç we
w∏asnym worku lub kartonie, natomiast tekstylia nale˝y wystawiç
w workach. Do gromadzenia ww. odpadów nie u˝ywamy worków przeznaczonych na segregacj´ odpadów.
Ë N.Szczygielska

ZAPROSZENIE
na Âwi´to Ziemniaka
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WA˚NE NUMERY

G Urzàd Gminy Niepor´t,

G Gminne Przedszkole

Plac WolnoÊci 1 – (22) 767 04 00
G Gminny Zak∏ad Komunalny,
ul. PodleÊna 4b – (22) 774 87 89
(wew. 101 – 106)
G Gminny OÊrodek Kultury,
ul. Dworcowa 9a – (22) 774 83 26
G Biblioteka Publiczna Gminy
Niepor´t,
ul. Dworcowa 9a – (22) 774 80 80
G Gminny Zespó∏ OÊwiaty
– (22) 767 04 43
G Kompleks RekreacyjnoWypoczynkowy Niepor´tPilawa – 0 668 481 739
G Aquapark Fala,
ul. Koncertowa 3, Stanisławów
Pierwszy – (22) 772 00 89
G Gminny OÊrodek Pomocy
Spo∏ecznej,
ul. PodleÊna 4a – (22) 490 43 44,
(22) 490 43 41
G Centrum Medyczne Niepor´t
ul. PodleÊna 4
– (22) 772 32 05, 772 32 13
G Praktyka Lekarzy Rodzinnych
w Niepor´cie
ul. Dworcowa 8b – (22) 774 82 50
G Paƒstwowa Stra˝ Po˝arna
w Legionowie
– (22) 774 28 28
G Komenda Powiatowa Policji
w Legionowie – (22) 774 27 77
G Urzàd Pocztowy w Niepor´cie
– (22) 774 86 55
G Gimnazjum im. Bohaterów
Bitwy Warszawskiej 1920 r.
w Stanisławowie Pierwszym
– (22) 772 30 30
G Szko∏a Podstawowa
im. B. Tokaja w Niepor´cie
– (22) 774 83 66
G Szko∏a Podstawowa
im. W. Chotomskiej
w Józefowie
– (22) 772 30 69
G Szko∏a Podstawowa
im. Wojska Polskiego
w Bia∏obrzegach
– (22) 774 87 13
G Szko∏a Podstawowa
im. I Batalionu
Saperów KoÊciuszkowskich
w Izabelinie – (22) 774 83 22
G Zespó∏ Szkolno-Przedszkolny
w Wólce Radzymiƒskiej
– (22) 774 87 69

w Niepor´cie – (22) 774 82 93
G Gminne Przedszkole
w Bia∏obrzegach – 790 239 018
G Gminne Przedszkole w Zegrzu
Po∏udniowym im. Akademii
Ma∏ych Odkrywców
– (22) 782 21 51
G Niepubliczne Przedszkole
„Smyka Podró˝nika”
w Niepor´cie – (22)
tel.: 516 384 848
G Niepubliczne Przedszkole
Terapeutyczne OONIWEREK
w Izabelinie – (22) 724 55 66 07
lub 727 55 66 07
G Niepubliczne Przedszkole
Modelowe Przedszkole
w Stanis∏awowie Pierwszym
– 537 464 710
G Niepubliczny Punkt
Przedszkolny Samodzielnego
Ko∏a Terenowego nr 132
Spo∏ecznego Towarzystwa
OÊwiatowego
w Stanis∏awowie Drugim
– (22) 774 34 16
G Spo∏eczne Przedszkole
Spo∏ecznego Towarzystwa
OÊwiatowego z siedzibà
w Stanis∏awowie Drugim
– 506 759 180
G Niepubliczne Przedszkole
„Odkrywcy” w Kàtach
W´gierskich – 501 406 539
G Niepubliczne Przedszkole
„Nutka Milutka”
w Micha∏owie-Grabinie
Klub Malucha „Nutka Milutka”
w Micha∏owie-Grabinie
– 885 223 000
G Niepubliczny ˚∏obek
„Krasnalki” w Stanis∏awowie
Pierwszym – 608 330 317
G ˚∏obek „Skrzaty”
w Rembelszczyênie
– 507 821 990
G Klub dzieci´cy „Nasze
Przedszkole” w Micha∏owieGrabinie – 501 214 561
tel. dyrektor 885 223 000
G Starostwo Powiatowe
w Legionowie – (22) 764 01 00
G Urzàd Miasta Legionowo
– (22) 774 20 31
G Urzàd Miasta i Gminy Serock
– (22) 782 88 00

G Urzàd Gminy Wieliszew
– (22) 782 27 32

G Urzàd Gminy Jab∏onna
– (22) 767 73 01

G Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddzia∏
w Warszawie – (22) 813 20 11
G Mazowiecki Zarzàd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie
– (22) 244 90 00/12
G Urzàd Marsza∏kowski
Województwa Mazowieckiego
w Warszawie – (22) 597 91 00
G Mazowiecki Urzàd Wojewódzki
w Warszawie – (22) 695 69 95
G Kuratorium OÊwiaty
w Warszawie – (22) 551 24 00
G Legionowskie Wodne
Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe – (22) 695 889 010
G Zarzàd Transportu Miejskiego
w Warszawie – (22) 459 42 04
G Polska Grupa Energetyczna
Legionowo – (22) 767 50 30
G Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Legionowie
– (22) 774 51 53

TELEFONY ALARMOWE
OGÓLNOPOLSKIE:

G Ogólnopolski numer alarmowy
– 112

G Pogotowie ratunkowe – 999
G Stra˝ Po˝arna – 998
G Policja – 997
G Pogotowie gazowe – 992
G Pogotowie energetyczne – 991
G Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe – 601 100 100

GMINA NIEPOR¢T:

G Komisariat Policji w Niepor´cie
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budowany zostanie o sal´ gimnastycznà o powierzchni 660 m2
z jednokondygnacyjnym zapleczem. Przy sali znajdowaç si´ b´dà po dwie szatnie z natryskami dla
dziewczàt i ch∏opców oraz toaletami, toaleta dla niepe∏nosprawnych, pokój trenera z zapleczem
sanitarnym, magazyny sprz´tu
sportowego oraz pomieszczenie
gospodarcze. W holu wejÊciowym
b´dzie wydzielone miejsce
na odzie˝ wierzchnià. Termin sk∏adania ofert up∏ywa 6.10.2016 r.

