
PoÊwi´cenia rozbudowanej cz´-

Êci szko∏y dokona∏ Jego Eks-

celencja Biskup Marek Solar-

czyk, a w uroczystoÊci udzia∏ wzi´-

li, m.in. Marsza∏ek Województwa

Mazowieckiego Adam Struzik, Star-

szy wizytator Mazowieckiego Ku-

ratorium OÊwiaty Zofia Szmytkow-

ska, Starosta Powiatu Legionow-

skiego Robert Wróbel, Radny

Powiatu Legionowskiego Wies∏aw

Smoczyƒski, Wójt Gminy Jab∏onna

Jaros∏aw Chodorski, pp∏k Piotr Cie-

Êlak z 9 Brygady Wsparcia Dowo-

dzenia DGRSZ w Bia∏obrzegach,

mistrzyni olimpijska Zofia Klepac-

ka. Patrona szko∏y, Wand´ Chotom-

skà, reprezentowa∏a córka, pani

Ewa Chotomska.

Po symbolicznym przeci´ciu

wst´gi przed wejÊciem do nowej

cz´Êci szko∏y, dalsza cz´Êç uroczy-

stoÊci mia∏a miejsce w sali sporto-

wej. GoÊcie zabierajàcy g∏os pod-

kreÊlali, jak wiele inwestycji, ofe-

rujàcych mo˝liwoÊç kszta∏cenia

i poszerzania wiedzy najm∏odszych

mieszkaƒców w nowoczesnych

i przyjaznych warunkach, zrealizo-

wanych zosta∏o w gminie Niepor´t

w okresie ostatnich lat. Nale˝y

do nich rozbudowa szko∏y w Józe-

fowie, w której obecnie uczy si´

ju˝ 476 uczniów. Odczytane zosta-

∏y tak˝e listy gratulacyjne od Pos∏a

na Sejm RP Jana Grabca oraz Ma-

zowieckiej Kurator OÊwiaty Aure-

lii Micha∏owskiej. 

Uczniowie zaprezentowali poka-

zy taneczne i gimnastyczne, wystà-

pi∏ zespó∏ Józefinki, a absolwent-

ka szko∏y Klaudia Pietrucha wyko-

na∏a przebój „We are the cham-

pions” wspólnie ze sportowcami ze

szko∏y oraz goÊciem uroczystoÊci,

Zofià Klepackà.

Szko∏a rozbudowana zosta∏a

w rekordowo krótkim czasie 10

miesi´cy. Inwestycje by∏a koniecz-

na z uwagi na stale rosnàcà liczb´

uczniów szko∏y i zwiàzane z nià

trudnoÊci lokalowe. W ostatnim

okresie zaj´cia klas I-VI prowadzo-

ne by∏y w szkole do godziny 17,

a ok. 100 uczniów klas II dowo˝o-

nych by∏o na zaj´cia w pomieszcze-

niach gimnazjum. Nowe sale dy-

daktyczne by∏y niezb´dne, aby

wszyscy uczniów mogli uczyç si´

w jednym budynku, w bezpiecz-

nych i higienicznych warunkach. 

Powierzchnia u˝ytkowa nowej

cz´Êci szko∏y wynosi 713 m2, jest

w niej 6 obszernych sal do zaj´ç dy-

daktycznych i na potrzeby biblio-

teki, szatnie, sanitariaty, pokój na-

uczycielski. � B.Wilk
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2 wrzeÊnia w szkole w Józefowie odbyła si´ podwójna uroczystoÊç 
– poÊwi´cenie nowo wybudowanej cz´Êci budynku szkolnego oraz
inauguracja roku szkolnego 2016/2017. 

