
Bohaterami walk, które rozegra-

∏y si´ pod Wólka Radzymiƒskà,

byli kpt. Stefan Pogonowski,

dowódca 9 Pu∏ku Strzelców Kaniow-

skich oraz jego ˝o∏nierze. Polegli,

broniàc zwyci´sko niepodleg∏oÊci

Ojczyzny. Towarzysze broni, w 1924

roku poÊwi´cili ich pami´ci pomnik,

przy którym od lat gromadzà si´ 14

sierpnia mieszkaƒcy gminy Niepor´t

i zaproszeni goÊcie, by uczestniczyç

w obchodach z okazji rocznicy Bitwy

Warszawskiej. 

Przed g∏ównymi uroczystoÊciami,

delegacja samorzàdowa, w asyÊcie

˝o∏nierzy 9 batalionu dowodzenia

z Bia∏obrzegów, z∏o˝y∏a kwiaty

w miejscach pami´ci narodowej

na terenie gminy: przy pomniku

na placu WolnoÊci w Niepor´cie,

przy pomniku Legionistów Marsza∏-

ka Józefa Pi∏sudskiego w Bia∏obrze-

gach oraz przy pomniku Nieznane-

go ˚o∏nierza poleg∏ego w bi-

twie 1920 roku, przy ulicy Nowoli-

pie w Niepor´cie. 

W tegorocznych uroczystoÊciach

przy pomniku 28. Pu∏ku Strzelców

Kaniowskich w Wólce Radzymiƒ-

skiej udzia∏ wzi´li: Wójt Gminy

Niepor´t Maciej Mazur, Zast´pca

Wójta Alicja Soko∏owska, Wice-

przewodniczàcy Rady Gminy Ma-

rian Oszczyk, Dowódca 9 Brygady

Wsparcia Dowodzenia DGRSZ

w Bia∏obrzegach p∏k dypl. Piotr Wa-

niek, Zast´pca Dowódcy 9 Batalio-

nu Dowodzenia w Bia∏obrzegach

mjr Grzegorz Zygan, Prezes Zwiàz-

ku Kombatantów RP i BWP Ko∏a

Powiatowego w Legionowie Ceza-

riusz Kalinowski, Wiceprzewodni-

czàcy Rady Powiatu Legionow-

skiego Wies∏aw Smoczyƒski oraz

radna Agnieszka Powa∏a, Wice-

przewodniczàca Rady Powiatu Wo-

∏omiƒskiego Halina Bonecka, Za-

st´pca Burmistrza Miasta i Gminy

Radzymin Jaros∏aw Grenda, Wice-

przewodniczàcy Rady Miejskiej

Andrzej Dàbkiewicz, Honorowy

Obywatel Gminy Niepor´t p∏k dr

hab. Zbigniew Ciekanowski, Zas∏u-

˝ona dla Gminy Niepor´t Zenobia

So∏tys, Dyrektor Biura Poselskiego

Pos∏a Jana Grabca Pawe∏ G∏a˝ew-

ski, Prezes Zarzàdu LGD Zalew Ze-

grzyƒski Edward Trojanowski, do-

radca Starosty Wo∏omiƒskiego An-

drzej Siarna, radni, so∏tysi,

przedstawiciele OSP, szkó∏, stowa-

rzyszeƒ oraz harcerze. 

Opraw´ uroczystoÊci zapewni∏y:

Kompania Honorowa 9 Batalionu

Dowodzenia w Bia∏obrzegach

pod dowództwem kpt. Stanis∏awa

Wiszniewskiego oraz poczet sztan-

darowy pod dowództwem podpo-

rucznika Konrada Janikowskiego,

poczty: Zwiàzku Kombatantów RP

i BWP Ko∏a Powiatowego w Legio-

nowie, Ochotniczych Stra˝y Po˝ar-

nych w Wólce Radzymiƒskiej, Nie-

por´cie i Kàtach W´gierskich, Za-

sadniczej Szko∏y Zawodowej

Zak∏adu Doskonalenia Zawodowe-

go im. Kpt. Stefana Pogonowskiego

w Radzyminie, Gimnazjum im. Bi-

twy Warszawskiej 1920 roku w Sta-

nis∏awowie Pierwszym, Szko∏y Pod-

stawowej im. 28 Pu∏ku Strzelców

Kaniowskich w Wólce Radzymiƒ-

skiej, Szko∏y Podstawowej im. Woj-

ska Polskiego w Bia∏obrzegach,

Szko∏y Podstawowej im. Bronis∏awa

Tokaja w Niepor´cie, Szko∏y Pod-

stawowej im. Wandy Chotomskiej

w Józefowie, Szko∏y Podstawowej

im. I Batalionu Saperów KoÊciusz-

kowskich w Izabelinie oraz harcerze

ze szczepu 14 Dru˝yn Harcerskich

i Gromad Zuchowych Niepor´t.

