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e-urzàd w gminie Niepor´t
– rozwijamy usługi internetowe dla mieszkaƒców
Nowoczesne rozwiàzania informatyczne wprowadzane w urz´dzie gminy w ramach projektu 
„e-urzàd w gminie Niepor´t” upraszczajà obsług´ administracyjnà, poprawiajà jakoÊç Êwiadczonych
usług, a mieszkaƒcom ułatwià załatwianie spraw i skrócà czas potrzebny na ich załatwienie. 
Stało si´ to mo˝liwe dzi´ki rozbudowie budynku i poło˝eniu nowoczesnej sieci teleinformatycznej.

WartoÊç wdra˝anego w∏a-

Ênie projektu, na który

gmina dosta∏a dofinanso-

wanie z Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Ma-

zowieckiego, to kwota 2,2 mln z∏o-

tych. Po∏o˝enie nowoczesnej sieci

teleinformatycznej w nowej cz´Êci

budynku oraz jej wymiana w do-

tychczasowych pomieszczeniach,

zakup oprogramowania oraz nie-

zb´dnego wyposa˝enia i wdro˝e-

nie us∏ug elektronicznych wnoszà

nowà jakoÊç i podnoszà poziom

dojrza∏oÊci elektronicznej urz´du.

Co to oznacza? Do tej pory, korzy-

stajàc z platformy – cyfrowy urzàd

mogliÊmy uzyskaç informacj´, jak

za∏atwiç spraw´ oraz pobraç ze stro-

ny formularz, który po wydrukowa-

niu i wype∏nieniu nale˝a∏o przes∏aç

do urz´du pocztà tradycyjnà lub do-

starczyç osobiÊcie do kancelarii.

Obecnie gotowy formularz w wie-

lu typowych sprawach mo˝emy

wype∏niç w wersji elektronicznej

i otrzymaç odpowiedê równie˝

w takiej wersji. To od nas zale˝y,

jakà wersj´ za∏atwienia sprawy

wybieramy, czy tradycyjnà, bo ta-

ka tak˝e pozostaje, czy korzystamy

z cyfrowej wersji. System obecnie

zawiera 27 ró˝nych e-us∏ug. Platfor-

ma e-urzàd dost´pna jest tak˝e

przez ePUAP, czyli ogólnopolskà

platform´ elektronicznà s∏u˝àcà

do komunikacji obywateli i przed-

si´biorców.

� Beata Wilk

� ciàg dalszy na stronie 2
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e-urzàd w gminie 
Niepor´t
– rozwijamy usługi internetowe 
dla mieszkaƒców
dokoƒczenie ze strony 1

Elektroniczne rozwiàzania po-

szerzajà dost´pnoÊç us∏ug, wià-

˝à si´ tak˝e z du˝ymi zmiana-

mi w ramach pracy samego urz´du.

Wprowadzony elektroniczny obieg

dokumentów oznacza, ̋ e ka˝dy do-

kument trafia do systemu i kierowa-

ny jest do osób merytorycznie od-

powiedzialnych za jego rozpatrze-

nie. W celu skrócenia czasu obs∏u-

gi cz´Êç wniosków b´dzie kierowa-

na bezpoÊrednio na stanowisko pra-

cownika, który b´dzie dokonywa∏

odpowiedzi. W ramach projektu b´-

dzie te˝ dost´pny Biuletyn Informa-

cji Publicznej zintegrowany z plat-

formà e-urz´du, dzi´ki czemu b´-

dziemy mogli w ka˝dej chwili do-

wiedzieç si´, kto zajmuje si´ naszà

sprawà, ile dni pozosta∏o do jej za-

∏atwienia. 

Pracownicy urz´du musieli przy-

gotowaç si´ do nowych rozwiàzaƒ.

Uczestniczyli w szkoleniach, pro-

wadzonych przez specjalistów, aby

sprostaç wymogom technicznym

systemu. A to nie wszystkie jesz-

cze rozwiàzania, jakie niesie ze so-

bà projekt e-urzàd. W ramach e-

-us∏ug uruchomiony zosta∏ Portal

Konsultacji Spo∏ecznych (PKS),

b´dàcy wa˝nym instrumentem ko-

munikacji z mieszkaƒcami. Za je-

go poÊrednictwem b´dà mieli mo˝-

liwoÊç wyra˝enia opinii na temat

publikowanych planów i zamierzeƒ

urz´du i mieç wp∏yw na podejmo-

wane decyzje. Kolejnym rozwiàza-

niem b´dzie aplikacja na telefon

LocalSpot, która umo˝liwia ∏atwy

kontakt mieszkaƒców z urz´dem.

Osoba korzystajàca z aplikacji

mo˝e zg∏aszaç swoje uwagi, infor-

mowaç o napotkanych utrudnie-

niach np. uszkodzonej drodze, nie-

legalnym wysypisku Êmieci, czy

nieÊwiecàcej lampie ulicznej oraz

otrzymywaç powiadomienia o wy-

darzeniach, wyst´pujàcych utrud-

nieniach w ruchu itp. Korzystajàc

z LocalSpot mieszkaƒcy sà w sta-

∏ym kontakcie ze swoim urz´dem

i majà wp∏yw na to, co dzieje si´

w ich okolicy. W ramach projektu

uruchomiony zosta∏ te˝ System

Projektowania i Realizacji Bud˝e-

tu, narz´dzie, które umo˝liwi

wspólnà prac´ wszystkich jedno-

stek nad gminnymi finansami. 

Rozwiàzania projektu e-urzàd

sà obecnie testowane, a w pe∏ni uru-

chomione zostanà na poczàt-

ku 2018 roku. 

Poni˝ej znajduje si´ wykaz us∏ug,

z których mo˝emy skorzystaç

na portalu e-urzàd.

� Beata Wilk

� przekszta∏cenie prawa u˝ytkowania wieczystego w pra-

wo w∏asnoÊci – us∏uga umo˝liwia z∏o˝enie wniosku

o przekszta∏cenie prawa u˝ytkowania wieczystego nie-

ruchomoÊci Skarbu Paƒstwa, gminy, powiatu lub woje-

wództwa w prawo w∏asnoÊci, 

� przydzia∏ lokalu mieszkalnego – us∏uga umo˝liwia z∏o-

˝enie wniosku o przydzia∏ mieszkania komunalnego,

� wydanie poÊwiadczonego za zgodnoÊç odpisu, wycià-

gu, duplikatu lub kopii dokumentu,

� wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego oraz o wydanie

wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowaƒ i kierunków

zagospodarowania przestrzennego,

� wniosek o wydanie zaÊwiadczenia o zgodnoÊci zamie-

rzonego sposobu u˝ytkowania/budowy obiektu budow-

lanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego,

� wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacj´ zjazdu,

� wniosek o udzielenie zezwolenia na umieszczenie rekla-

my w pasie drogowym,

� wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy

uznawanej za agresywnà,

� problemy zwiàzane z bezdomnymi zwierz´tami – spra-

w´ za∏atwia si´ na bie˝àco, poprzez wydanie odpowied-

nich poleceƒ do lekarza weterynarii, 

� wniosek o wydanie zezwolenia na zaj´cie pasa drogo-

wego w celu umieszczenia w nim urzàdzeƒ infrastruk-

tury technicznej niezwiàzanych z potrzebami zarzàdza-

nia drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

� wniosek o wydanie zaÊwiadczenia o wymeldowaniu lub

zameldowaniu,

� wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilne-

go do polskich ksiàg,

� wydawanie zaÊwiadczeƒ w zakresie podatków i op∏at,

� z∏o˝enie deklaracji o wysokoÊci op∏aty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi tj. pierwszej deklaracji, no-