UroczystoÊç w Józefowie

W Wólce Radzymiƒskiej odby∏a si´
7 wrzeÊnia uroczystoÊç z∏o˝enia kwia-
tów pod pomnikiem upami´tniajà-
cym zestrzelonych pilotów polskiego
bombowca PZL „¸oÊ” oraz otwarcie
drogi powiatowej, ulicy Szkolnej,
po przebudowie.
Po z∏o˝eniu kwiatów pod pomnikiem

pilotów (zdj´cie na stronie 6), uroczy-

Êcie otwarta zosta∏a droga powiatowa,

ulica Szkolna. Uczestniczyli w niej

m.in. Starosta Robert Wróbel, Wójt

Gminy Maciej Mazur, Radni Powiatu

Legionowskiego Agnieszka Powa∏a

i Wies∏aw Smoczyƒski, Przewodni-

czàcy Rady Gminy Eugeniusz Woênia-

kowski, radni gminy Niepor´t Maria

P∏atkowska, Jaros∏aw Kawka, Jaro-

s∏aw Koperski i Andrzej Wojciechow-

ski, so∏tys Ewa Broszkiewicz oraz

mieszkaƒcy. Drog´ poÊwi´ci∏ ksiàdz

proboszcz W∏adys∏aw Trojanowski.

W ramach inwestycji, zrealizowanej

wspólnie przez Starostwo Powiatu Le-

gionowskiego i Gmin´ Niepor´t, prze-

budowano odcinek o d∏ugoÊci 1200 me-

trów. ¸àczna wartoÊç inwestycji wraz

z jej przygotowaniem wynios∏a przesz∏o

milion z∏otych, a wk∏ad gminy wy-

niós∏ 478 413 z∏otych. � B.Wilk

Podwójne Êwi´to



Celem spotkaƒ jest dokonywanie

uzgodnieƒ na ka˝dym etapie wykony-

wania projektu. Jego autorzy przed-

stawili, w oparciu o dotychczasowe

ustalenia, jak b´dzie zlokalizowana

sieç na terenie gminy i jakie sà za∏o-

˝enia realizacji sieci pasywnej i ak-

tywnej. 

Projekt zak∏ada obj´cie ca∏ej gmi-

ny siecià Êwiat∏owodowà, w ramach

której sygna∏ do ka˝dego odbiorcy b´-

dzie dociera∏ z pr´dkoÊcià 100Mbit/s.

Aby zapewniç wszystkim mieszkaƒ-

com mo˝liwoÊç korzystania z sieci,

wójt Mazur zadecydowa∏ o rozszerze-

niu zasi´gu sieci na dodatkowe obsza-

ry gminy. Zgodnie z umowà, projekt

ma byç gotowy na poczàtku 2017 ro-

ku. � BW

Zaprojektowanie sali gimnastycz-

nej wiàza∏o si´ ze zmianà planu za-

gospodarowania przestrzennego,

poniewa˝ dla potrzeb realizowanej

inwestycji niezb´dne by∏o powi´k-

szenie dzia∏ki szkolnej. Dzi´ki te-

mu szko∏a b´dzie mia∏a w∏asny par-

king, zlokalizowany od strony uli-

cy Wczasowej, z tej strony b´dzie

te˝ g∏ówny wjazd na teren szko∏y. 

Zaprojektowana sala liczyç b´-

dzie 660 m2 i znajdowaç si´ w niej

b´dà boiska do gry w pi∏k´ siatko-

wà i koszykowà oraz minipi∏k´ r´cz-

nà. B´dzie pokój dla trenera, po dwie

szatnie dla dziewczàt i ch∏opców,

dwa pomieszczenia na sprz´t sporto-

wy i pomieszczenie gospodarcze. 

W holu wejÊciowym znajdowaç

si´ b´dzie szatnia, przeznaczona dla

goÊci imprez sportowych i uroczy-

stoÊci szkolnych.

Przy sali, równie˝ od strony uli-

cy Wczasowej, znajdowaç si´ b´-

dzie bie˝nia poliuretanowa ze

skocznià.

NowoÊcià w realizacji gminnych

inwestycji kubaturowych b´dzie

zastosowanie nowoczesnego roz-

wiàzania, wykorzystujàcego odna-

wialne êród∏a energii do zasilania

w energi´ elektrycznà. Na dachu sa-

li zamontowane zostanà panele

fotowoltaiczne, zamieniajàce ener-

gi´ promieniowania s∏onecznego

w energi´ elektrycznà. � BW

29sierpnia Wójt Gminy Niepor´t

Maciej Mazur oraz Skarbnik Gmi-

ny Katarzyna Skuza podpisali

umow´ z Narodowym Funduszem Ochrony

Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-

wie, reprezentowanym przez Kazimierza Kuj-

d´, Prezesa Zarzàdu oraz Barbar´ WiÊniew-

skà, G∏ównego Ksi´gowego, o dofinansowa-

nie projektu „Uporzàdkowanie gospodarki

Êciekowej na osiedlach w Bia∏obrzegach i Ze-

grzu Po∏udniowym”.