Msz´ Êwi´tà polowà koncelebro-

wali ksi´˝a W∏adys∏aw Trojanowski

i Tomasz Osiadacz, a opraw´ arty-

stycznà zapewni∏y chóry M∏o-

dzie˝ 50+ ze Stanis∏awowa Drugie-

go oraz Echo Niepor´tu. W kazaniu

ksiàdz Tomasz Osiadacz mówi∏

o wspó∏czesnym patriotyzmie, któ-

ry przejawia si´ mi´dzy innymi

w pracy i umiej´tnoÊci zgodnego

wspó∏dzia∏ania. Podzi´kowa∏ przy-

by∏ym za uczestnictwo w uroczysto-

Êci, podkreÊlajàc, ˝e jest to równie˝

przejaw patriotyzmu. 

W przemówieniu wójt Maciej

Mazur zaznaczy∏, ̋ e dzisiaj spoczy-

wa na nas obowiàzek màdrego za-

gospodarowania zwyci´stwa z 1920

roku, okupionego tak wielkà ofiarà

polskich ̋ o∏nierzy. Najwa˝niejszym

celem jest budowanie bezpiecznego,

nowoczesnego i przyjaznego miesz-

kaƒcom paƒstwa. W sprawach naj-

wa˝niejszych dla Polski, musimy

umieç wspó∏pracowaç ponad po-

dzia∏ami. Szczególne znaczenie ma

edukacja i wychowanie najm∏od-

szych obywateli, poniewa˝ to

od nich zale˝eç b´dzie przysz∏oÊç

i pomyÊlnoÊç kraju. 

Apel Pami´ci Or´˝a Polskiego od-

czyta∏a podporucznik Martyna Wi-

niarska z 9 Batalionu Dowodzenia

w Bia∏obrzegach, po nim delegacje

z∏o˝y∏y kwiaty pod pomnikiem.

Nast´pnego dnia, 15 sierpnia, od-

by∏a si´ msza Êwi´ta za Ojczyzn´

w KoÊciele NMP Wspomo˝ycielki

Wiernych w Stanis∏awowie Pierw-

szym, w której uczestniczy∏ chór

M∏odzie˝ 50+, a nast´pnie wys∏u-

chaliÊmy koncertu s∏owno-muzycz-

nego w wykonaniu Krakowskiego

Trio Stroikowego, Jana Bokszczani-

na oraz Micha∏a Chorosiƒskiego.

� B.Wilk
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W lecie 1920 roku na terenie niemal całego Mazowsza
toczyła si´ jedna z najwi´kszych bitew w nowo˝ytnej
historii Polski – Bitwa Warszawska. Rozstrzygajàce dla
jej losów, a w konsekwencji dla losów Europy, walki
z bolszewikami miały miejsce pod Wólkà Radzymiƒskà.

W hołdzie bohaterom 
Bitwy Warszawskiej
W hołdzie bohaterom 
Bitwy Warszawskiej
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Wykryto WÂCIEKLIZN¢ 
– stosujmy si´ do zaleceƒ!

Ârodki ostro˝noÊci jakie nale˝y zachowaç:
• unikaç bezpoÊredniego kontaktu ze zwierz´tami dzikimi 
• nie dotykaç znalezionych martwych zwierzàt – fakt ten

nale˝y zgłosiç policji, stra˝y miejskiej lub słu˝bom
weterynaryjnym 

• systematycznie poddawaç szczepieniom własne psy i koty 
• nie wypuszczaç kotów i psów bez mo˝liwoÊci ich kontroli 
• po pogryzieniu lub oÊlinieniu ran´ dokładnie przemyç

kilkakrotnie goràcà wodà z mydłem oraz zdezynfekowaç

i bezwzgl´dnie zgłosiç si´ do lekarza celem oceny
kwalifikacji do rozpocz´cia szczepienia przeciwko
wÊciekliênie oraz oceny co do ewentualnego
dodatkowego szczepienia przeciwko t´˝cowi.
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Gwałtowne burze i opady, silne wiatry, stwarzajà zagro˝enie dla naszego bezpieczeƒstwa, 
mogà spowodowaç du˝e straty materialne. Posiadajàc informacj´ o nadchodzàcych sytuacjach
kryzysowych, mo˝emy zabezpieczyç siebie i swoje mienie. Takà informacj´ mo˝emy otrzymaç bezpoÊrednio, 
poprzez bezpłatnà aplikacj´ Serwis SMS Gminy Niepor´t.

Gminny serwis SMS ostrzega
o niebezpieczeƒstwach!
ZALOGUJ s i´!

Szanowni Paƒstwo!
Gwałtowne burze, jakie przeszły w sierpniu nad północno-zachodnimi województwami Polski, pociàgn´ły za sobà ofiary Êmiertelne
i wielu rannych, spowodowały te˝ ogromne straty gospodarcze. Trudno jest si´ w pełni zabezpieczyç przed nagłymi zjawiskami
pogodowymi, jednak w por´ uzyskane ostrze˝enie przed nadciàgajàcym niebezpieczeƒstwem, mo˝e pomóc nam uniknàç
bezpoÊredniego zagro˝enia. Majà Paƒstwo mo˝liwoÊç uzyskania w por´ takiego ostrze˝enia, dzi´ki zalogowaniu si´ do Gminnego
Serwisu SMS. Został on stworzony właÊnie w tym celu, abym mógł jak najskuteczniej przekazywaç mieszkaƒcom informacj´ o
nadciagajàcych niebezpieczeƒstwach pogodowych oraz sytuacjach kryzysowych zagra˝ajàcych zdrowiu i ̋ yciu. Zach´cam Paƒstwa
do zalogowania si´ do serwisu, do zrobienia tego niewielkiego kroku na drodze do wi´kszego bezpieczeƒstwa!