wej lub korekty deklaracji,

� zg∏aszanie przez mieszkaƒców reklamacji w zakresie wy-

konywania us∏ug przez przedsi´biorc´ odbierajàcego od-

pady komunalne od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci np. bra-

ku odbioru odpadów komunalnych zgodnie z harmono-

gramem, uszkodzenia pojemnika, wyrzàdzenia szkody

np. uszkodzenia ogrodzenia itp.,

� prowadzenie post´powaƒ w sprawie umorzenia zaleg∏o-

Êci z tytu∏u op∏aty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi, roz∏o˝enia ww. zaleg∏oÊci na raty lub odrocze-

nia terminu p∏atnoÊci tj. z∏o˝enie wniosku, rozpatrzenie

wniosku, wydanie postanowienia, decyzji itp.,

� prowadzenie post´powaƒ w zakresie dokonywania wpi-

su lub zmiany wpisu do rejestru dzia∏alnoÊci regulowa-

nej w zakresie odbierania od w∏aÊcicieli nieruchomo-

Êci odpadów komunalnych tj. przyjmowanie wniosków,

rozpatrywanie wniosków, wydawanie zaÊwiadczeƒ

itp.,

� wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowà sprze-

da˝ napojów alkoholowych w trakcie imprez organi-

zowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszcze-

niach,

� wniosek o nadanie numeru porzàdkowego nieruchomo-

Êci oraz o potwierdzenie nadanego numeru porzàdkowe-

go,

� nadanie nazwy ulicom i placom – wniosek do Rady Gmi-

ny Niepor´t wniesiony przez: radnych, komitet spo∏ecz-

ny, organizacje, zarzàdy spó∏dzielni, osoby fizyczne,

z urz´du,

� wniosek o udost´pnienie informacji publicznej,

� wniosek o wyra˝enie zgody na korzystanie z Herbu Gmi-

ny,

� wniosek o wydanie zaÊwiadczenia potwierdzajàcego do-

konanie op∏aty za korzystanie z zezwoleƒ na sprzeda˝

napojów alkoholowych,

� wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacj´ w pasie

drogowym urzàdzeƒ infrastruktury technicznej niezwià-

zanych z potrzebami zarzàdzania drogami lub potrzeba-

mi ruchu drogowego, przy realizacji zadaƒ wymagajà-

cych d∏ugoterminowego wykorzystania pasa drogowe-

go,

� wniosek o zezwolenie na usuni´cie drzew i krzewów,

� wniosek o wydanie zezwolenia na zaj´cie pasa drogo-

wego,

� wniosek o obj´cie patronatem przez Wójta Gminy Nie-

por´t imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, 

� pismo ogólne – us∏uga umo˝liwia sk∏adanie pism, dla

których nie sà przygotowane formularze.

� Portal Konsultacji Spo∏ecznych,

� LocalSpot,

� System Projektowania i Realizacji Bud˝etu.

WYKAZ US¸UG, Z KTÓRYCH MO˚EMY SKORZYSTAå NA PORTALU E-URZÑD

Ukoƒczone gminne inwestycje drogowe

Nawierzchnia z kostki betonowej na ulicy Stegny w RyniChodnik przy ulicy Klonowej w Stanis∏awowie Pierwszym Nak∏adka asfaltowa na ulicy Szkolnej w Józefowie

Szkolenie 
pracowników urz´du
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Okazja! ATRAKCYJNY
LOKAL DO WYNAJ¢CIA
Wyciàg z og∏oszenia o przetargu 
Wójt Gminy Niepor´t ogłasza pisemny Przetarg nieograniczony
na najem lokalu u˝ytkowego pow. 30,15 m2, po∏o˝onego
w budynku Urz´du Gminy Niepor´t w Niepor´cie, na okres
do 3 lat oraz zaprasza do składania ofert przetargowych na najem.
Przedmiot dzier˝awy – Lokal u˝ytkowy o pow. 30,15 m2 zlokalizowany w nowo powstałej
cz´Êci budynku Urz´du Gminy Niepor´t w Niepor´cie przy Placu WolnoÊci 1, na działce
nr 128/10, dla której Sàd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiàg Wieczystych prowadzi
ksi´g´ wieczystà Kw. Nr WA1L/00063816/5.

Lokal znajduje si´ na parterze w nowo powstałej cz´Êci budynku Urz´du Gminy Niepor´t,
posiada oddzielne wejÊcie od ul. Jana Kazimierza, wyposa˝ony jest w w´zeł sanitarny. Lo-
kal z trzech stron jest przeszklony. Szyby nie sà antywłamaniowe. Lokal wyposa˝ony jest
w instalacje wodno-kanalizacyjnà, elektrycznà i centralnego ogrzewania. W lokalu brak jest
klimatyzacji. 
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomoÊç poło˝ona jest na tere-
nie zabudowy usług publicznych o symbolu w planie U/A.
Dopuszcza si´ wykorzystanie lokalu na usługi niekolidujàce z charakterem miejsca poło˝e-
nia.

Minimalna wysokoÊç czynszu dzier˝awy za cały przedmiot dzier˝awy, ustalona jest
na kwot´ 300 (słownie: trzysta złotych) brutto miesi´cznie, w tym podatek VAT 23%.

Warunkiem przystàpienia do przetargu jest:
1) wniesienie przez oferenta wadium w pieniàdzu w wysokoÊci 300 zł (trzysta złotych);
2) zło˝enie pisemnej oferty przetargowej, sporzàdzonej zgodnie ze wzorem oferty przetar-

gowej okreÊlonym w załàcznik Nr 3 do zarzàdzenia Nr 333/2017 Wójta Gminy Niepor´t
z dnia 7 grudnia 2017 r., ogłoszonego w BIP Gminy Niepor´t oraz na Tablicy ogłoszeƒ
Urz´du Gminy Niepor´t.

Oferty przetargowe nale˝y składaç w terminie do dnia 28 grudnia 2017 r. do godz. 11.00
w Kancelarii Urz´du Gminy Niepor´t, adres: Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t.

Oferty przetargowe zostanà otwarte w dniu 28 grudnia 2017 r. o godzinie 12.00 w Urz´-
dzie Gminy Niepor´t.

Przetarg zostanie rozstrzygni´ty najpóêniej w dniu 29 grudnia 2017 r. Ogłoszenie o roz-
strzygni´ciu przetargu podane zostanie do wiadomoÊci oferentów poprzez ogłoszenie w BiP
Gminy Niepor´t oraz na Tablicy ogłoszeƒ Urz´du Gminy Niepor´t.

Pozostałe, nie okreÊlone w niniejszym wyciàgu z ogłoszenia warunki przetargu, okreÊla „Re-
gulamin pisemnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu u˝ytkowego o pow. 30,15
m2 zlokalizowanego w nowo powstałej cz´Êci budynku Urz´du Gminy Niepor´t w Niepor´-
cie przy ul. Plac WolnoÊci 1, na działce nr 128/10, na okres do 3 lat.”; stanowiàcy załàcz-
nik nr 1 do zarzàdzenia Nr 333/2017 Wójta Gminy Niepor´t z dnia 7 grudnia 2017 r., udo-
st´pniony oferentom w BiP Gminy Niepor´t, a tak˝e w siedzibie Urz´du Gminy Niepor´t:
na Tablicy ogłoszeƒ Urz´du oraz w Dziale Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami Urz´-
du Gminy Niepor´t.