O dofinansowanie budowy kanalizacji

na osiedlach w Bia∏obrzegach i Zegrzu Po-

∏udniowym gmina Niepor´t wystàpi∏a

do WFOÂiGW w Warszawie pod koniec

stycznia 2016 roku. Po przeprowadzonej oce-

nie formalnej i merytorycznej nasz wniosek

uzyska∏ punktacj´, dajàcà mu 8 pozycj´

w skali ca∏ego kraju. Po nast´pnym etapie

weryfikacji, polegajàcym g∏ównie na ocenie

studium wykonalnoÊci projektu, zapad∏a de-

cyzja o przyznaniu gminie dofinansowania

w kwocie 6 mln. z∏otych. 

Obecnie uruchomiona zostanie procedura

przetargowa, majàca wy∏oniç wykonawc´ in-

westycji, która planowana jest do po∏o-

wy 2018 roku.

Na osiedlu w Bia∏obrzegach i Zegrzu Po-

∏udniowym dzia∏ajà kilkudziesi´cioletnie

przestarza∏e sieci kanalizacyjne. Âcieki z nich

kierowane sà do opaski kanalizacyjnej Jezio-

ra Zegrzyƒskiego poprzez przepompownie,

znajdujàce si´ na terenie jednostek wojsko-

wych. Zmiany organizacyjne w wojsku oraz

fakt, ˝e sieci sà przestarza∏e i niewystarcza-

jàce wobec potrzeb istniejàcej zabudowy i jej

mieszkaƒców, spowodowa∏y koniecznoÊç

wybudowania przez gmin´ nowej infra-

struktury sanitarnej i deszczowej na osie-

dlach. 

W pierwszym etapie realizacji inwestycji

wykonana zosta∏a jej dokumentacja projek-

towo-kosztorysowa, na którà gmina równie˝

otrzyma∏a dofinansowanie ze Êrodków unij-

nych. 

Na osiedlu w Bia∏obrzegach zaprojektowa-

no ok 1,5 km sieci sanitarnej, z jednà zbior-

czà przepompownià i pod∏àczeniem do opa-

ski kanalizacyjnej Jeziora Zegrzyƒskiego

w ulicy Wczasowej. Kanalizacja deszczowa

to ok. 800 metrów sieci, którymi wody opa-

dowe odprowadzane b´dà do czterech zbior-

ników, likwidujàcych problem powstajà-

cych na drodze osiedla ka∏u˝.

Koszt opracowania dokumentacji dla osie-

dla w Bia∏obrzegach wyniós∏ 319,8 tys. z∏,

dofinansowanie które gmina uzyska∏a z Fun-

duszu SpójnoÊci to kwota 221 tys. z∏. 

W Zegrzu Po∏udniowym zaplanowa-

no 0,8 km kana∏u sanitarnego wraz z jedna

zbiorczà t∏ocznià i w∏àczeniem do opaski ka-

nalizacyjnej w ulicy Warszawskiej. Kanali-

zacja deszczowa to 357 metrów kana∏ów gra-

witacyjnych oraz siedem uk∏adów rozsàcza-

nia, rozprowadzajàcych wody opadowe

w gruncie. Koszt projektu wyniós∏ 104,5 tys.

z∏, a otrzymane przez gmin´ dofinansowanie

to 72,2 tys. z∏. � BW
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OBOWIÑZEK MIESZKA¡CÓW
podłàczania nieruchomoÊci
do kanalizacji!