Prosimy o zweryfikowanie danych, podanych
w deklaracjach podatkowych i sprawdzenie, czy zgodne sà
ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia
rozbie˝noÊci pomi´dzy danymi zadeklarowanymi
a faktycznymi, nale˝y zło˝yç deklaracj´ zawierajàcà
aktualne dane.
Je˝eli podczas kontroli stwierdzone zostanà
nieprawidłowoÊci, polegajàce na zani˝eniu powierzchni
zgłoszonej do opodatkowania, wszcz´te zostanie
post´powanie podatkowe, skutkujàce ustaleniem
wy˝szego podatku nawet za okres 5 lat wstecz.
JednoczeÊnie przypominamy, ˝e podstaw´
opodatkowania stanowi:
– dla gruntów – powierzchnia wynikajàca z ewidencji
gruntów i budynków,
– dla budynków lub ich cz´Êci – powierzchnia u˝ytkowa.
Do powierzchni u˝ytkowej budynku (lub jego cz´Êci)
nale˝y zaliczyç powierzchni´ mierzonà po wewn´trznej
długoÊci Êcian na wszystkich kondygnacjach, z wyjàtkiem
powierzchni klatek schodowych oraz szybów dêwigowych;
za kondygnacj´ uwa˝a si´ równie˝ gara˝e podziemne,
piwnice, sutereny i poddasza u˝ytkowe.
Powierzchni´ pomieszczeƒ lub ich cz´Êci oraz cz´Êci
kondygnacji o wysokoÊci od 1,40 m do 2,20 m zalicza si´
do powierzchni u˝ytkowej budynku w 50%, a je˝eli
wysokoÊç jest mniejsza ni˝ 1,40 m, powierzchni´ t´
pomija si´.

w Niepor´cie – (22) 774 87 57

G Komenda Stra˝y Gminnej
– 668 116 761,
22 774 87 91
G Ochotnicza Stra˝ Po˝arna
Niepor´t – 605 625 333
G Ochotnicza Stra˝ Po˝arna
Kàty W´gierskie
– 660 911 859
G Ochotnicza Stra˝ Po˝arna
Wólka Radzymiƒska
– 607 681 335

ciu o przepisy ustawy o Ordynacji
podatkowej i ustawy o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.
Równie˝ z dniem 15 wrzeÊnia
up∏ynà∏ termin p∏atnoÊci III raty podatku od nieruchomoÊci,
rolnego i leÊnego od osób fizycznych oraz II raty od Êrodków
transportowych.
Ë

Przetargi na inwestycje
Ogłoszono zamówienie
publiczne na:
• Budow´ sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej w Bia∏obrzegach. Budynek szko∏y roz-

Informujemy Mieszkaƒców, ˝e w 2016 roku
przeprowadzona zostanie kontrola danych
wynikajàcych ze zło˝onych deklaracji podatkowych
(powierzchni zgłoszonych do opodatkowania),
która jest obowiàzkiem ustawowym Gminy. Wybór
podatników do kontroli b´dzie dokonany w sposób
losowy.

– 22 774 87 57/67

Informujemy, ˝e 15 wrzeÊnia upłynàł termin wnoszenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2016 r.
my op∏aty np. III kwarta∏ 2016 r.
lub w przypadku rat miesi´cznych np. lipiec 2016 r., sierpieƒ 2016 r. itp.”
W przypadku nie uiszczenia op∏aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi Gmina ma obowiàzek odzyskiwania zaleg∏oÊci,
w∏àcznie z ich egzekucjà w opar-

UWAGA MIESZKA¡CY –
przeprowadzona zostanie
KONTROLA powierzchni
zgłoszonych do opodatkowania

G Komisariat Rzeczny Policji

Uwaga! Przypominamy o płatnoÊciach
W zwiàzku z powy˝szym niezw∏ocznie nale˝y uiÊciç ww. op∏at´ na otrzymany indywidualny nr
konta. Na druku prosimy wpisaç
imi´ i nazwisko osoby, której dotyczy p∏atnoÊç, natomiast w tytule
p∏atnoÊci: „OP¸ATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI oraz okres za jaki dokonuje-
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Rozstrzygni´to zamówienie
publiczne na:
• Budow´ chodnika wzd∏u˝ ulicy
G∏ównej w Ryni, etap II. Chodnik o nawierzchni z kostki i d∏ugoÊci 180 metrów zbudowany zostanie na odcinku od budynku
TPD w kierunku ul. Spacerowej.
Wykonawcà inwestycji zosta∏a
firma Kompleksowe Us∏ugi dla
Rolnictwa Pawe∏ Wy˝ykowski,
Wronka, za kwot´ 62 703,12 z∏.
Termin wykonania – 30.10.2016 r.
Ë BW

PRZYPOMINAMY O Z¸O˚ENIU
NOWEJ DEKLARACJI O WYSOKOÂCI
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Kiedy nale˝y z∏o˝yç ,,nowà deklaracj´
o wysokoÊci op∏aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi” – zmiana danych.
Szanowni Paƒstwo, pragniemy przypomnieç, ˝e w przypadku
wystàpienia zmiany danych b´dàcych podstawà ustalenia
wysokoÊci nale˝nej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, takich jak np. wprowadzenie si´ nowej osoby,
czyjaÊ wyprowadzka, zgon, urodzenie dziecka itd., nale˝y
zło˝yç nowà deklaracj´ o wysokoÊci opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzgl´dniajàcà
t´ zmian´. W przypadku sprzeda˝y nieruchomoÊci lub
wyprowadzenia si´ wszystkich osób w niej zamieszkujàcych,
równie˝ nale˝y zło˝yç nowà deklaracj´ o wysokoÊci opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (potocznie
zwanà,,zerowà”), w której nale˝y wpisaç dotychczas
uiszczanà stawk´, liczb´ osób ,,0”, wysokoÊç opłaty ,,0”.
Ww. deklaracj´ nale˝y zło˝yç w terminie 14 dni od dnia,
w którym nastàpiła zmiana. Deklaracj´ t´ mo˝na zło˝yç
osobiÊcie w Urz´dzie Gminy Niepor´t lub wysłaç pocztà.
Prosz´ pami´taç, ˝e dopóki nie zło˝à Paƒstwo nowej
deklaracji o wysokoÊci opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, opłata jest cały czas naliczana zgodnie
z dotychczas obowiàzujàcà deklaracjà.

PRZEDSI¢BIORCO
JeÊli posiadasz zezwolenie na sprzeda˝ napojów alkoholowych
przypominamy, ˝e z dniem 30 wrzeÊnia 2016 r.
upływa termin wpłaty III raty za posiadanà koncesj´.
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XXIX sesja Rady Gminy Niepor´t
Dnia 14 wrzeÊnia 2016 r. (Êroda) odbyła si´ XXIX sesja Rady Gminy Niepor´t. Obrady poprowadził
Przewodniczàcy Rady Gminy Eugeniusz Woêniakowski.
Podczas sesji Radni podj´li nast´pujàce uchwa∏y (pe∏na treÊç wszystkich uchwa∏ pod adresem:
(www.bip.nieporet.pl):
• uchwa∏à Nr XXIX/63/2016 dokonano niezb´dnych zmian Uchwa∏y Bud˝etowej na 2016 Gminy
Niepor´t;
• uchwa∏à Nr XXIX/64/2016 postanowiono o udzieleniu z bud˝etu
Gminy Niepor´t pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu
w formie dotacji celowej w wysokoÊci 300 000,00 z∏. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanej przez Powiat Legionowski
zadania inwestycyjnego „Przebudowa
drogi
powiatowej
Nr 1815W – ul. Szkolna w miejscowoÊci Izabelin na terenie Gminy Niepor´t”;
• uchwa∏à Nr XXIX/65/2016 postanowiono o udzieleniu z bud˝etu
Gminy Niepor´t pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu
w formie dotacji celowej w wysokoÊci 5 000 z∏ z przeznaczeniem
na dofinansowanie wydatków bie˝àcych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zwià-