Wójt Gminy Niepor´t
Sławomir Maciej Mazur

Przypominamy, ˝e istnieje mo˝li-

woÊç zalogowania si´ do bezp∏at-
nego serwisu SMS, który umo˝li-

wia otrzymywanie komunikatów

o niebezpieczeƒstwach zwiàzanych

ze zmianà warunków pogodowych

oraz sytuacjach kryzysowych za-

gra˝ajàcych zdrowiu i ˝yciu miesz-

kaƒców. Gmina, po otrzymaniu

ostrze˝enia meteorologicznego lub

hydrologicznego, wysy∏a wiado-

moÊç sms do osób zalogowanych

w systemie. 

Serwis jest wolny od treÊci rekla-

mowych i s∏u˝y tylko do komuni-

kacji z mieszkaƒcami. 

Jak przebiega rejestracja? 
WyÊlij wiadomoÊç SMS na numer

503 340 503 wpisujàc w treÊci kod

rejestrujàcy – nieporet01, a b´-

dziesz otrzymywaç wiadomoÊci

z kategorii BEZPIECZE¡STWO. 

Mo˝na równie˝ otrzymywaç

smsy z kategorii – Informacje,

o np. ciekawych wydarzeniach kul-

turalnych w gminie. Aby si´ zalo-

gowaç, wysy∏amy wiadomoÊç SMS

na numer 503 340 503 wpisujàc

w treÊci kod rejestrujàcy – niepo-
ret02.

Po wys∏aniu wiadomoÊci z ko-

dem rejestracyjnym otrzymujemy

wiadomoÊç SMS z potwierdze-

niem rejestracji w wybranym ser-

wisie.

Zach´camy Paƒstwa do skorzysta-

nia z tej formy kontaktu!

�

OBSZAR ZAGRO˚ENIA WÂCIEKLIZNÑ

TELEFONY
ALARMOWE:

• Komisariat Policji
w Niepor´cie

– (22) 774 87 57

• Stra˝ Gminna w Niepor´cie
– (22) 774 87 91,

kom. 668 116 761

• Powiatowy Inspektorat
Weterynarii 

w Nowym Dworze
Mazowieckim

– (22) 775 22 27
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Gmina sfinansuje szczepienia ochronne przeciwko grypie mieszkaƒców
w wieku 55 lat i powy˝ej. Program w całoÊci sfinansowany zostanie
z bud˝etu gminy Niepor´t. 

Gminny Program szczepieƒ
ochronnych przeciwko grypie 
Program realizowany b´dzie w la-

tach 2017 -2019. Na jego realiza-

cj´ w 2017 roku zarezerwowano

w bud˝ecie gminy Niepor´t 20 tys.

z∏otych. Wykonawca wy∏oniony

zosta∏ w konkursie ofert i zosta∏o

nim Centrum Medyczne Niepor´t
sp. z o.o. ul. PodleÊna 4.

Do udzia∏u w Programie mo˝e

byç zakwalifikowany pacjent, któ-

ry posiada sta∏e zameldowanie

na terenie gminy Niepor´t, w da-

nym roku realizacji Programu

ukoƒczy 55 rok ˝ycia oraz uzyska

pozytywnà kwalifikacj´ wystawio-

nà przez lekarza rodzinnego, zawie-

rajàcà dat´ i godzin´ badania pa-

cjenta. Z tak wystawionà kwalifi-

kacjà pacjent w ciàgu 24 godzin

powinien zg∏osiç si´ na szczepienie. 

Pierwszeƒstwo w Programie b´-

dà mia∏y osoby przewlek∏e chore

(zdiagnozowana astma, cukrzyca,

niewydolnoÊç uk∏adu krà˝enia, nie-

wydolnoÊç nerek). Warunkiem

udzia∏u jest wyra˝enie pisemnej

zgody na udzia∏ w Programie.

Do Programu nie zostanà w∏àczo-

ne osoby, które z powodu stanu

zdrowia nie uzyskajà pozytywnej

kwalifikacji lekarskiej lekarza ro-

dzinnego. W 2017 r. planuje si´ za-

szczepiç przeciwko grypie 500

osób. Pacjenci do Programu b´dà

kwalifikowani wed∏ug kolejnoÊci

zg∏oszeƒ. 