Ponadto szczegółowe warunki i informacje dotyczàce przetargu mo˝na uzyskaç w Dziale
Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami Urz´du Gminy Niepor´t Plac WolnoÊci 1,
05-126 Niepor´t, telefon 22 767-04-12, e-mail: b.bartkiewicz@nieporet.pl, w godzinach
pracy Urz´du.

Wójt Gminy Niepor´t
Sławomir Maciej Mazur

Gminny serwis SMS
ostrzega o niebezpieczeƒstwach pogodowych
i przypomina o płatnoÊciach! ZALOGUJ si´!
Przypominamy, ˝e istnieje mo˝liwoÊç zalogowania si´ do bezpłatnego serwisu SMS,
który umo˝liwia otrzymywanie komunikatów o niebezpieczeƒstwach zwiàzanych 
ze zmianà warunków pogodowych, sytuacjach kryzysowych, a tak˝e informacji
o zbli˝ajàcych si´ terminach opłat czy organizowanych imprezach kulturalnych.

Serwis jest wolny od treÊci reklamo-

wych i s∏u˝y tylko do komunikacji

z mieszkaƒcami. 

Jak przebiega rejestracja? 
WyÊlij wiadomoÊç SMS na nu-

mer 503 340 503 wpisujàc w treÊci kod rejestrujàcy

– nieporet01, a b´dziesz otrzymywaç wiadomoÊci z ka-

tegorii BEZPIECZE¡STWO. 

Po zalogowaniu pod numerem 503 340 503 i wpisa-

niu kodu – nieporet02, trzymywaç b´dziemy INFOR-
MACJE o nadchodzàcych terminach p∏atnoÊci, orga-

nizowanych w gminie uroczystoÊciach, imprezach kul-

turalnych itp. Po wys∏aniu wiadomoÊci z kodem

rejestracyjnym otrzymujemy wiadomoÊç SMS z po-

twierdzeniem rejestracji w wybranym serwisie.

Zach´camy Paƒstwa do skorzystania z tej formy kon-

taktu! �

Jak szybko zastrzec kart´ płatniczà?
Przypominamy – (+48) 828 828 828 – to numer,
pod którym mo˝emy szybko zastrzec kart´ p∏atni-
czà. 
System Zastrzegania Kart funkcjonuje od 2014 roku,

kiedy zosta∏ uruchomiony przez Zwiàzek Banków Pol-

skich. Skradzionà lub zgubionà kart´ p∏atniczà mo˝-

na zastrzec pod podanym numerem z ka˝dego miej-

sca na Êwiecie, o ka˝dej porze, z telefonów stacjonar-

nych i komórkowych. Numer jest dost´pny ca∏à dob´, 7

dni w tygodniu. U∏atwia kontakt z wydawcà karty i jej

zastrze˝enie w sytuacji, gdy czas odgrywa istotnà ro-

l´. Jedynym kosztem ponoszonym przez osob´ telefo-

nujàca jest koszt po∏àczenia, zgodny z tabelà op∏at jej

operatora. PAMI¢TAJ – (+48) 828 828 828. �

Mieszkaƒcy Zegrza Po∏udniowe-
go listopadowà sobot´ poÊwi´cili
na usypanie ∏agodnej górki, któ-
ra s∏u˝yç b´dzie maluchom
do uprawiania sportów zimo-
wych. Do dzia∏ania sk∏onili ich rad-

ny Wojciech Saks i so∏tys Mariusz

Szaremski. Taka wspólna praca

jednoczy lokalnà spo∏ecznoÊç, a po-

nadto odcià˝a urzàd od drobnych

spraw, które mo˝na zrealizowaç we

w∏asnym zakresie. Serdecznie dzi´-

kujemy wszystkim uczestnikom.

Pewne jest, ̋ e w przysz∏ym roku te-

matów spo∏ecznych do realizacji

nie zabraknie. A teraz tylko wystar-

czy poczekaç na Ênieg i mróz, aby

w pe∏ni korzystaç z wyników pra-

cy mieszkaƒców. � BW

Uwaga! Zmiany w systemie
sprzeda˝y biletów ZTM
Zarzàd Transportu Miejskiego w Warszawie
informuje pasa˝erów o zmianach w systemie
sprzeda˝y biletów w autobusach i tramwajach.
Od 1 stycznia 2018 roku NIE ku-
pimy biletu u kierowcy pojazdu.
Bilety kupiç mo˝emy w 1800 auto-

matach znajdujàcych si´ w pojaz-

dach komunikacji miejskiej oraz w:

– prawie 1500 stacjonarnych punk-

tach sprzeda˝y,

– 21 Punktach Obs∏ugi Pasa˝erów,

– oko∏o 700 automatach stacjonar-

nych,

– poprzez aplikacje mobilne.

Pojazdy, w których zamontowano

automaty, oznaczone sà piktogra-

mami.

KONKURS NA 
LOGO i HASŁO

PROMOCYJNE GMINY NIEPOR¢T

Wójt Gminy Niepor´t zaprasza do udziału 
w konkursie na opracowanie LOGO i HASŁA 

Promocyjnego Gminy Niepor´t
Celem konkursu jest wyłonienie oryginalnego projektu graficznego LOGO GMI-
NY NIEPOR¢T i towarzyszàcego mu HASŁA PROMOCYJNEGO GMINY NIEPOR¢T,
które stanà si´ elementem oficjalnej identyfikacji wizualnej gminy i b´dà prze-
znaczone do celów promocyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespon-
dencyjnych i identyfikacyjnych.
Logo i hasło powinny jednoznacznie kojarzyç si´ z gminà i w syntetyczny spo-
sób wyra˝aç jej charakter. 
Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych i osób prawnych oraz
podmiotów nieposiadajàcych osobowoÊci prawnej. Informacje – www.nieporet.pl
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Górka dla maluchów z Zegrza Południowego

ZAPROSZENIE
20 grudnia 2017 r. o godzinie 10.00
w Gminnym OÊrodku Kultury
w Niepor´cie odb´dzie si´ sesja Rady
Gminy Niepor´t. 

W porzàdku obrad znajduje si´ przeprowadzenie
głosowania w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Niepor´t na lata 2018 – 2026 oraz
przeprowadzenie głosowania w sprawie uchwały
bud˝etowej na 2018 rok Gminy Niepor´t. 

Nie ma zagro˝enia
wÊciekliznà
1 grudnia Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim uchyli∏ rozporzàdzenie w sprawie zwal-
czania wÊcieklizny na terenie powiatu legionowskiego. 
Zagro˝enie chorobà dotyczy∏o cz´Êci gminy Niepor´t i gminy

Wieliszew. Po trzech miesiàcach, obszar zagro˝ony wÊciekli-

znà zosta∏ wycofany. Przesta∏y obowiàzywaç nakazy dotyczà-

ce trzymania psów na uwi´zi lub na zamkni´tym ogrodzonym

terenie i kotów w zamkni´ciu, zakazy wywo˝enia oraz przy-

wo˝enia psów i kotów oraz odstrza∏ sanitarny lisów. �
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SAR dla WOÂP 
– Józefów 2018
Z okazji 26 Finału WOÂP, nowy rok rozpoczniemy SAR, czyli
Spontanicznà AktywnoÊcià Ruchowà. 14 stycznia spotykamy si´
w józefowskich lasach, by wspólnie biegaç i jeêdziç na rowerach MTB.
B´dzie sportowo i charytatywnie!