zanych z wydaniem publikacji
pod tytu∏em „Bitwa Warszawska 1920 r. Jab∏onna, Legionowo,
Niepor´t, Serock, Wieliszew”
upowszechniajàcej przebieg przygotowaƒ i walk w sierpniu 1920
r. odbywajàcych si´ na terenie
obecnych gmin Powiatu Legionowskiego pomocy finansowej
Powiatowi Legionowskiemu;
• uchwa∏à Nr XXIX/66/2016 upowa˝niono Wójta Gminy Niepor´t
do z∏o˝enia wniosku o dofinansowanie w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko 2014-2020; OÊ Priorytetowa II – Ochrona Ârodowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu; Dzia∏anie 2.5 Poprawa jakoÊci
Êrodowiska miejskiego”, przyj´cia
do realizacji przedsi´wzi´cia pn.
„Zagospodarowanie terenu kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Niepor´t-Pilawa w otoczeniu Jeziora Zegrzyƒskiego”;
• uchwa∏à Nr XXIX/67/2016 upowa˝niono Wójta Gminy Niepor´t
do zawarcia umowy dotyczàcej
przej´cia cz´Êci pasa drogowego
drogi wojewódzkiej nr 632 w m.

Józefów, Kàty W´gierskie, Rembelszczyzna pod budow´ chodnika oraz Êcie˝ki rowerowej na odcinku od granicy z gm. Jab∏onna
do Kana∏u ˚eraƒskiego;
• uchwa∏à Nr XXIX/68/2016 dokonano zmian w Statucie Gminnego
Zak∏adu Komunalnego w Niepor´cie, poprzez dodanie zadania Zak∏adu polegajàcego eksploatacji
i utrzymaniu w ruchu ciàg∏ym
urzàdzeƒ wodociàgowych i kanalizacyjnych uj´tych w ewidencji
mienia komunalnego, w tym
utrzymanie, modernizacja, rozbudowa, konserwacja i remonty tych
urzàdzeƒ oraz utrzymanie kanalizacji burzowej,;
• uchwa∏à Nr XXIX/69/2016 postanowiono o zwolnieniu samorzàdowego zak∏adu bud˝etowego
– Gminny Zak∏ad Komunalny
w Niepor´cie z obowiàzku wp∏aty do bud˝etu Gminy Niepor´t,
nadwy˝ki Êrodków obrotowych,
ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego za rok 2015
w kwocie 129 482,75 z∏. z przeznaczeniem na realizacj´ zadaƒ
statutowych w tym na moderniza-

Program Rodzina 500+
Kwota Êwiadczeƒ wyp∏aconych w ramach programu 500+ przez Gminny OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej w Niepor´cie na dzieƒ 31 sierpnia wynios∏a
4 281 449 z∏, Êrednio 856 290 z∏.
Wnioski przekazane do rozpatrzenia do Marsza∏ka
Województwa Mazowieckiego, w których mogà zachodziç przepisy o koordynacji zabezpieczeƒ spo∏ecznych, nadal nie zosta∏y rozpatrzone (7 wniosków).
Obecnie przyjmowane sà wnioski, sk∏adane
w przypadku zmiany sytuacji rodzinnej lub dochodowej np. urodzenie si´ nowego cz∏onka rodziny czy
utrata dochodu itp.
Ponadto do dnia 31 sierpnia Gminny OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej wyp∏aci∏ Êwiadczenia wychowaw-

cze 1 234 rodzinom, w tym
46 rodzinom, w których jest
niepe∏nosprawne dziecko.
Âwiadczenia wychowawcze
przyznano na 1781 dzieci,
w tym na pierwsze dziecko,
gdy nale˝y spe∏niç kryterium
dochodowe – 811.
Przypominamy, ˝e w przypadku uzyskania lub utraty
dochodu nale˝y zg∏osiç si´ do OÊrodka, celem ponownego przeliczenia dochodu i ustalenia dalszego prawa do Êwiadczenia wychowawczego.
Ë Przyg. A. R´belska, B.S∏upek

PRZYPOMINAMY o konkursie fotograficznym
Konkurs fotograficzny – Moja Gmina Niepor´t
w obiektywie pod patronatem Wójta Gminy Niepor´t
Do 15 paêdziernika mo˝na nadsy∏aç zdj´cia do promocyjnego
kalendarza gminnego na 2017
rok. W konkursie biorà udzia∏
mieszkaƒcy gminy Niepor´t, przedmiotem fotografii mogà byç ludzie,
wydarzenia, krajobrazy, zabytki
i ciekawe miejsca gminy Niepor´t.

Zg∏oszone prace powinny byç tematycznie zwiàzane z naszà gminà.
Szczegó∏owe informacje znajdujà si´ na stronie www.nieporet.pl
w zak∏adce – Konkurs fotograficzny – Moja Gmina Niepor´t
w obiektywie.
Ë

cj´ Stacji Uzdatniania Wody
w Stanis∏awowie Pierwszym
w zakresie automatyki pracy stacji i pomp sieciowych;
• uchwa∏à Nr XXIX/70/2016 wyra˝ono zgod´ na nieodp∏atne nabycie przez Gmin´ Niepor´t nieruchomoÊci stanowiàcej dzia∏ki
ewid. o nr nr 123/1, 123/5, 123/8
i 123/11 po∏o˝onych we wsi Rynia gmina Niepor´t;
• uchwa∏à XXIX/71/2016 wyra˝ono
zgod´ na nieodp∏atne nabycie
przez Gmin´ Niepor´t nieruchomoÊci stanowiàcej dzia∏ki ewid.
o nr 34/34, 34/14, 34/28 i 34/12 po∏o˝onej we wsi i gminie Niepor´t;
• uchwa∏à Nr XXIX/72/2016 wyra˝ono zgod´ na odp∏atne nabycie
przez Gmin´ Niepor´t nieruchomoÊci stanowiàcej dzia∏k´ ewid.
o nr 128/7, po∏o˝onej we wsi
i gminie Niepor´t;
• uchwa∏à Nr XXIX/73/2016 wyra˝ono zgod´ na odp∏atne obcià˝enie na czas nieokreÊlony s∏u˝ebnoÊcià przesy∏u nieruchomoÊci
po∏o˝onej we wsi i gminie Niepor´t, oznaczonej w ewid. gruntów
jako dzia∏ka o nr 948 b´dàcej

w posiadaniu Gminy Niepor´t;
• uchwa∏à Nr XXIX/74/2016 wyra˝ono zgod´ na odp∏atne obcià˝enie na czas nieokreÊlony, s∏u˝ebnoÊcià przesy∏u nieruchomoÊci
po∏o˝onych we wsi Wólka Radzymiƒska gmina Niepor´t, oznaczonych w ewid. gruntów jako
dzia∏ki o nr 457, 441 i nr 452, b´dàcych w posiadaniu Gminy Niepor´t;
• uchwa∏à Nr XXIX/75/2016 nadano nazw´ „Promykowa” gminnej
drodze wewn´trznej, po∏o˝onej
we wsi Stanis∏awów Pierwszy
gmina Niepor´t stanowiàcej dzia∏ki ewid. o nr 643, 641/3, 655/2
i 652/2;
• uchwa∏à Nr XXIX/76/2016
uchwalono program opieki nad
zwierz´tami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnoÊci zwierzàt na terenie Gminy Niepor´t
w 2016 roku.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porzàdku obrad Przewodniczàcy Rady Gminy zamknà∏ obrady XXIX sesji Rady Gminy Niepor´t.
Ë J.Joƒska