Preparat szczepionkowy u˝yty

do realizacji Programu to Vaxigrip-

Tetra – czterowalentna szczepion-

ka przeciw grypie, inaktywowana,

zawiesina do wstrzykiwaƒ domi´-

Êniowych i podskórnych w daw-

ce 0,5 ml. Szczepionka posiada de-

cyzj´ Prezesa Urz´du Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyro-

bów Medycznych i Produktów

Biobójczych, zezwalajàcà na do-

puszczenie do obrotu.

Realizacja Programu rusza

1 wrzeÊnia 2017 roku, pacjenci

przyjmowani b´dà w Centrum
Medycznym Niepor´t od ponie-
dzia∏ku do piàtku w godzi-
nach 10.00-19.00. 

Âwiadczenia w ramach Programu

udzielane b´dà bezp∏atnie, do wy-

czerpania Êrodków finansowych,

nie d∏u˝ej jednak ni˝ do 31 grud-

nia 2017 r.

� E. Staniszewska
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CENTRUM MEDYCZNE NIEPORET Sp. z o.o. 
ul. PodleÊna 4, Niepor´t

W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia 
oferuje Êwiadczenia w poradniach:
� Podstawowej Opieki Zdrowotnej

� kardiologicznej
� alergologicznej

� otolaryngologicznej
� ginekologiczno-poło˝niczej.

Zapisy do poradni: (22) 767 57 20 od poniedziałku do piàtku w godz. 7.00-19.00

W ramach odpłatnych Êwiadczeƒ medycznych 
oferuje usługi w poradniach:

� ortopedycznej
� okulistycznej

� reumatologicznej
� chirurgii naczyniowej

� medycyny pracy
� rehabilitacyjnej

� medycyny estetycznej
� oraz w pozostałych poradniach poza godzinami NFZ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY

Rozpocz´cia roku szkolnego 2017/2018
UUrroocczzyyssttooÊÊccii  rroozzppoocczz´́cciiaa  rrookkuu  sszzkkoollnneeggoo 22001177//22001188  

w szkołach w gminie Niepor´t odb´dà si´ 
0044  wwrrzzeeÊÊnniiaa 22001177 rr..  ((ppoonniieeddzziiaałłeekk)) w nast´pujàcych godzinach:

� godz. 8.30 – Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach

� godz. 9.00 – Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie klasy 0 – III

� godz. 9.30 – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym

� godz. 10.00 – Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Niepor´cie

� godz. 10.30 – Szkoła Podstawowa im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce

Radzymiƒskiej

� godz. 11.00 – Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie klasy IV-VII

� godz. 11.30 – Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów KoÊciuszkowskich w Izabelinie

� godz. 12.00 – Klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.

w Stanisławowie Pierwszym

Gmina rozwija 
e-usługi

Podpisana zosta∏a umowa z fir-

mà MADKOM S.A. z Gdyni

na zakup oprogramowania, li-

cencji, aplikacji oraz sprz´tu kom-

puterowego w ramach projektu

„E-urzàd w gminie Niepor´t”.

To kolejny etap na drodze wprowa-

dzenia us∏ug internetowych w roz-

budowanym budynku urz´du. 

WartoÊç realizowanego projektu

to 2,2 mln z∏otych, a dofinansowa-

nie uzyskane w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Mazowieckiego na lata

2014-2020 wynios∏o blisko 1,8 mln
z∏otych. Pierwszym krokiem

na drodze do informatyzacji by∏o

zainstalowanie nowoczesnej sieci

teleinformatycznej w nowych po-

mieszczeniach budynku, jej po∏o˝e-

nie w pozosta∏ych to kwestia naj-

bli˝szych tygodni. Zainstalowanie

nowego sprz´tu i oprogramowania

ma potrwaç do koƒca lutego 2018

roku i kosztowaç ok. 987,2 tys. z∏o-

tych.

Projekt umo˝liwi wdro˝enie

elektronicznego obiegu dokumen-

tów, portalu cyfrowego urz´du,

biuletynu informacji publicznej

zintegrowanego z us∏ugami oraz

kilkudziesi´ciu e-us∏ug. Dzi´ki te-

mu mo˝liwe b´dzie za∏atwienie

przez Internet wielu spraw, np. z∏o-

˝enie wniosku o wydanie wypisu

i wyrysu z miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego

oraz o wydanie wypisu i wyrysu ze

studium uwarunkowaƒ i kierunków

zagospodarowania przestrzennego,

z∏o˝enie deklaracji o wysokoÊci

op∏aty za gospodarowanie odpada-

mi komunalnymi, z∏o˝enie wniosku

o zezwolenie na usuni´cie drzew

i krzewów, z∏o˝enie wniosku o wy-

danie zezwolenia na zaj´cie pasa

drogowego w celu umieszczenia

w nim urzàdzeƒ infrastruktury tech-

nicznej, z∏o˝enie wniosku o nada-

nie numeru porzàdkowego nieru-

chomoÊci oraz o potwierdzenie

nadanego numeru porzàdkowego.

Nowoczesne rozwiàzania nie tyl-

ko przyÊpieszà, ale te˝ uproszczà

obs∏ug´ administracyjnà i poprawià

jakoÊç Êwiadczonych us∏ug. Goto-

we druki, formularze i karty us∏ug

b´dzie mo˝na pobraç ze strony

urz´du lub wype∏niç bezpoÊrednio

przez Internet. 