PrzygotowaliÊmy trasy biegowe

dla dzieci na trzech dystansach:

200 m, 500 m i 800 m. Doros∏ych

zapraszamy do biegania na tra-

sie 5 km w okolicach ul. Szkolnej

i Wiosennej oraz zmierzenia si´

na trasie MTB – 11 km lub duath-

lonu, czyli biegu (5 km) i jazdy

na rowerze (11 km). Na wszystkich

uczestników czekajà pamiàtkowe

medale oraz ognisko z kie∏baskami

i loteria fantowa.

SAR to jedyne wydarzenie w na-

szej gminie przygotowane z oka-

zji 26-go fina∏u WOÂP. Udzia∏

w biegach jest bezp∏atny, ale

na miejscu wolontariusze b´dà

zbieraç pieniàdze na programy wy-

równywania szans w leczeniu no-

worodków.

Liczba miejsc jest ograniczona,

wi´c ju˝ dziÊ warto zapisaç ca∏à

swojà rodzin´ na SAR! Zapisy

przyjmujemy za poÊrednictwem

internetowego formularza pod ad-

resem: https://competit.pl/w/9745/

Dodatkowe informacje: Facebo-

ok – wydarzenie: SAR, czyli spon-
taniczna aktywnoÊç ruchowa dla
WOÂP – Józefów 2018. Informa-

cje o wydarzeniu znajdujà si´ tak-

˝e na profilu Biegam Bo Lubi´. �

Szkoła Podstawowa
w Izabelinie uczestniczy
w niezwykłym projekcie
współpracy europejskiej
Mens sana in corpore
sano (W zdrowym ciele
zdrowy duch). Jest on
cz´Êcià Programu
„Erasmus +”.

W ramach realizowanej wspó∏-

pracy szeÊcioro uczniów

z klas V – VII wraz z dwie-

ma nauczycielkami wyjecha∏o do hisz-

paƒskiej miejscowoÊci Cabanillas del

Campo w prowincji Guadalajara nie-

daleko Madrytu. Byli goÊçmi Szko∏y

CEIP „Los Olivos”. 

Dzieci zetkn´∏y si´ bezpoÊrednio

z nowà kulturà i stylem ̋ ycia, ponie-

wa˝ zamieszka∏y u hiszpaƒskich ro-

dzin. Nauczyciele uczestniczyli

w szkoleniu na temat dwuj´zyczne-

go nauczania (metoda CLIL). 

Podró˝ do hiszpaƒskiej szko∏y by-

∏a pierwszym z czterech mi´dzyna-

rodowych spotkaƒ uczniów i nauczy-

cieli. Nast´pna czeka nas w maju

– do Portugalii. Potem odwiedzimy

W∏ochy. Na koƒcu to my b´dziemy

goÊciç przedstawicieli pozosta∏ych

trzech szkó∏.

� M. Kamiƒska

Wyst´p zespółu
Młodzie˝ 50+
Zespó∏ M∏odzie˝ 50+ wystàpi∏
goÊcinnie w Sali Nowodworskie-
go OÊrodka Kultury, gdzie zapre-

zentowa∏ artystyczny program

pod kierunkiem Marii Pniewskiej.

Widownia doskonale bawi∏a si´

przy przebojach z lat 60., wykona-

nych z ogromnà energià i radoÊcià

przez seniorów z Filii GOK w Sta-

nis∏awowie Drugim. Podczas spo-

tkania, swój dorobek literacki

– fragmenty wierszy i powieÊci, za-

prezentowa∏ tak˝e Micha∏ Laszuk,

cz∏onek chóru, pisarz i poeta. Uda-

ny wyst´p M∏odzie˝y 50+ zaowo-

cowa∏ zaproszeniem na kolejny

wyst´p w Nowym Dworze Mazo-

wieckim. � BW

Praca socjalna – jak wyglàda?
Zgodnie z zapisami Ustawy o pomo-

cy spo∏ecznej, zadaniem pomocy

spo∏ecznej, oprócz przyznawania

i wyp∏acania przewidzianych ustawà

Êwiadczeƒ jest praca socjalna.

Praca socjalna – wed∏ug definicji
zawartej w ustawie o pomocy spo-
∏ecznej – to dzia∏alnoÊç zawodowa
majàca na celu pomoc osobom i ro-
dzinom we wzmacnianiu lub odzy-
skiwaniu zdolnoÊci do funkcjono-
wania w spo∏eczeƒstwie, poprzez
pe∏nienie odpowiednich ról spo∏ecz-
nych oraz tworzenie warunków
sprzyjajàcych temu celowi.
Pracownicy socjalni GOPS w Niepo-

r´cie Êwiadczà jà w trakcie ka˝dego

post´powania, gdy osoba lub rodzi-

na zwraca si´ o udzielenie jej pomo-

cy. Praca socjalna mo˝e mieç charak-

ter krótkotrwa∏y, np. gdy osoba

zwróci∏a si´ jednorazowo lub d∏ugo-

trwa∏y, gdy zwraca si´ po raz kolej-

ny – wówczas nabiera cech pewne-

go procesu.

Jak to wyglàda? Na przyk∏ad:

mieszkaniec prosi o pomoc w formie

dofinansowania do zakupu leków,

poniewa˝ ma bardzo niskie dochody

i przewlekle choruje. Pracownik so-

cjalny, podczas rozmowy z wniosku-

jàcym widzi, ˝e dochód mieszkaƒca

móg∏by byç wy˝szy, gdyby mia∏

przyznany zasi∏ek piel´gnacyjny a je-

go dolegliwoÊci zdrowotne, dajà

podstaw´ do ubiegania si´ o przyzna-

nie stopnia niepe∏nosprawnoÊci.

Wówczas wyjaÊnia rozmówcy, co

mo˝e zrobiç, aby to osiàgnàç. Poma-

ga skompletowaç niezb´dne doku-

menty i s∏u˝y poradà w kwestiach

proceduralnych. Wspólnie z Klien-

tem poszukuje najlepszych dla niego

rozwiàzaƒ.

Innà formà pracy socjalnej jest po-

dejmowanie dzia∏aƒ, na rzecz zaob-

serwowanych potrzeb spo∏ecznoÊci

lokalnej. I tak te˝ si´ sta∏o w Zegrzu

Po∏udniowym. Pracownik socjalny

– Katarzyna Milczarczyk, zauwa˝y-

∏a, ̋ e wÊród mieszkaƒców istnieje du-

˝a potrzeba integracji i wspólnych

inicjatyw na rzecz poprawy ̋ ycia lo-

kalnego spo∏eczeƒstwa. Po nawiàza-

niu wspó∏pracy z Kierownikiem Fi-

lii GOK w Zegrzu Po∏udniowym

– Anetà Kawkà, powsta∏o Centrum

AktywnoÊci Lokalnej pod nazwà

KLUB MAMY CZAS.

Uczestniczki spotykajà si´ w ka˝-

dy czwartek w godzinach przedpo-

∏udniowych aby rozwijaç swoje za-

interesowania m. in. poprzez nowe

hobby, pog∏´bianie i dzielenie si´

wiedzà, wspieranie w trudniejszych

chwilach oraz aktywne anga˝owanie

si´ w ró˝ne inicjatywy na rzecz

wspó∏mieszkaƒców. Zajmujà si´ wy-

konywaniem drobnych form arty-

stycznych. Uczà si´ tworzenia kom-

pozycji florystycznych czy elemen-

tów dekoracji np. Êwiàtecznych.