OGŁOSZENIE
o wy∏o˝eniu do publicznego wglàdu projektu
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru so∏ectwa Rynia, w gminie Niepor´t”
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.) oraz uchwały Rady
Gminy Niepor´t Nr XLV/84/2013 z dnia 26 wrzeÊnia 2013 r. zawiadamiam o wyło˝eniu do publicznego wglàdu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Rynia, w gminie Niepor´t” wraz z prognozà oddziaływania na Êrodowisko, w dniach od 19.09 do 17.10.2016 r. w siedzibie Urz´du Gminy
Niepor´t Dział Zagospodarowania Przestrzennego (pok. nr 8) w godzinach od 9.00
do 15.00, w dniach pracy Urz´du Gminy.
Dyskusja publiczna nad przyj´tymi w projekcie planu miejscowego rozwiàzaniami odb´dzie si´ w dniu 26.09.2016 r. w sali konferencyjnej Urz´du Gminy (pok. nr 25)
o godz. 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka˝dy, kto kwestionuje ustalenia przyj´te w projekcie
planu miejscowego, mo˝e wnieÊç uwagi. Uwagi nale˝y składaç na piÊmie do Wójta Gminy Niepor´t, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomoÊci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2016 r.
Wójt Gminy Niepor´t, Sławomir Maciej Mazur

UWAGA! PRZETARG
NA DZIAŁK¢ W IZABELINIE
Wójt Gminy Niepor´t ogłasza, ˝e w dniu 25 paêdziernika 2016 r. o godz.11.00 w pok.
nr 23 w budynku Urz´du Gminy Niepor´t – II p., adres: Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t odb´dzie si´ siódmy ustny przetarg nieograniczony na sprzeda˝ niezabudowanej nieruchomoÊci poło˝onej we wsi Izabelin gmina Niepor´t przy ulicy Szkolnej, oznaczonej
jako działka nr ewid. 185/8 o powierzchni 0,1550 ha, dla której Sàd Rejonowy w Legionowie prowadzi ksi´g´ wieczystà Kw Nr WA1L/00053691/9, stanowiàcej własnoÊç Gminy Niepor´t. NieruchomoÊç poło˝ona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.
Cen´ wywo∏awczà nieruchomoÊci oraz wadium ustala si´ w wysokoÊci:
Cena wywo∏awcza brutto: 155 000 z∏ w tym 23% VAT
WysokoÊç wadium: 20 000 z∏
Wadium w wysokoÊci podanej powy˝ej, nale˝y wnieÊç w formie pieni´˝nej – z oznaczeniem nieruchomoÊci (działki), której dotyczy – przelew lub wpłata – na rachunek bankowy Gminy Niepor´t, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Legionowie o/ Niepor´t
Nr 25 8013 1029 2003 0003 7415 0002, w taki sposób, aby najpóêniej w dniu 20 paêdziernika 2016 r. wadium znajdowało si´ na rachunku bankowym Gminy Niepor´t.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeƒ w siedzibie Urz´du Gminy Niepor´t adres: 05-126 Niepor´t, Plac WolnoÊci 1, na stronie internetowej Gminy Niepor´t oraz w http://www.bip.nieporet.pl.
Szczegółowe informacje dotyczàce 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,
telefon 22 767-04-12, e-mail: b.bartkiewicz@nieporet.pl, w godzinach pracy Urz´du.
Wójt Gminy Niepor´t, Sławomir Maciej Mazur
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Sprzàtanie w Wólce Radzymiƒskiej

„Sprzàtanie Êwiata” w Niepor´cie

Podczas trzeciego weekendu wrzeÊnia, ju˝ po raz 23. miała miejsce
mi´dzynarodowa akcja społeczna „Sprzàtanie Êwiata”.
Uczniowie naszych szkół, uzbrojeni w r´kawiczki i worki, wyruszyli
w teren ze szlachetnà misjà wyzbierania Êmieci.

oraz sprzàtanie w Józefowie

Podaj dalej – drugie
˝ycie odpadów
S

przàtano tereny wokó∏ szkó∏,
okoliczne zagajniki i pobocza
ulic, a do worków trafia∏y najró˝niejsze rzeczy, np. opony i materac gàbkowy. Has∏o tegorocznego
sprzàtania „Podaj dalej – drugie ˝y-

cie odpadów” zach´ca∏o do kreatywnych dzia∏aƒ, wi´c uczniowie i nauczyciele nie ograniczyli si´ tyko
do sprzàtania. Organizowano
przy tej okazji zaj´cia w terenie,
podczas których uczniowie pozna-

wali problemy najbli˝szego Êrodowiska i zastanawiali si´, jak je rozwiàzaç. Dzi´ki pomys∏owoÊci
uczniów, w trakcie warsztatów artystycznych, segregowane odpady
zamieni∏y si´ w pi´kne przedmioty

i zabawki, a nawet muzyczne instrumenty.
Miejmy jednak nadziej´, ˝e nadejdzie dzieƒ, w którym sprzàtanie

Êwiata z workiem w r´ku nie b´dzie
ju˝ potrzebne, bo wszystkie Êmiecie
trafià tam, gdzie powinny, czyli
do w∏aÊciwych pojemników. Ë BW

W sobot´ (9.09), ju˝ od rana, pomimo ˝aru lejàcego si´ z nieba, organizatorzy i wolontariusze dzielnie
przygotowywali si´ do popołudniowej imprezy – Corocznego Hulania na Stra˝ackiej Polanie.

Hulanie na Stra˝ackiej Polanie

Połowa wrzeÊnia to był bardzo pracowity okres dla
członków Teatru Obrz´dowego z Gminnego OÊrodka
Kultury w Niepor´cie. W Legionowie i w Niepor´cie
wystàpili z przedstawieniem „Sobótka czyli noc
Êwi´tojaƒska po niepor´cku”.