Kolejnym innowacyjnym roz-

wiàzaniem, którego realizacja ma

na celu podniesienie jakoÊci ˝ycia

mieszkaƒców i turystów, b´dzie

mo˝liwoÊç ∏atwego skorzystania

z bazy danych Êrodowiskowych,

uwzgl´dniajàcych: jakoÊç powie-

trza, pr´dkoÊç wiatru, opady atmos-

feryczne, wilgotnoÊç powietrza,

ciÊnienie atmosferyczne, nat´˝enie

i struktur´ ruchu oraz nat´˝enie ha-

∏asu. Dane b´dà zbierane i przetwa-

rzane w czasie rzeczywistym. Gmi-

na Niepor´t podpisa∏a umow´ part-

nerskà z miastem Warszawa, które

jest liderem projektu Wirtualny
Warszawski Obszar Funkcjonal-
ny (Virtual WOF)” w ramach Zin-

tegrowanych Inwestycji Teryto-

rialnych Warszawskiego Obszaru

Funkcjonalnego. W lipcu z∏o˝ony

zosta∏ wniosek o wspó∏finansowa-

nie projektu ze Êrodków Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regio-

nalnego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Mazowieckiego na la-

ta 2014-2020 w trybie bezkonkur-

sowym. Obok gminy Niepor´t bie-

rze w nim udzia∏ przesz∏o 20 gmin

podwarszawskich. Przewidziane

jest zbudowanie na terenie gminy

dwóch stacji meteorologiczno-Êro-

dowiskowych, gromadzàcych i ana-

lizujàcych dane. Aplikacje, dajàce

wglàd w informacje, dost´pne b´-

dà na urzàdzeniach mobilnych, np.

telefonach komórkowych. Powsta-

nie jednolity i spójny system infor-

matyczny dla gmin WOF, umo˝li-

wiajàcy natychmiastowe spraw-

dzenie, czy np. pogoda na Jeziorze

Zegrzyƒskim sprzyja ˝eglowaniu,

czy nie gro˝à nam niebezpieczne

zjawiska meteorologiczne, a zimà

– czy powietrze nie jest zanieczysz-

czone smogiem. Wszystkie infor-

macje, dos∏ownie, w zasi´gu r´ki!

Wprowadzone zostanie tak˝e

rozwiàzanie, u∏atwiajàce skorzysta-

nie z zarchiwizowanej informacji

publicznej. Obecnie, utrudnione

jest niezw∏oczne udzielenie odpo-

wiedzi na wniosek o informacj´ pu-

blicznà, gdy dokumenty znajdujà

si´ ju˝ w archiwum. Projekt, zak∏a-

dajàcy powstanie e-archiwum

w obszarze wszystkich gmin War-

szawskiego Obszaru Funkcjonalne-

go, rozwià˝e ten problem. Powsta-

nie elektroniczny system dost´pu

do baz informacji zarchiwizowa-

nych, dost´pny dla mieszkaƒców

i pracowników gmin, obj´tych pro-

jektem. Najpowa˝niejszym wy-

zwaniem b´dzie przetworzenie da-

nych analogowych do postaci cy-

frowej, zadanie wymagajàce przede

wszystkim czasu i niezb´dnego

sprz´tu, serwerów i drukarek. Gdy

jednak dokumenty zostanà ju˝

wprowadzone do systemu elektro-

nicznego, si´ganie po nie b´dzie

niezwykle proste. 

� B.Wilk

Załatwianie spraw urz´dowych
przez internet, bez wychodzenia
z domu, korzystanie z aplikacji
telefonicznych, które poka˝à
nam stopieƒ zanieczyszczenia
powietrza lub poziom 
nat´˝enia hałasu w naszej
miejscowoÊci – to tylko
przykłady wygodnych
nowoczesnych rozwiàzaƒ,
z których niedługo b´dziemy
mogli skorzystaç. 
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Zapraszamy do Kompleksu Rekreacyjno-
Wypoczynkowego Niepor´t-Pilawa!

Mieszkaƒcy gminy majà za-

pewniony bezp∏atny udzia∏

w regatach, a wszystkim

uczestnikom organizatorzy oferujà

mo˝liwoÊç wczeÊniejszego treningu

na wodzie na ∏ódkach RS Vision,

z pomocnym instrukta˝em doÊwiad-

czonych ̋ eglarzy. Amatorów wind-

surfingu zach´camy do udzia∏u

w turnieju, który równie˝ rozegra-

ny zostanie tego dnia. Du˝o b´dzie

si´ dzia∏o na wodzie, na làdzie tak-

˝e nie zabraknie atrakcji. Nowo wy-

budowany plac zabaw zostanie te-

go dnia oficjalnie otwarty i z tej oka-

zji stanà obok niego „dmuchaƒce”,

b´dzie mo˝na rozegraç mecz siat-

kówki pla˝owej na nowym boisku

obok placu zabaw, a statek „Lagu-

na” zabierze nas w rejs po Jeziorze

Zegrzyƒskim. Po zakoƒczeniu regat

zapraszamy na koncert, oczywiÊcie

szant, które najlepiej brzmià w por-

cie. Tego dnia wszystkie wymienio-

ne atrakcje sà bezp∏atne! 