Jedna z uczestniczek, w∏asnor´cznie

zrobi∏a na szyde∏ku, pi´kny herb

Gminy Niepor´t, który zosta∏ poda-

rowany jako prezent dla zaprzyjaê-

nionej gminy Dobre Miasto podczas

Âwi´ta Gminy Niepor´t. KLUB MA-

MY CZAS ugoÊci∏ dzieci z Gminne-

go Przedszkola w Zegrzu Po∏udnio-

wym, aby wspólnie z nimi wykonaç

maskotki – przytulanki. Klubowicz-

ki bra∏y te˝, czynny udzia∏ w orga-

nizacji Rajdu rowerowego na po˝e-

gnanie lata dla Zegrzyƒskich dzieci,

który spotka∏ si´ z wielkim zaintere-

sowaniem i entuzjastycznym przyj´-

ciem przez mieszkaƒców. 

W∏aÊnie przez inicjatywy podej-

mowane przez spo∏ecznoÊç lokalnà,

przy poparciu i pomocy samorzàdu,

ludzie mogà poczuç, ˝e sà wspó∏-

twórcami swojej Ma∏ej Ojczyzny.

Prowadziç to mo˝e do podniesienia

poziomu poczucia w∏asnej sprawczo-

Êci i samorealizacji. Ludzie czujà si´

potrzebni i wa˝ni, a nabyte umiej´t-

noÊci mogà byç motorem do podej-

mowania nowych wyzwaƒ.

Praca socjalna jest w∏aÊnie takim

dzia∏aniem, które ma pomóc w odna-

lezieniu w∏asnych zasobów i umiej´t-

noÊci pojedynczego cz∏owieka, funk-

cjonujàcego przecie˝ w konkretnym

Êrodowisku.

� Katarzyna Milczarczy

GOPS  Niepor´t

!HOLA ESPANA!
Polska w Hiszpanii i Hiszpania w Polsce
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Ostatnia premiera Teatru Strefa Szefa w re˝yserii Bogusławy Oksza-Klossi to prawdziwa perełka w repertuarze młodego zespołu. 
Premiera „Naszego Miasta” w Gminnym OÊrodku Kultury
„Nasze Miasto” Thortona Nivena

Wildera to g∏´boko humanistyczny

tekst, traktujàcy o sensie ̋ ycia, mi-

∏oÊci i Êmierci. Spektakl w Gmin-

nym OÊrodku Kultury w Niepor´-

cie oczarowa∏ widzów, zatrzyma∏

w biegu przedÊwiàtecznej goràcz-

ki i sk∏oni∏ do zamyÊlenia. Niezwy-

kle dojrza∏a gra aktorska i ciekawe

rozwiàzania scenograficzne stwo-

rzy∏y poruszajàcà ca∏oÊç. Du˝e

brawa i gratulacje dla ca∏ego zespo-

∏u i pani re˝yser! Dzi´kujemy

za g∏´bokie emocje, jakie prze˝y-

liÊmy na widowni i które jeszcze

d∏ugo nie dawa∏y o sobie zapo-

mnieç. 

W lutym przysz∏ego roku zespó∏

planuje ponowny wyst´p w Niepo-

r´cie i ju˝ dzisiaj zach´camy do je-

go obejrzenia, bo naprawd´ warto!

W spektaklu wystàpili: Paulina

Wróbel, Aleksandra Szostek, Zu-

zanna Frelik, Jakub Szostek, Mau-

rycy Wróbel, Bartosz Za∏uski,

Aleksandra Kopeç, Pawe∏ Strupie-

chowski, Wiktoria Wojtczak, We-

ronika R´belska, Karolina Zawi-

stowska, Julia Wolska. 

� BW

Koncert „Póki Polska ˝yje w nas”
Zakoƒczeniem gminnych obcho-

dów Narodowego Âwi´ta Nie-

podleg∏oÊci by∏ koncert Repre-

zentacyjnego Zespo∏u Artystycznego

Wojska Polskiego pt. „Póki Polska ̋ y-

je w nas”. Ju˝ po raz drugi podziwia-

liÊmy orkiestr´ koncertowà i solistów,

którzy w sali szko∏y w Niepor´cie wy-

konali pieÊni patriotyczne i ˝o∏nierskie

oraz zabrali s∏uchaczy w podró˝

po muzyce rozrywkowej. Celebrowa-

liÊmy razem z wykonawcami Âwi´to

Niepodleg∏oÊci w uroczysty, a jedno-

czeÊnie radosny sposób. Niezwyk∏e

koncerty Zespo∏u cieszà si´ wielkà

popularnoÊcià, dlatego mamy nadzie-

j´ na kolejne muzyczne spotkanie

w przysz∏ym roku. Ju˝ dzisiaj ser-

decznie na nie Paƒstwa zapraszamy!

� BW

26 listopada 4. rocznic´ istnienia Êwi´tował chór parafialny „Salve
Regina” z Józefowa. Z tej okazji chór przygotował uroczysty koncert,
który miał miejsce w koÊciele NMP Królowej.

Jubileuszowy koncert
chóru „Salve Regina”

14 grudnia, w Niepor´cie, odbyło si´ opłatkowe spotkanie Êrodowiska kombatantów Koła Powiatowego
Zwiàzku Kombatantów RP i Byłych Wi´êniów Politycznych. W spotkaniu uczestniczyli kombatanci z powiatu
legionowskiego oraz przedstawiciele samorzàdów, policji i stra˝y po˝arnej.

Niepor´t goÊcił kombatantów 
na spotkaniu opłatkowym

Chór istnieje od 2013 roku, zosta∏

powo∏any przez Ks. proboszcza

Piotra Âliwk´.

Dyrygentkà chóru jest absol-

wentka Akademii Muzycznej im.

Fryderyka Chopina w Warszawie,

pochodzàca z Grecjii Anastasia

Tape-Bukowian, a akompaniuje

Marcin Bukowian. ChórzyÊci sà

mi∏oÊnikami muzyki chóralnej,

w szczególnoÊci muzyki sakralnej.

Celem chóru jest wspólna modlitwa

poprzez Êpiew oraz czynny udzia∏

w mszach Êwi´tach i uroczysto-

Êciach.

Chór ma bogatà dzia∏alnoÊç ar-

tystycznà. Bierze udzia∏ w festiwa-

lach, organizuje warsztaty emisji

g∏osu z wybitnymi instruktorami

wokalnymi oraz wspó∏pracuje

i koncertuje z innymi chórami.

� M.Kamiƒska

Zebranych goÊci powitali Prezes

Ko∏a Powiatowego ZKRPiBWP

w Legionowie Cezariusz Kalinow-

ski, p∏k Kazimierz Przymusiƒski

oraz Wójt Gminy Niepor´t Maciej

Mazur. Podzi´kowali goÊciom

za przybycie i z∏o˝yli serdeczne ̋ y-

czenia zdrowych i spokojnych

Êwiàt Bo˝ego Narodzenia. ˚ycze-

nia kombatantom z∏o˝yli tak˝e

przybyli goÊcie. Po wspólnej mo-

dlitwie z ksi´dzem proboszczem

W∏adys∏awem Trojanowskim oraz

ksi´dzem kapelanem Mateuszem

Korpakiem, zebrani podzielili si´

op∏atkiem i z∏o˝yli sobie najmilsze

˝yczenia. Âwiàtecznà atmosfer´

wyczarowa∏y kol´dy, pi´knie za-

Êpiewane przez Schol´ Otwartych

Serc z parafii w Stanis∏awowie

Pierwszym, do której wkrótce przy-

∏àczyli si´ wszyscy zebrani. 

� BW
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Mamy mistrza
i wicemistrza Europy
Enshin Karate 2017!