„Sobótka”
ponownie na deskach
W Legionowie Zespó∏ zaprezentowa∏ si´ na deskach sceny w sali widowiskowej Urz´du Miasta. Widowni´ wype∏nili mi∏oÊnicy Teatru
Obrz´dowego, którzy wczeÊniej poznali jego inne przedstawienia. Oni
to, brawami na stojàco, wywo∏ali
trzykrotnie aktorów na scen´ klaszczàc i wo∏ajàc „brawo!, brawo!”.
Oczekujàc na autokar, „rozgrzani”
aktorzy Êpiewali dalej bisowane
fragmenty pieÊni przed siedzibà
urz´du. Ju˝ nast´pnego dnia, tym razem w sali niepor´ckiego oÊrodka
kultury, barwne widowisko obejrzeli ˝o∏nierze z jednostki wojskowej
w Bia∏obrzegach. I oni ˝ywio∏owymi oklaskami nagrodzili brawurowo
wykonane przedstawienie.
Niepor´cki Teatr Obrz´dowy ma
szczególny charakter, grupuje bowiem cztery pokolenia artystów

sprawiajàc, ˝e wszyscy doskonale
nawzajem si´ uzupe∏niajà, a przygotowywane przedstawienia wymagajà wr´cz obecnoÊci wszystkich aktorów. W ciàgu trzech lat dzia∏alnoÊci zespó∏ przygotowa∏ osiem
premier, barwnych, ˝ywio∏owo zagranych, wystawianych zawsze
przy pe∏nej sali.
„Sobótk´” re˝yserowa∏a Bogus∏awa Oksza-Klossi, opiekun artystyczny teatru, w oparciu o w∏asny
scenariusz stworzony na kanwie
Starej BaÊni Józefa Ignacego Kraszewskiego, a aran˝acj´ muzycznà
przygotowa∏a pani Katarzyna Ignaciuk. Dêwi´k i Êwiat∏o to dzie∏o operatora pana Mirka Ruszkowskiego.
Majàc w pami´ci ostatnie przedstawienie, czekamy z niecierpliwoÊcià na kolejnà magicznà premier´.
Ë W.B∏awdziewicz

Pojawi∏y si´ stanowiska z wyrobami
domowymi: pyszne ciasta przygotowane przez szkolnà Rad´ Rodziców,
pajdy chleba z domowym smalcem
i ogórkiem w∏asnej roboty od Paƒ
z Klubu M∏odych Duchem oraz najlepsza grochówka ugotowana przez
szkolnà kuchni´. Od godziny pi´tnastej zacz´li przybywaç mieszkaƒcy
i z godziny na godzin´ plac
przed OSP i Filià GOK zape∏nia∏ si´
coraz bardziej. Na scenie wystàpi∏y
dzieci z Zespo∏u Bajlando i Bajlando Mini. Do taƒca porwa∏a uczestników dêwi´czna Zumba, a konkursom rodzinnym i pokusie wygranej
nikt nie móg∏ si´ oprzeç. Najwi´ksze
zainteresowanie wzbudza∏ konkurs
promocyjny, gdzie g∏ównà nagrodà
by∏ rower miejski. Jedna z mieszkanek Wólki odjecha∏a nim do domu.
Ogromne zainteresowanie wzbudzi∏
iluzjonista, a jego magiczne sztuczki obserwowane by∏y z otwartymi buziami. Dzieci´ca wyobraênia zosta∏a pobudzona, a doroÊli bawili si´ wy-

Êmienicie. Wszyscy zastanawiali si´,
gdzie podzia∏ si´ balon po∏kni´ty
przez magika. Pokaz stra˝aków
z OSP z Wólki Radzymiƒskiej przyciàgnà∏ i zainteresowa∏ przyby∏ych
goÊci. Nie zabrak∏o te˝ darmowych
atrakcji dla najm∏odszych: dmuchany zamek, jazda samochodzikami,
pokaz baniek mydlanych i kolorowa

wata cukrowa, barwiàca buziaki naszych milusiƒskich. Wieczorna cz´Êç
imprezy up∏yn´∏a w goràcym rytmie
utworów granych i Êpiewanych przez
Zespó∏ Eksplozja. Taƒce i zabawa
trwa∏y do póênej godziny niezwykle
ciep∏ej nocy. Kolejne Hulanie
na Stra˝ackiej Polanie… ju˝ za rok.
Ë A.Piesio
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W niedziel´ (18.09) w koÊciele
w Niepor´cie odbyła si´ uroczysta msza
Êwi´ta w intencji mieszkanki Niepor´tu,
Pani Marianny Wróbel, obchodzàcej
pi´kny jubileusz stulecia urodzin.

STO LAT

Pani Marianny
Wróbel
˚

ycie Pani Marianny to ca∏y
wiek polskiej historii, z jej
najbardziej dramatycznymi wydarzeniami. To by∏ czas niezwykle
trudnych doÊwiadczeƒ, ale i radoÊci,
które dane Jej by∏o prze˝ywaç. Pani Marianna zachowa∏a ujmujàcy
sposób bycia, a na jej twarzy stale
goÊci pi´kny uÊmiech. Jest bardzo
serdeczna, nawet w stosunku do nowo poznanych osób. Zachwyca te˝
zadbanym wyglàdem i starannie
dobranà garderobà.
Msz´ Êwi´tà z okazji urodzin Pani Marianny koncelebrowali ksi´˝a
proboszczowie W∏adys∏aw Trojanowski i Jerzy Sieƒkowski oraz
ksiàdz Marek Jeznach, a uczestniczyli w niej cz∏onkowie rodziny, reprezentujàcy ró˝ne pokolenia, przy-

jaciele i zaproszeni goÊcie, m.in.
wójt Maciej Mazur i starosta Robert
Wróbel, którzy z∏o˝yli Jubilatce serdeczne ˝yczenia i gratulacje. Wójt
Mazur przypomnia∏ zapis z parafialnej ksi´gi urodzeƒ, o przyjÊciu
na Êwiat pani Marianny w dniu
18 wrzeÊnia 1916 roku, dokonany
przez ówczesnego proboszcza, ksi´dza W∏adys∏awa Âlepowroƒskiego. PodkreÊli∏, ˝e nadal, mimo s´dziwego wieku, pani Marianna
z niezwyk∏à starannoÊcià samodzielnie dba o dom i ogród. Jej serdeczny uÊmiech dodaje nam
wszystkim otuchy i budzi ciep∏e
uczucia.
Ko∏o Powiatowe Zwiàzku Kombatantów RP i BWP w Legionowie
uhonorowa∏o Jubilatk´ Medalem

za Zas∏ugi dla Zwiàzku Kombatantów RP. Opraw´ muzycznà uroczystoÊci zapewni∏ chór „Echo Niepor´tu”.
Pani Mariannie sk∏adamy serdecznie gratulacje i wyrazy uznania
dla prze˝ytych lat oraz ˝yczenia
wszelkiej pomyÊlnoÊci i pogody ducha na kolejne lata.
Niech ka˝dy dzieƒ wnosi w Pani ˝ycie wiele ciep∏a i mi∏oÊci
i niech ˝ycie up∏ywa Pani w spokoË B.Wilk
ju i zdrowiu.

Tegoroczne obchody Êwi´ta Centrum Szkolenia ŁàcznoÊci i Informatyki
w Zegrzu były wyjàtkowe, gdy˝ zostały połàczone z odsłoni´ciem miejsca
pami´ci poÊwi´conego mjr. Konstantemu Mikołajowi Radziwiłłowi, który
właÊnie tego dnia, 14 wrzeÊnia 1944 roku zginàł z ràk Niemców.