Plac zabaw dla dzieci oraz boisko

do pi∏ki siatkowej to pierwsze z za-

planowanych na terenie Komplek-

su inwestycji sportowo-rekreacyj-

nych, dzi´ki którym ten rozleg∏y

i pi´knie po∏o˝ony teren zapewni

warunki do aktywnego i atrakcyj-

nego wypoczynku. 

Na placu zabaw o powierzch-

ni 500 m2 dzieci majà do dyspozy-

cji m.in. zestaw zabawowy z kolej-

kà linowà, karuzel´ czteromiejsco-

wà i huÊtawk´ bocianie gniazdo.

Nawierzchnia ogrodzonego placu

wysypana jest piaskiem. W bezpo-

Êrednim sàsiedztwie placu zabaw

znajduje si´ boisko do pi∏ki pla˝o-

wej siatkowej. Siatkarze w tym

miejscu nie przeszkodzà pla˝owi-

czom, b´dzie mo˝na graç tu zarów-

no amatorsko, jak i organizowaç

turnieje.

Gmina ma dalsze plany zwiàza-

ne z zagospodarowaniem tego te-

renu, w taki sposób, by spe∏ni∏ on

oczekiwania mieszkaƒców, wià-

˝àce si´ z atrakcyjnym odpoczyn-

kiem i warunkami do uprawiania

sportu. I nie tylko w sezonie letnim,

ale tak˝e zimà. 

Zgodnie z wykonanym projektem

architektoniczno-budowlanym za-

gospodarowania Kompleksu Re-

kreacyjno-Wypoczynkowego Nie-

por´t-Pilawa, planowane jest jesz-

cze rozpocz´cie budowy tras

rowerowo-narto-rolkowych, Êcie-

˝ek spacerowych z oÊwietleniem,

zagospodarowanie zieleni i budowa

dwóch boisk do pi∏ki pla˝owej.

Gmina z∏o˝y∏a wniosek o dofinan-

sowanie realizacji powy˝szych

przedsi´wzi´ç inwestycyjnych ze

Êrodków unijnych w ramach PO-

IS 2014-2020, który obecnie jest

na etapie oceny merytorycz-

nej II stopnia.

Wykonany zosta∏ te˝ projekt budo-

wy skateparku i si∏owni zewn´trznej,

których budowa planowana jest

w przysz∏ym roku. Gmina z∏o˝y∏a

wniosek o dofinansowanie ich budo-

wy ze Êrodków unijnych w ramach

RPO WM RYBY, który przeszed∏ po-

myÊlnie I etap weryfikacji. � BW

9 wrzeÊnia zapraszamy do udziału w Regatach
o Puchar Wójta Gminy Niepor´t, które w tym roku
odb´dà si´ ju˝ po raz czwarty w Kompleksie
Rekreacyjno-Wypoczynkowym Niepor´t-Pilawa,
a towarzyszyç im b´dzie otwarcie nowego placu
zabaw i inne atrakcje.
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W hołdzie bohaterom 
Bitwy Warszawskiej
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WWEE  WWRRZZEEÂÂNNIIUU  2017 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, Promykowa

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, 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
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Zarys działaƒ bojowych I Rejonu Armii
Krajowej „Marianowo-Brzozów”
w Niepor´cie i okolicach w sierpniu 1944 roku – cz. II

IIIZgrupowanie Walki „Benia-

minów” do 3 sierpnia 1944 r.

prowadzi∏o niewielkie dzia∏a-

nia bojowe w rejonie Beniaminów

– Rejentówka –Arciechów, z uwagi

na coraz wi´ksze nasycenie okolicz-

nych wsi jednostkami frontowymi

nieprzyjaciela. Dzia∏ania ogranicza∏y

do obserwowania przemarszów wojsk

niemieckich, przecinania drutów te-

lefonicznych, uszkadzania dróg, orga-

nizowania zasadzek na pojedyncze

patrole niemieckie. W jednej z takich

akcji dywersyjnych na patrol motocy-

klowy zdobyto granatnik, dwie

skrzynki amunicji do niego i jednà

skrzynk´ amunicji karabinowej

do Mauserów. W akcjach wyró˝nili

si´ szczególnie sier˝. Micha∏ Klimo-

wicz ps. „Omar”, kpr. Tadeusz Grzy-

ma∏a ps. „Rak”, st. sier˝. Wincenty

Wójcikowski ps. „W∏ócznia”. Po-

wróçmy do wspomnieƒ Zygmunta

Mireckiego: „Po kilku dniach akcji

dywersyjnych por. Bronis∏aw Tokaj

ps. „Bogdan” dowódca II Zgrupowa-

nia Walki „Niepor´t” i ja jako do-

wódca III Zgrupowania Walki „Be-

niaminów” postanowiliÊmy po∏àczyç

swoje oddzia∏y tworzàc Kompani´ Bo-

jowà „Korab” pod dowództwem por.