Powołanie do Kadry
Narodowej

XXIII Mistrzostwa
Polski w Taƒcu
Sportowym

Dwaj m∏odzi mieszkaƒcy Stanis∏awowa Pierwszego, Da-
niel Maçkowiak i Maciej Zajdel triumfowali podczas Mi-
strzostw Europy Enshin Karate 2017, które rozegrane
zosta∏y w Niemczech.
Daniel Maçkowiak, trenujàcy w Ketsui Klub Enshin Ka-

rate, zdoby∏ mistrzostwo Europy w kategorii Êredniej senio-

rów. W pó∏fina∏owym pojedynku stoczy∏ zwyci´skà walk´

z dotychczasowym mistrzem Europy, Leonem Muthunay-

ake. Maciej Zajdel, jego klubowy kolega, zosta∏ wicemi-

strzem Europy w kategorii lekkiej seniorów. Trenerem spor-

towców jest sensei ¸ukasz Stankiewicz, trzykrotny mistrz

Êwiata i wielokrotny mistrz Europy. 

Daniel trenuje karate od 12 lat. W 2014 roku zosta∏ mistrzem

Europy juniorów. Po trzech latach treningów si´gnà∏ ponow-

nie po mistrzowski tytu∏, ju˝ w kategorii seniorów. Inten-

sywne treningi pi´ç razy w tygodniu, zaowocowa∏y sukce-

sem. W tym roku szkolnym zdaje matur´, a w sportowych

planach ma zdobycie mistrzostwa Êwiata. 

Maciej Zajdel, obecny wicemistrz wagi lekkiej, równie˝

zdaje matur´ w tym roku. By∏ uczniem Gimnazjum im. Bo-

haterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Stanis∏awowie

Pierwszym. W pó∏fina∏ach mistrzostw wygra∏ walk´ z te-

gorocznym Mistrzem Âwiata wagi lekkiej Giovannim To-

lentino. 

Ukoronowaniem tegorocznych sukcesów ̋ eglarskich Mi-
cha∏a Skocz, mieszkaƒca Niepor´tu, jest powo∏anie do Ka-
dry Narodowej w klasie Cadet w 2018 roku.
Micha∏ ma 14 lat, jest mieszkaƒcem Niepor´tu i absolwen-

tem Szko∏y Podstawowej im. B. Tokaja. Od 6 lat trenuje ˝e-

glarstwo w klubie MKS 2 w Warszawie. W 2017 roku Mi-

cha∏ zanotowa∏ na swoim koncie kilka istotnych sukcesów

– zosta∏ wicemistrzem Polski w klasie Cadet, zajà∏ II miej-

sce w Pucharze Polski M∏odzików w klasie Cadet oraz za-

jà∏ I miejsce w Mistrzostwach Warszawy. Podsumowaniem

wysokich wyników by∏o powo∏anie do Kadry Narodowej

w 2018 roku w swojej klasie. Serdecznie gratulujemy! 

Gabriela Czapla, uczennica klasy II d gimnazjum Szko∏y

Podstawowej w Stanis∏awowie Pierwszym, zaj´∏a V miej-

sce w rozegranych w Radzyminie XXIII Mistrzostwach Pol-

ski w Taƒcu Sportowym. Gabrysia jest te˝ reprezentantka

gminy Niepor´t w pi∏ce siatkowej w kategorii m∏odziczka.

Serdecznie gratulujemy!

Gabrysia Czapla – trzecia z prawej

NASI SPORTOWI MISTRZOWIE

Zawody Mikołajkowe – tradycji stało si´ zadoÊç

Pasmo zwyci´stw 
pływaków z UKS Fala
Niepor´t

Rodzinne zawody pływackie

Tradycjà sta∏o si´, ˝e pierwszy Ênieg

pada w dniu zawodów miko∏ajko-

wych, rozgrywanych w szkole Podsta-

wowej w Niepor´cie. I tak by∏o tym ra-

zem. Jak tylko za oknem zrobi∏o si´

bia∏o, wys∏annicy Miko∏aja – elfiki

z klasy VIIb wraz elfami: panià Aga-

tà Krasowskà i panem Tomaszem Za-

lewskim z niecierpliwoÊcià oczekiwa-

li na przybycie dru˝yn, reprezentantów

klas I-III ze szkó∏ podstawowych w:

Wólce Radzymiƒskiej, Bia∏obrzegach,

Izabelinie, Józefowie, Stanis∏awowie

Pierwszym i Niepor´cie. Wszystkie

dru˝yny stan´∏y na pierwszym stopniu

podium, bo zawodach miko∏ajkowych

najwa˝niejsza jest radoÊç dzieci. Za-

wodnicy otrzymali pamiàtkowe meda-

le, s∏odki pocz´stunek oraz dyplomy

dla szkó∏. 

� Agnieszka Lewandowska

Otwarte Mistrzostwa Ostro∏´ki oraz Mi´dzynarodowy Me-
moria∏ Cezarego Piórkowskiego w P∏ocku to pasmo sukce-
sów p∏ywaków UKS Fala.
Na Otwartych Mistrzostwach Ostro∏´ki, które odby∏y si´ 28 paê-

dziernika zawodnicy na co dzieƒ trenujàcy na p∏ywalni w Stani-

s∏awowie Pierwszym zdobyli 12 medali. 5 z∏otych – Anna S∏o-

miƒska, Patrycja Jurkiewicz, Jakub Gradek i B∏a˝ej Dybek oraz

Marta Pasiƒska, 6 srebrnych – Marta Pasiƒska, Jan Zaborski (2),

Patrycja Jurkiewicz, Anna S∏omiƒska, Maria Chojnowska oraz 1

bràzowy – B∏a˝ej Dybek. Ponadto B∏a˝ej Dybek zosta∏ wyró˝nio-

ny statuetkà najlepszego zawodnika z rocznika 2005.

Z kolejnego wyjazdu, tym razem do P∏ocka, zawodnicy przy-

wieêli 14 medali. W dniach 17-18 listopada medale zdobyli: B∏a-

˝ej Dybek 2 z∏ote oraz bràz, Maria Chojnowska z∏oto i srebro,

Maja Korzeniowska z∏oto i bràz, Patryk MichaÊ z∏oto, Aleksan-

dra Gradek srebro i bràz. Sztafeta 4x50 m stylem zmiennym

w sk∏adzie Anna S∏omiƒska, Marysia Chojnowska, Aleksandra

Gradek, Zuzanna Skoczylas zdoby∏a bràzowe medale.

Równie˝ i tym razem najlepszym zawodnikiem okaza∏ si´ B∏a-

˝ej Dybek, który w swoich konkurencjach zdoby∏ najwi´kszà

liczb´ punktów.

Wszystkim serdecznie gratulujemy wyników, cieszymy si´ ze

zdobytych medali ale najbardziej z ka˝dego pobitego rekordu

˝yciowego! Nasza dru˝yna roÊnie w si∏´ i to jest najwa˝niejsze.

� Bartek Krawczak

W niedziel´, 10 grudnia,
na pływalni Aquapark Fala
w Stanisławowie Pierwszym
odbyły si´ rodzinne zawody
pływackie o Puchar Wójta
Gminy Niepor´t. 
Do rywalizacji o medale i nagrody przy-

stàpi∏o ponad 120 dzieci. Co roku impre-

za cieszy si´ du˝ym zainteresowaniem

wÊród mieszkaƒców gminy. W tym roku

organizatorzy zatroszczyli si´ o profesjo-

nalny sprz´t do pomiaru czasu i dodali no-

we konkurencje. Wraz z rozwojem i ro-

snàcà popularnoÊcià p∏ywania w naszej

gminie, wzros∏a te˝ liczba doros∏ych, któ-

rzy wystartowali w zawodach. Najpopu-

larniejszà konkurencjà by∏a sztafeta

rodzinna, w której bra∏o udzia∏ a˝ 50 dru-

˝yn, lecz najwi´ksze emocje i najg∏oÊniej-

szy doping wyzwala∏ wyÊcig doros∏ych.