Ku czci „Koraba”

W miejscu kaêni mjr. Konstantego
Radziwi∏∏a, przy by∏ej strzelnicy
niedaleko miejsca gdzie w 1969 r.
odnaleziono jego szczàtki, ods∏oni´to miejsce pami´ci. Mjr Radziwi∏∏
zosta∏ poÊmiertnie odznaczony
Krzy˝em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, który z ràk Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji Mariusza B∏aszczaka odebra∏
wnuk majora, obecny Minister
Zdrowia Konstanty Radziwi∏∏.
W obchodach uczestniczyli
m.in.: Minister Zdrowia Konstanty Radziwi∏∏, Minister Spraw Wewn´trznych Mariusz B∏aszczak,
Biskup Polowy Wojska Polskiego
Józef Guzdek, Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON S∏awomir Fràtczak,
Inspektor Szkolenia Dowództwa
Generalnego RSZ gen. bryg. Andrzej Danielewski, w∏adze samorzàdowe Powiatu Legionowskiego,
przedstawiciele instytucji centralnych MON i Êrodowisk kombatanckich, byli komendanci i zast´pcy
oraz absolwenci zegrzyƒskiego

oÊrodka szkolenia, przedstawiciele
jednostek wojskowych i instytucji
wspó∏pracujàcych z Centrum, s∏u˝b
mundurowych, rodzina mjr. Konstantego Miko∏aja Radziwi∏∏a i patrona Centrum Paƒstwo Zofia
i Edward Potkowscy, poczty sztandarowe lokalnych jednostek wojskowych i szkó∏, uczniowie z miejscowych i wspó∏pracujàcych szkó∏

oraz okoliczni mieszkaƒcy.
Wspó∏organizatorami ods∏oni´cia miejsca pami´ci mjr. Konstantego Radziwi∏∏a by∏o Starostwo
Powiatowe w Legionowie, gmina
Legionowo, gmina Serock, gmina
Niepor´t, gmina Wieliszew, gmina
Jab∏onna, oraz 26 Wojskowy Oddzia∏ Gospodarczy w Zegrzu.
Ë èród∏o: cslii.wp.mil.pl

77 rocznica wybuchu II wojny Êwiatowej sprzyja
wspomnieniom. Czytelnikom „WieÊci Niepor´ckich”
z tej okazji przypominam pierwsze dni wojny opisane
przed wielu laty przez dwoje Êp. mieszkaƒców
Niepor´tu, panià Natali´ Pogorzelskà i pana
Stanis∏awa Wróbla.

77 lat temu w Niepor´cie
Tak wspomina∏a pani Natalia:
„Dnia 1 wrzeÊnia, w piàtek, o godzinie 5 rano wojska niemieckie przekroczy∏y granice Polski. Tak si´ zacz´∏a II wojna Êwiatowa. W radiu og∏osili poczàtek wojny. Ojciec powiedzia∏ nam, ˝e ta wojna nie potrwa d∏ugo, ˝e Polacy
nie sà przygotowani do wojny, natomiast Niemcy majà dobrze wyszkolonà
i uzbrojonà armi´. W niedziel´, 3 wrzeÊnia po po∏udniu, przylecia∏y samoloty niemieckie i zacz´∏y bombardowaç, zrzuci∏y kilka bomb, zapali∏a si´ stodo∏a sàsiadów, odlatujàc strzelali z broni pok∏adowej – zgin´∏y 4 osoby. Dok∏adnie pami´tam, 5 wrzeÊnia na polach pod Aleksandrowem i Izabelinem,
gdzie mieszkali koloniÊci niemieccy, wylàdowa∏ samolot myÊliwski RWD 6. Pilot wysiad∏ z samolotu i podszed∏ do kolonistów niemieckich zamieszka∏ych
w Izabelinie. Ja i mój brat, siostra i wiele innych osób podbieg∏o na miejsce,
gdzie wylàdowa∏ samolot. Po d∏u˝szej nieobecnoÊci pilot wróci∏, wsiad∏ do samolotu, jednak nie móg∏ wystartowaç ze Êwie˝o zaoranego pola, poprosi∏ starszych m´˝czyzn, ˝eby go popchn´li i wtedy wystartowa∏. Jak si´ okaza∏o, by∏
to pilot niemiecki w samolocie z emblematami polskimi. W Êrod´, 6 wrzeÊnia,
wylàdowa∏ na ∏àkach zwanych „Kominiarka” drugi samolot myÊliwski. Gdy
przybli˝aliÊmy si´ do samolotu, wyszed∏ pilot z lufà karabinu skierowanà w nas
– krzyknà∏ po niemiecku, wtedy ze strachem uciekliÊmy do domu. Nasz sàsiad
Gera Piotr pojecha∏ rowerem do dowódcy oddzia∏u Wojska Polskiego i poinformowa∏ go o ca∏ej sprawie. Prosi∏, aby dowódca dowiedzia∏ si´, czy jest
w bazie taki samolot – poda∏ nazw´ i numer samolotu. Oddzia∏ w Warszawie
potwierdzi∏ obecnoÊç takiego samolotu, w ten sposób sàsiad przyczyni∏ si´
do udaremnienia akcji szpiegowskiej. Pierwsze dni wrzeÊnia 1939 roku by∏y
dla mnie wielkim prze˝yciem strachu, jaki nios∏a ze sobà wojna.”
Tak wspomina∏ pan Stanis∏aw w 1995 roku:
„Pierwszego wrzeÊnia 1939 roku, jak w ka˝dy piàtek, mia∏em jechaç z mamà
furmankà do Warszawy na handel. WyjechaliÊmy z domu oko∏o trzeciej na ranem. SprzedawaliÊmy nabia∏ na ul. Julianowskiej na Bródnie. Wszystko toczy∏o si´ normalnie. Co zak∏óci∏o t´ codziennoÊç? Na niebie pojawi∏y si´ samoloty. Na ulicach pe∏no gapiów obserwowa∏o rzekome çwiczenia lotnicze.
Naraz us∏yszeliÊmy wybuchy. Samoloty zbombardowa∏y warsztaty kolejowe
na Pradze. Powsta∏ pop∏och, strach, tumult i do mojej ÊwiadomoÊci dotar∏o,
˝e to wojna. Na niebie niemieckie samoloty rozpocz´∏y dzie∏o zniszczenia. WróciliÊmy do domu. W Niepor´cie bombardowano most kolejowy – nieskutecznie. Nast´pna tragedia, w lesie bombardowanie fortów w ¸uzach – zgin´∏a
rodzina Wymi´towskich. Na polach w okolicy dzisiejszego przystanku w Aleksandrowie stràcono dwa polskie samoloty – piloci ocaleli.
W remizie stra˝ackiej w Niepor´cie by∏ punkt mobilizacyjny. M´˝czyêni prosto z pracy, biur i urz´dów, zg∏aszali si´ z kartami mobilizacyjnymi, gdzie zaopatrywano ich w broƒ i mundury. Wcielano do wojska. Wyprowadzano coraz to nowe oddzia∏y, które odchodzi∏y pod opiekà dowódców. By∏em zaskoczony, zdezorientowany. GdzieÊ tam w ÊwiadomoÊci Êwita∏a myÊl – nasze wojsko
obroni nas. B´dziemy bezpieczni. Na pewno jutro nasze wojska odeprà wroga. W tym przeÊwiadczeniu utwierdza∏y mnie g∏osy ludzi, którzy byli pewni
zwyci´stwa. Oni myÊleli tak samo jak ja. Polska jest silna, zwarta i gotowa.
Jak bardzo si´ wtedy myliliÊmy – zrozumia∏em dopiero póêniej. Ile tragedii
wydarzy∏o si´ potem? Jak potoczy∏y si´ losy mojej rodziny i znajomych? To
d∏uga historia…
Po pi´çdziesi´ciu szeÊciu latach jest znów pi´kna, s∏oneczna pogoda. Nie jestem ju˝ czternastoletnim ch∏opcem. Do dzisiaj przechowuj´ w sobie ten przera˝ajàcy l´k z pierwszego dnia wojny. Jednego si´ wówczas nauczy∏em, nie
wierz´ stuprocentowo obiegowym prawdom. Wówczas w takie uwierzy∏em. W si∏´ naszego kraju, màdroÊç dowódców.”
Wspomnienia pochodzà z ksià˝ki W∏odzimierza B∏awdziewicza „Dzieje Niepor´tu 1387-1989” Wyd. I, 2000 rok.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W PAèDZIERNIKU 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)