Konstantego Radziwi∏∏a ps. „Ko-

rab”.”Bogdan” g∏ównie czuwa∏

na placu zrzutowym „KOC” ko∏o Ma-

rek i utrzymywa∏ kontakt z Legiono-

wem (∏àczniczka „Janka” – Janina

Wróbel). Ja natomiast by∏em zast´p-

cà „Koraba” i jednoczeÊnie czuwa-

∏em na zrzutowisku „STOLNICA” ko-

∏o Radzymina.”* ̊ o∏nierze kompanii

„Korab” uzbrojeni byli w karabiny

Mauser z zapasem ok. 90 szt. amuni-

cji, angielskie pistolety maszynowe

Sten, pistolety z zapasem 40 nabojów

oraz granaty r´czne. Jednà z pierw-

szych akcji kompanii by∏ nocny atak

na bocznic´ kolejowà i niemiecki park

samochodowy oraz sk∏ad paliwa

w Dàbkowiênie. Po poczàtkowym

efekcie zaskoczenia akcja rozwija∏a

si´ pomyÊlnie, jednak póêniej na dro-

dze dojazdowej do bocznicy pojawi∏

si´ motocykl i ci´˝arówka z woj-

skiem. Pojazdy te zosta∏y zniszczone

ale strzelanina zaalarmowa∏a inne od-

dzia∏y niemieckie i kompania wyco-

fa∏a si´ w kierunku Niepor´tu. W tym

okresie w sk∏adzie kompanii znajdo-

wali si´: Piotr Sierawski, Benedykt

Barszczewski, Adam i Tadeusz Gro-

cholscy, Eugeniusz KibiÊ, Micha∏

Klimowicz, Mieczys∏aw Kozak, Jan

Mazur, Andrzej Popp, Jan Rembelski,

Bronis∏aw Smolarczyk, Wac∏aw

Smoliƒski, Szczepan Szyperek, Cze-

s∏aw Wronek.** W nocy z 15 na 16

sierpnia 1944 r. kompania por. „Ko-

raba” ostrzela∏a miejsce stacjonowa-

nia ˝o∏nierzy niemieckich z obrony

przeciwlotniczej w folwarku na Sta-

rym Bródnie. W tej akcji ranny zosta∏

strzelec Jan Mazur. Po zabraniu ran-

nego oddzia∏ wycofa∏ si´ w lasy ko-

∏o Kàtów W´gierskich. W∏aÊnie od 16

sierpnia ̋ andarmeria niemiecka, ̋ o∏-

nierze Wehrmachtu i Waffen SS roz-

pocz´∏y akcj´ przeszukiwania lasów

w Poniatowie, Micha∏owie Reginowie

i Kàtach W´gierskich, celem rozbicia

dzia∏ajàcego oddzia∏u powstaƒczego

por. „Koraba”. Konstanty Radziwi∏∏

ze wzgl´du na zagro˝enie otoczenia

oddzia∏u znacznie zmniejszy∏ jego li-

czebnoÊç i po ukryciu broni zwalni∏

cz´Êç ̋ o∏nierzy AK do domów. Zgod-

nie z relacjà Zygmunta Mireckiego

zagro˝enie dla oddzia∏u powsta∏o ok.

drugiej nad ranem 19 sierpnia 1944 r.

gdy do domu Micha∏a Klimowicza ps.

„Omar” na kolonii Wieliszew ko∏o

strzelnicy na Nowopolu dobijali si´

Ukraiƒcy mówiàc, ˝e jest tam ksià˝´

Radziwi∏∏. Istotnie w domu Klimowi-

cza by∏ wtedy por.”Korab”

i ppor.”Zim”. Po tym zdarzeniu wszy-

scy oni opuÊcili dom sier˝. „Omara”.

Oto dalsza relacja ppor. „Zima”:

„Radzi∏em natychmiast opuÊciç „spa-

lony” punkt przypuszczajàc, ̋ e skraj-

nie lewicowe od∏amy nas∏a∏y na nas

wrogów.”Korab” i „Omar” przyzna-

li mi racj´. Pr´dko ubraliÊmy si´ i po-

szliÊmy do ˝o∏nierzy… SprawdziliÊmy

stan kompanii. Okaza∏o si´, ̋ e zbieg∏

Czech, którego przed kilku dniami

przyj´liÊmy do naszych szeregów…

Do szybkiego przerzutu cz´Êci oddzia-

∏u potrzebne by∏y dwa parokonne

„balonowce”. Podjà∏em si´ za∏a-

twienia zaprz´gu. W tym celu uda∏em

si´ do so∏tysa wsi Kàty W´gierskie

(Stanis∏awa WaÊniewskiego). Korzy-

stajàc z goÊcinnoÊci gospodarzy ogo-

li∏em si´ tam i umy∏em. Siedzàc po-

tem w pokoju us∏ysza∏em pojedyncze

strza∏y, wybuchy granatów i terkot ka-

rabinów maszynowych. Zerwa∏em si´

od sto∏u i chcia∏em biec do swoich

ch∏opców. So∏tysowa, a by∏a to pot´˝-

na kobieta, z∏apa∏a mnie w pó∏ i krzyk-

n´∏a: Na Boga! Gdzie pan leci?!