Dzieci w kibicowaniu swoim rodzicom

nie mia∏y sobie równych. Ciep∏a rodzin-

na atmosfera i rywalizacja w duchu fair

play to doskona∏a promocja aktywnego

sp´dzania czasu. Dzi´kujemy serdecznie

trenerom oraz starszym zawodnikom

Uczniowskiego Klubu Sportowego Fala

Niepor´t za przygotowanie zawodów

oraz szkole p∏ywania Nemo i Level Up

za pomoc przy organizacji. 

� B.Krawczak
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WW  SSTTYYCCZZNNIIUU 2018 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, Olimpijska

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, Agawy

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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Działania bojowe oddziałów 20 Dywizji
Piechoty Wojska Polskiego
w rejonie Niepor´tu we wrzeÊniu 1939 roku cz. III

20Dywizja Piechoty ran-

kiem, 4 wrzeÊnia, rozpo-

cz´∏a schodzenie z pozycji

w rejonie M∏awy i, atakowana stale

przez lotnictwo niemieckie, cofa∏a si´

marszem przez Zakroczym w kierun-

ku Modlina. Wieczorem, 7 wrzeÊnia,

przez most modliƒski odesz∏a

na wschodni brzeg Wis∏y w celu zre-

organizowania si´. Ze wzgl´du

na zmian´ g∏ównego kierunku ataku

Niemców na Ró˝an i Pu∏tusk, Armia

„Modlin” mog∏a wycofaç si´ za Wis∏´

i Narew. Kwatera g∏ówna Armii zosta-

∏a przeniesiona 5 wrzeÊnia w godzinach

nocnych z Modlina do Jab∏onny i Le-

gionowa, a w dniu 8 wrzeÊnia do Rem-

bertowa. Na pó∏nocny zachód od Mo-

dlina, znad Drw´cy, prawym brzegiem

Wis∏y maszerowa∏y na Warszaw´, na-

le˝àce do GA „Pó∏noc”, dywi-

zje II Korpusu niemieckiego 3 Armii

gen. Georga Kuchlera, w tym: 228 Dy-

wizja Piechoty na Modlin, 32 DP

na D´be, a 217 DP na Serock. Przeciw-

ko tym jednostkom pozycje obronne

zaj´∏a Grupa Operacyjna dowodzona

przez gen. bryg. WP Juliusza Zulaufa,

z rozkazem bronienia rzeki Wis∏y

i Narwi od Zakroczymia po Serock.

Na odcinku Zegrze – D´be, p∏k. dypl.

Józef Sas-Hoszowski, dowódca War-

szawskiej Brygady Obrony Narodowej

dysponowa∏ 1 batalionem 26 pu∏ku

piechoty, 2 batalionem Warszawskiej

Brygady Obrony Narodowej „Warsza-

wa II” oraz improwizowanym batalio-

nem wojsk ∏àcznoÊci z Centrum Wy-

szkolenia ¸àcznoÊci w Zegrzu mjr.

Wiktora Pikulskiego. Wsparcie artyle-

ryjskie stanowi∏y oddzia∏y 78 dywizjo-

nu artylerii lekkiej (armaty 75 mm

i 100 mm) kpt. Ludwika Lipki.

Przed wieczorem, 6 wrzeÊnia, odcinek

zosta∏ wzmocniony 13 pociàgiem pan-

cernym (wycofany po po∏udniu 7

wrzeÊnia do dyspozycji dowódcy Ar-

mii), a w nocy z 6 na 7 wrzeÊnia do-

∏àczy∏ 98 dywizjon artylerii ci´˝kiej

kpt. Edwarda Chmelika i zajà∏ stano-

wiska ogniowe w rejonie Niepor´tu.

Nad ranem, 7 wrzeÊnia, za∏oga przed-

moÊcia w Zegrzu wycofa∏a si´ na po-

∏udniowy brzeg Narwi, a most w Ze-

grzu na rozkaz dowódcy Armii „Mo-

dlin” zosta∏ wysadzony w powietrze.

OpuÊciwszy przedmoÊcie pod Ze-

grzem, organizowano obron´ na po∏u-

dniowym brzegu, którà powierzono

utworzonej 8 wrzeÊnia Armii „War-

szawa” (dow. gen. dyw. WP Juliusz

Karol Rómmel). Zgodnie z rozkazem

Naczelnego Wodza marsz. Rydza-

-Âmig∏ego, Armii tej podlega∏y wszyst-

kie znajdujàce si´ na tym terenie od-

dzia∏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.

Sytuacja na froncie ulega∏a znacznemu

pogorszeniu, gdy˝ 217 DP z niemiec-

kiego II Korpusu rozpocz´∏a w dniu 11

wrzeÊnia forsowanie Narwi pod Ze-

grzynkiem k. Serocka. Grupa gen. Zu-

laufa zajmowa∏a odcinek D´be – Se-

rock ze stanowiskiem dowodzenia

w m. Bia∏o∏´ka Dworska. Ugrupowa-

nie obronne jednostek by∏o nast´pujà-

ce: zgrupowanie p∏k. dypl. Sas – Ho-

szowskiego, dwór Poniatów, obsa-

dza∏ Dzia∏dowski Batalion Obrony

Narodowej kpt. Kazimierza Mordzew-

skiego, wsparty 2 baterià 78 dywizjo-

nu artylerii lekkiej kpt. Lipki. Na pó∏-

nocnym skraju lasu, na po∏udnie od Ze-

grza, sta∏ 2 Warszawski Batalion

Obrony Narodowej mjr. Bronis∏awa

Surewicza z baterià 8 pu∏ku artylerii

lekkiej i 2 batalion 32 pp mjr. Micha-

∏a Paku∏y z baterià 8 pu∏ku artylerii lek-

kiej. Odwód stanowi∏ batalion z Cen-

trum Wyszkolenia ̧ àcznoÊci w Zegrzu

pod dowództwem mjr. W. Pikulskie-

go oraz 47 dywizjon artylerii ci´˝kiej

(haubice 120 mm) mjr. M. Kubickie-

go ze stanowiskami ogniowymi w pó∏-

nocnej cz´Êci m. Izabelin oraz podpo-

rzàdkowana wieczorem 11 wrzeÊnia

1 bateria 30 dywizjonu artylerii ci´˝-

kiej kpt. Tadeusza Jakubowskiego, ze

stanowiskami ogniowymi w m. Alek-

sandrów oraz punktem obserwacyjnym

na wzgórzu 85 w Niepor´cie. Dywizjo-

ny stanowi∏y artyleri´ ogólnego dzia-

∏ania. Stanowisko dowodzenia do-

wódcy Warszawskiej Brygady Obro-

ny Narodowej znajdowa∏o si´

w folwarku Micha∏ów (Reginów)

przy szosie Zegrze – Legionowo.

Dzia∏ania zaczepne w dniu 11 wrzeÊnia

podj´∏a skoncentrowana w tym rejonie

po odwrocie z Modlina 20 DP p∏k.