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

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

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

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

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

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

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

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

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

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

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

Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoÊç
Izabelin: cała miejscowoÊç

LEGENDA

27 wrzeÊnia 2016

WIEÂCI NIEPOR¢CKIE

OCALIå OD ZAPOMNIENIA 7

Làdowe działania wojenne
we wrzeÊniu 1939 roku
w Niepor´cie i okolicach.
Cz. II
Kontynuj´ cykl wspomnieniowy, w którym przypomn´
Czytelnikom „WieÊci Niepor´ckich” zarys działaƒ wojennych
prowadzonych na làdzie przez oddziały polskie we wrzeÊniu 1939 roku
na terenie Niepor´tu i okolic. W nast´pnej kolejnoÊci opisz´
wrzeÊniowe walki polskiego lotnictwa z niemieckà Luftwaffe w obronie
ojczystego nieba.

N

ad ranem 7 wrzeÊnia za∏oga
przedmoÊcia w Zegrzu wycofa∏a si´ na po∏udniowy brzeg
Narwi, a most w Zegrzu na rozkaz
dowódcy Armii „Modlin” zosta∏
wysadzony w powietrze. OpuÊciwszy przedmoÊcie pod Zegrzem organizowano obron´ na po∏udniowym
brzegu, którà powierzono utworzonej 8 wrzeÊnia Armii „Warszawa”
(dow. gen. dyw. WP Juliusz Karol
Rómmel). Zgodnie z rozkazem Naczelnego Wodza marsz. Rydza-Âmig∏ego, Armii tej podlega∏y wszystkie znajdujàce si´ na tym terenie oddzia∏y wojskowe, z zadaniem obrony
Modlina i linii Narwi od Zegrza
do ujÊcia do Wis∏y. W przypadku
opuszczenia linii Narwi si∏y te mia∏y wzmocniç za∏og´ broniàcà Warszawy. Zniszczenie przeprawy w Zegrzu nie powstrzyma∏o na d∏ugo ataków wojsk niemieckich, które
rozpocz´∏y szukanie dogodnych
miejsc do przekroczenia Narwi.
Rzeka z uwagi na upalne lato 1939
roku nie mia∏a wysokiego stanu wody. Niemcy wytypowali dwa miejsca do forsowania Narwi na wysokoÊci D´bego i Zegrzynka w celu
uchwycenia przyczó∏ków, z których mogli póêniej rozwinàç dalsze
natarcie na Warszaw´ z kierunku
pó∏nocnego. Pod os∏onà artylerii
217. niemiecka dywizja piechoty
rozpocz´∏a przygotowania do forsowania Narwi w rejonie Zegrzynka,
co spowodowa∏o przenikanie oddzia∏ów niemieckich w rejon m.in.
Bia∏obrzegów, Ryni, Arciechowa,
Siwka, Borek i dà˝enie do umocnienia przyczó∏ka nad Narwià. Jeden
z takich oddzia∏ów doszed∏ do sta-

nowisk polskiej artylerii w Dàbkowiênie, powodujàc opuszczenie stanowisk przez polskich artylerzystów. I wtedy mia∏o miejsce zdarzenie z udzia∏em m∏odej dziewczyny
W∏adzi Kostrzewy, która zatrzyma∏a cofajàcych si´ polskich ˝o∏nierzy,
proszàc, aby nie zostawiali armat
i walczyli. To spowodowa∏o uporzàdkowanie polskich szeregów
i kontratak, zmuszajàcy ˝o∏nierzy
niemieckich do wycofania si´ w kierunku Bia∏obrzegów. Bateria armat
zosta∏a ocalona przed zniszczeniem.
Nacierajàc z rejonu Beniaminowa
przez las majàtku Zegrze w kierunku Ryni nad Narwià, oddzia∏y polskie z 20 Dywizji Piechoty w dniach
11–13 wrzeÊnia 1939 roku stara∏y si´
wyrzuciç oddzia∏y 217. dywizji niemieckiej z uchwyconego przyczó∏ka na wysokoÊci Zegrzynka. Atak
w ogniu niemieckiej artylerii i silnego ostrza∏u broni maszynowej zakoƒczy∏ si´ niepowodzeniem. W toku walk przeciwnatarcia polska dywizja osiàgn´∏a tylko rzek´ Rzàdz´.
Tak te walki wspomina∏ p. Zygmunt
Rasiƒski mieszkaniec Ryni. Odg∏osy wojny zbli˝a∏y si´ do Ryni, jednak mieszkaƒcy nie myÊleli jeszcze
o opuszczeniu gospodarstw, dopiero zagro˝enie ostrza∏em niemieckiej
artylerii, stacjonujàcej za Narwià
od strony Serocka, zmusi∏o mieszkaƒców do opuszczenia wsi. Rodzina Rasiƒskich uda∏a si´ w kierunku
Siwka i Borek. Tam p. Zygmunt
pierwszy raz spotka∏ polskich ˝o∏nierzy i widzia∏ stanowiska polskiej artylerii, jak zapami´ta∏ prawdopodobnie przeciwlotniczej. W tym czasie
dosz∏o w rejonie Ryni do pierwszych

walk z niemieckimi patrolami, które przeprawi∏y si´ przez Narew
na wysokoÊci Zegrzynka. Ujawnienie si´ polskich stanowisk
obronnych spowodowa∏o nasilenie
ostrza∏u niemieckiej artylerii. Rodzina Pana Zygmunta, kryjàc si´
przed ostrza∏em postanowi∏a przeczekaç noce ukryta na zboczu rzeki
Rzàdzy. Pan Zygmunt by∏ tak zm´czony, ˝e natychmiast usnà∏ na brzegu rzeki. O tym co dzia∏o si´ w nocy opowiedzia∏ mu jego tata. Okaza∏o si´, ˝e przypadkowo wybrali
miejsce odpoczynku na trasie przemarszu polskich oddzia∏ów z 20 Dywizji Piechoty dowodzonej przez
p∏k. Wilhelma Liszki-Rawicza, które stara∏y si´ wyprzeç oddzia∏y niemieckie za Narew. Przechodzàcy nocà wzd∏u˝ Rzàdzy ˝o∏nierze polscy
nawet zaczepiali butami o Êpiàcych
cywili. Prawdopodobnie wykonano
dwa ataki na niemieckie pozycje,
w tym na bagnety. Trzeci atak, który mia∏ prawdopodobnie najwi´ksze
szanse prze∏amaç niemieckie pozycje i zmusiç ich do wycofania za Narew, by∏ jednak ze wzgl´du na zm´czenie polskich ˝o∏nierzy najs∏abszy.
W Ryni zabudowania by∏y spalone,
na polach le˝eli polegli ˝o∏nierze polscy i niemieccy. Du˝o naszych ˝o∏nierzy le˝a∏o ko∏o zabudowaƒ so∏tysa Gàsiora i rodziny Karolewskich.
Ze wzgl´dów sanitarnych w∏adze
niemieckie zarzàdzi∏y natychmiastowe pochówki. Prawdopodobnie
w prowizorycznych cmentarzach
pochowano kilkuset ˝o∏nierzy Wehrmachtu i ponad stu polskich.
Cmentarz niemiecki by∏ w Ryni
w lasku ko∏o zabudowaƒ rodziny So-