Na pewno Niemcy otoczyli las! Prze-

czeka∏em. Wkrótce zapanowa∏a ci-

sza”.* W kolejnej ob∏awie 19 sierp-

nia 1944 r. ̋ andarmi i ss-mani otoczy-

li teren leÊny w rejonie kolonii

Wieliszew. W opisie zdarzeƒ przed-

stawionych przez Walentego J´drasz-

ko**, przedwojennego gospodarza

strzelnicy na „Nowopolu” do domu

sier˝. Klimowicza schodzili si´ poje-

dynczo ̋ o∏nierze kompanii „Koraba”.

Niemcy otoczyli zabudowania i aresz-

towali zebranych. Por. „Korab” i in-

ni ̋ o∏nierze zostali ostrze˝eni o przy-

gotowanej zasadzce i wycofali si´.

Jednak ksià˝´ Konstanty Radziwi∏∏ ja-

ko oficer i dowódca honorowo po-

wróci∏ na miejsce i dobrowolnie od-

da∏ si´ w r´ce Niemców, aby w za-

mian za niego zostali wypuszczeni

schwytani jego podw∏adni. Niestety

dobrze mówiàcy po niemiecku ksià-

˝´ nie przekona∏ ss-manów, którzy

na miejscu po krótkim przes∏uchaniu

rozstrzelali sier˝anta „Omara” i pozo-

sta∏ych towarzyszy broni. Ksi´cia

przewieziono do siedziby Gestapo

w Nowym Dworze Mazowieckim.

Póêniej ksià˝´ po brutalnym przes∏u-

chaniu wo˝ony by∏ przez gestapow-

ców w odkrytym samochodzie

po okolicznych wsiach, z zawieszo-

nymi na szyi tabliczkami z napisem

„Polnische Graff – Polnische bandi-

ten” (polski ksià˝´-polski bandyta).

Ksià˝´ Konstanty Radziwi∏∏ zosta∏ za-

mordowany ok.14 wrzeÊnia 1944 r.

na terenie koszar w Zegrzu Pó∏noc-

nym przez ̋ o∏nierzy ̋ andarmerii po-

lowej Wehrmachtu. Po aresztowaniu

por. „Koraba” akcja niemieckiego

komanda w dniu 19 sierpnia trwa∏a

dalej na terenie Niepor´tu. Na podsta-

wie posiadanej przez Niemców listy

(fakt istnienia tej listy potwierdzi∏ ofi-

cer niemiecki) ̋ o∏nierzy AK areszto-

wano m.in. Andrzeja Poppa (aplikan-

ta leÊnego), Jana Rembelskiego, Mie-

czys∏awa Kozaka, Bronis∏awa

Smolarczyka (gajowego), W∏adys∏a-

wa Danielewicza, Szczepana Szyper-

ka, Adama i Tadeusza Grocholskich

z Poniatowa. Po wielogodzinnych

przes∏uchaniach w budynku szko∏y

podstawowej w Niepor´cie wszyscy

zostali rozstrzelani wieczorem 19

sierpnia 1944 r. w lesie niepor´ckim

i tam pochowani. Miejsce to upami´t-

nione jest obecnie metalowym krzy-

˝em przy linii rurociàgów na tzw. „p´-

dralach”. Wiosnà 1945 r. cia∏a roz-

strzelanych zosta∏y przeniesione przez

rodziny do zbiorowej kwatery

na cmentarzu parafialnym w Niepo-

r´cie. Po rozbiciu oddzia∏u por. „Ko-

raba” dalsze akcje dywersyjne by∏y

ju˝ niemo˝liwe, pozostali ˝o∏nierze

AK rozproszyli si´ np. poszukiwany

przez Gestapo por. Bronis∏aw Tokaj

ukrywa∏ si´ w gajówce k. Rembelsz-

czyzny, a ppor. Zygmunt Mirecki

w okolicznych lasach i wioskach.

Niemcy pod koniec sierpnia przy po-

mocy ludnoÊci cywilnej przej´tej

z powstaƒczej Warszawy rozpocz´li

budow´ w okolicznych lasach i na po-

lach trzech linii obronnych dla jedno-

stek Wehrmachtu i Waffen SS. Przez

Niepor´t i okoliczne wioski przesz∏y

fale masowych wysiedleƒ mieszkaƒ-

ców. Do po∏owy wrzeÊnia 1944 r.

Niemcy usun´li wi´kszoÊç mieszkaƒ-

ców z tego terenu jako przyfrontowe-

go, kierujàc wysiedlanych za Wis∏´,

a m∏ode osoby wywieziono na robo-

ty przymusowe na terenie III Rzeszy.

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne

LITERATURA:

* „Wspomnienia by∏ych ˝o∏nierzy Ar-
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