Lawicza, w sk∏adzie: 78 pp (dow. pp∏k.

Kazimierz Marian Dudziƒski) i 80 pp

(dow. p∏k. Stanis∏aw Fedorczyk). Od-

wody dywizji tj. 79 pp dow. pp∏k.

dypl. Konstanty Zborowski i 1. samo-

dzielny batalion karabinów maszyno-

wych mjr. Wac∏awa Kuczajowskiego

sta∏y w lesie na po∏udnie od Legiono-

wa, natomiast w lesie na zachód

od Niepor´tu znajdowa∏ si´ 3 batalion

z 78 pp mjr. Stanis∏awa MiÊkiewicza.

Stany pu∏ków wynosi∏y od 1000

do 1200 ludzi i kilkanaÊcie ci´˝kich ka-

rabinów maszynowych. Dywizja dyso-

nowa∏a równie˝ 62. i 63. samodzielnà

kompanià czo∏gów rozpoznawczych

TKS. W czasie rozmowy ze starszà

mieszkankà Ryni (nazwiska ju˝ nie pa-

mi´tam) opowiedzia∏a mi swoje wspo-

mnienia z wrzeÊnia 1939 r. Widzia∏a

nap∏ywajàce w rejon Ryni polskie od-

dzia∏y i, jak zapami´ta∏a, ̋ o∏nierze tak

jakoÊ „Êpiewnie” mówili. Fakt ten nie

dziwi, gdy˝ w dywizji s∏u˝y∏a znacz-

na iloÊç rezerwistów pochodzenia bia-

∏oruskiego i Polaków z kresów

wschodnich. Mieszkanka Ryni zapa-

mi´ta∏a, ̋ e polscy ̋ o∏nierze nie wyglà-

dali najlepiej, zm´czeni z oznakami

braku snu i g∏odni. Matka mojej roz-

mówczyni na ich widok mia∏a powie-

dzieç do ˝o∏nierzy, którzy przyszli

do ich zagrody „Synkowie, jak wy b´-

dziecie nas broniç przed Niemcami,

kiedy sami jesteÊcie tak um´czeni?”.

Oni odpowiadali „Matko, my od kil-

ku dni w walce, na drogach cofaliÊmy

si´ stale pod bombami, bez wytchnie-

nia, ale matko nie bój si´, Niemca biç

b´dziemy”. W okresie mobilizacji dy-

wizji rozpocz´tej od 23 marca 1939 r.

oficer Wojska Polskiego tak charakte-

ryzowa∏ ˝o∏nierzy pochodzenia bia∏o-

ruskiego: „Bia∏orusini – spokojni, opa-

nowani, zdecydowani, natomiast ele-

ment z Polski centralnej – poj´tniejszy,

ale typowo sarmacki, troch´ cwaniac-

ki, wymagajàcy pokierowania”.* Pol-

ska kawaleria dywizyjna pod dowódz-

twem mjr. W∏adys∏awa Gajewskiego

prowadzi∏a rozpoznanie lasów w stro-

n´ Radzymina z m. Ciemne. Naciera-

jàc z rejonu Beniaminowa przez las

majàtku Zegrze w kierunku Ryni

nad Narwià, oddzia∏y polskie stara∏y si´

wyrzuciç oddzia∏y 217 dywizji nie-

mieckiej z uchwyconego przyczó∏ka

na wysokoÊci Zegrzynka. Atak w ogniu

niemieckiej artylerii i silnego ostrza∏u

broni maszynowej zakoƒczy∏ si´ nie-

powodzeniem. Polegli w czasie walk

w Beniaminowie, Ryni, Wolicy, Siw-

ka, i Borkach polscy ˝o∏nierze zostali

pochowani w Ryni, w rejonie obecnej

kaplicy, a nast´pnie ekshumowani

na cmentarze wojenne w Wieliszewie

i Radzyminie. W toku walk przeciw-

natarcia polska 20 Dywizja Piechoty

osiàgn´∏a tylko rzek´ Rzàdz´. W wal-

kach polegli oficerowie: z 78 pp.

ppor. rez. W∏odzimierz Askaldowicz,

(11.IX.Rynia), z 79 pp por. Marian Cie-

Êlawski (13.IX.Ruda), ppor. rez.Teofil

Wodejszo (11.IX.Rynia), ppor. rez. Je-

remi 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 Ka-

rol Straus (12.IX.Beniaminów) oraz

ppor. rez. Tadeusz Urbaƒski z Batalio-

nu Obrony Narodowej „Warszawa II”

(12.IX.Rynia). Ponadto w walkach

w dniu 13 wrzeÊnia z 32 niemieckà dy-

wizjà piechoty (54 pp i 96 pp), w pa-

sie przeprawy Niemców przez Bugo-

-Narew od m. D´be do m. Izbica

i w rejonie Wieliszewa, poleg∏o wielu

˝o∏nierzy zgrupowania gen. Juliusza

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. Jó-

zef Truszczyƒski. Relacje niemieckie

z walk podajà, ˝e ogieƒ polskiej arty-

lerii „le˝a∏” przez ca∏y dzieƒ na nacie-

rajàcych 54 i 96 pu∏ku piechoty. Ostrza∏

prowadzi∏y baterie mjr. Kubickiego, kpt.

Jakubwskiego i kpt. Chmelika z rejonu

Niepor´tu, Izabelina i Aleksandrowa.

W bateriach wystrzelono tego dnia

do 200 pocisków. Ze wzgl´du na nie-

powodzenie, zgrupowanie p∏k. dypl. Sas

– Hoszowskiego wycofa∏o si´ na Legio-

nowo. Majàc na uwadze zaistnia∏à sy-

tuacj´, gen. Juliusz Rómmel zarzàdzi∏

w nocy z 13 na 14 wrzeÊnia wycofa-

nie 20 DP na Prag´, w celu wzmocnie-

nia pó∏nocnego odcinka obrony Warsza-

wy. 78 Pu∏k Strzelców S∏uckich obsa-

dzi∏ cmentarze na Bródnie i walczy∏

do kapitulacji Warszawy. 79 Pu∏k

Strzelców S∏onimskich im. Hetmana

Lwa Sapiehy zajà∏ pozycje obronne

na Pelcowiênie, broniàc od pó∏nocy po-

dejÊç do Warszawy. ˚o∏nierze 80 Pu∏-

ku Strzelców Nowogródzkich bronili

Warszawy, zajmujàc stanowiska na Za-

ciszu od Utraty przez Elsnerów, daw-

ny Fort Lewinów (Fort Zàbki), po Szo-

s´ Radzymiƒskà.* W dniu 15 wrzeÊnia

stanowiska obronne Pragi nawiàza∏y

stycznoÊç z niemieckimi patrolami 217

DP na kierunku Bia∏o∏´ka, którà Niem-

cy zaj´li ok. godz. 12, rozpoczynajàc sil-

ny ostrza∏ pozycji obronnych 78 pp

w rejonie Starego Bródna. Na cmenta-

rzu parafialnym w Wieliszewie, w kwa-

terze wojennej z 1939 roku, spoczy-

wa 300 ˝o∏nierzy, w tym 13 oficerów

i podchorà˝ych,18 szeregowych

oraz 269 nieznanych ˝o∏nierzy, pole-

g∏ych w walkach obronnych na linii

Narwi.

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne

* Ihar Melnikau „20 Dywizja Piecho-

ty 78,79,80 Pu∏k Piechoty” seria

Wielka Ksi´ga Piechoty Polskiej

Tom.20 Wyd. Edipresse Pol-

ska 2017r. 
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