KALENDARZ HISTORYCZNY PAèDZIERNIKA
16 paêdziernika 1384 – na Wawelu odbywa si´
koronacja Jadwigi Andegaweƒskiej (1374–1399) na króla Polski (lat temu).
2 paêdziernika 1413 – unia Polski z Litwà w Horodle. Wprowadzenie instytucji
Wielkiego Ksi´cia na Litwie (lat
temu 603).
7 paêdziernika 1610 – hetman Stanisław ˚ółkiewski (1547–1620) zajmuje
Kreml (lat temu 405).
29 paêdziernika 1611 – hołd ruski na Zamku
Warszawskim. Wzi´ty do niewoli car Rosji Wasyl IV Szujski
i jego bracia zło˝yli hołd przed
królem Zygmuntem III Wazà
(lat temu 405).
6 paêdziernika 1873 – umiera Paweł E. Strzelecki (ur.1797) – podró˝nik, geolog, badacz i odkrywca. Jego
nazwiskiem nazwano australijskie pasmo górskie, dwa szczyty, jezioro, rzek´ i miasteczko
(lat temu 143).
7 paêdziernika 1882 – Jan Matejko przekazuje
powstajàcemu muzeum na Wa-

welu swój obraz „Hołd pruski”
(lat temu 134).
23 paêdziernika 1885 – rodzi si´ Jan Czochralski (1885–1953) odkrywca hodowli kryształów krzemu, stosowanej do dziÊ przez producentów mikroprocesorów na całym
Êwiecie (lat temu 131).
25 paêdziernika 1918 – wystàpienie Wojciecha
Korfantego (1873–1939) w Reichstagu z ˝àdaniem przyłàczenia do paƒstwa polskiego
wszystkich ziem polskich zaboru pruskiego oraz Górnego Âlàska. Korfanty został posłem Reichstagu dzi´ki głosom wielu
Niemców, uwa˝ajàcych go
za lepszego kandydata ni˝
kontrkandydat niemiecki (lat temu 98).
16 paêdziernika 1978 – Habemus papam! Kardynał Karol Wojtyła zostaje papie˝em i przyjmuje imi´ Jan Paweł II (lat temu 38).

Ë oprac. W.B∏awdziewicz

Atak polskiej piechoty we wrzeÊniu 1939 roku
– rekonstrukcja historyczna „¸omianki-2016” 18 wrzesieƒ 2016 r.
(fot. autora)

Oddzia∏y Wehrmachtu zajmujà polskà wieÊ we wrzeÊniu 1939 r.
– rekonstrukcja historyczna „¸omianki-2016” 18 wrzesieƒ 2016 r. (fot. autora)

Cmentarz w Wieliszewie gdzie spoczywajà polscy ˝o∏nierze
polegli we wrzeÊniu 1939 roku (fot. autora)

ko∏owskich, a polski w rejonie obecnej kaplicy przy ul. G∏ównej. W póêniejszym czasie ekshumowano poleg∏ych ˝o∏nierzy, w tym ˝o∏nierzy
Wojska Polskiego na cmentarze
do Wieliszewa i Radzymina. W walkach polegli oficerowie z 78 pp.
ppor. rez. W∏odzimierz Askaldowicz
(11.IX.Rynia), z 79 pp por. Marian
CieÊlawski (13.IX.Ruda), ppor.
rez.Teofil Wodejszo (11.IX.Rynia),
ppor. rez. Jeremi Witkowski
(13.IX.Wolica), 80 pp ppor. rez. Julian Straus (11.IX.Rynia), ppor. rez.
Wac∏aw Obr´bowski (12.IX.Siwek),
ppor. rez. Tadeusz Karol Straus
(12.IX.Beniaminów)oraz ppor. rez.
Tadeusz Urbaƒski z Batalionu Obrony Narodowej „Warszawa II”
(12.IX.Rynia). Ponadto w walkach
w dniu 13 wrzeÊnia z 32 niemieckà
dywizjà piechoty (54 i 96 pp), w pasie przeprawy Niemców przez Bugo-Narew od m. D´be do m. Izbica
i w rejonie Wieliszewa poleg∏o wielu ˝o∏nierzy zgrupowania gen. Zulaufa. Szczególnie du˝e straty
w ogniu niemieckiej artylerii ponios∏o przeciwuderzenie polskie z ¸ajsk
w kierunku Wieliszewa, Skrzeszewa
i dworu Poniatów. Polegli m.in. kpt.
Stanis∏aw Sadkowski oraz por. rez.
Józef Truszczyƒski. Relacje niemieckie z walk podajà, ˝e ogieƒ polskiej artylerii „le˝a∏” przez ca∏y
dzieƒ na nacierajàcych 54 i 96 pu∏ku piechoty. Ostrza∏ prowadzi∏y baterie mjr. Kubickiego, kpt. Jakubw-

skiego i kpt.Chmelika z rejonu Niepor´tu, Izabelina i Aleksandrowa.
W bateriach wystrzelono tego dnia
do 200 pocisków. Ze wzgl´du
na niepowodzenie zgrupowanie p∏k.
dypl. Sas – Hoszowskiego wycofa∏o si´ na Legionowo. Majàc na uwadze zaistnia∏à sytuacj´ gen. Rómmel
zarzàdzi∏ w nocy z 13 na 14 wrzeÊnia wycofanie 20 DP na Prag´,
w celu obsadzenia pó∏nocnego odcinka obrony Warszawy. W dniu
15 wrzeÊnia stanowiska obronne
Pragi nawiàza∏y stycznoÊç z niemieckimi patrolami 217 DP na kierunku Bia∏o∏´ka, którà Niemcy zaj´li ok. godz. 12,00, rozpoczynajàc
silny ostrza∏ pozycji obronnych
78 pp w rejonie Starego Bródna.
Na cmentarzu parafialnym w Wieliszewie, w kwaterze wojennej spoczywa 300 ˝o∏nierzy, w tym 13 oficerów i podchorà˝ych,18 szeregowych oraz 269 nieznanych ˝o∏nierzy
poleg∏ych w walkach obronnych
na linii Narwi.
Ë Dariusz Wróbel
Niepor´ckie Stowarzyszenie
Historyczne
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