Wobec właÊcicieli nieruchomoÊci, którzy
nie zrealizowali tego obowiàzku, Gmi-
na wszczynaç b´dzie post´powanie ad-
ministracyjne na podstawie art. 5 ust. 7
ustawy z dnia 13 wrzeÊnia 1996 roku
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gmi-
nach (Dz. U. 2013 r., poz. 1399) w spra-
wie nakazania wykonania obowiàzku
przyłàczenia nieruchomoÊci do istniejàcej
sieci kanalizacyjnej (wykonanie wydanej
w tej sprawie decyzji podlega egzekucji
w trybie przepisów ustawy z dnia 17
czerwca 1996 r. o post´powaniu egzeku-
cyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r.,
Nr 229, poz. 1954)).

W ramach post´powania administracyj-
nego przeprowadzona b´dzie kontrola
zbiorników bezodpływowych oraz przy-
domowych oczyszczalni Êcieków na te-
renie nieruchomoÊci. 
Dotrzymanie tegorocznego terminu pod-
łàczeƒ do sieci kanalizacyjnej wynika tak-
˝e z koniecznoÊci uzyskania przez Gmin´
efektu ekologicznego w postaci odpowied-
niej liczby osób zamieszkałych na nierucho-
moÊciach podłàczonych do nowej sieci ka-
nalizacyjnej. W przypadku braku tego
efektu, Gmina b´dzie zobowiàzana zwró-
ciç dofinansowanie, co uniemo˝liwi reali-
zacj´ kolejnych inwestycji.

W miejscowoÊciach, w których Gmina zakoƒczyła budow´ sieci kanalizacyjnej
– w Stanisławowie Drugim, Józefowie, Woli Aleksandra oraz Białobrzegach i Ry-
ni, mieszkaƒcy majà ustawowy obowiàzek podłàczenia nieruchomoÊci do in-
frastruktury.

12 milionów złotych wynosi wartoÊç inwestycji kanalizacyjnych na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym, na które
wkrótce ogłoszony zostanie przetarg. Gmina uzyskała dofinansowanie realizacji inwestycji w wysokoÊci 66 mmiilliioonnóóww  zz∏∏.

Gmina realizuje projekt kanalizacyjny za 12 mln złotych

Przygotowania do budowy sali sportowej w Białobrzegach
W zwiàzku z otrzymaniem pozwolenia na budow´
sali sportowej w Białobrzegach, w najbli˝szych
dniach ogłoszone zostanie zamówienie publiczne
na wyłonienie wykonawcy inwestycji. 

W Urz´dzie Gminy Niepor´t odbyło si´ kolejne z cyklicznych spotkaƒ
z projektantami sieci Êwiatłowodowej na terenie gminy Niepor´t.

Projektujemy sieç Êwiatłowodowà
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Mistrzowie Êwiata ˝eglarstwa
popierajà działania Gminy
na rzecz utworzenia enklawy
dla ˝eglarzy w zatoce Pilawa

Mistrzyni olimpijska

„Dzi´kujemy 
za nowe miejsce
w porcie” Wobec pojawiajàcych si´ ostatnio opinii Klubu Sportowego

„Spójnia-Warszawa” i Warszawsko-Mazowieckiego Okr´gowego
Zwiàzku ˚eglarskiego dyskryminujàcych zatok´ portu Pilawa,
Gmina poprosiła o opini´ Edwarda Pietruch´, dwukrotnego
Mistrza Âwiata w klasie Cadet’68 oraz Hornet’71 (w załodze
z Leonem Wróblem), mieszkaƒca Gminy Niepor´t, który
udzielił Gminie nast´pujàcego wywiadu.

PPrroosszz´́  PPaannaa cczzyy  oobbsszzaarr  zzaattookkii  PPii--

llaawwaa  mmoo˝̋ee  bbyyçç  wwyykkoorrzzyyssttyywwaannyy

ddoo pprroowwaaddzzeenniiaa  sszzkkoolleeƒƒ  ̋̋ eeggllaarrzzyy??

– Tak, jak najbardziej. Ka˝de

miejsce z dost´pem do wody i od-

powiednim zapleczem (terenem

przeznaczonym na przechowywa-

nie sprz´tu) jest dobre na przepro-

wadzanie szkoleƒ ˝eglarskich.

Reszta to tylko kwestie techniczne.

CCzzyy  mmoo˝̋ee  ssii´́  PPaann  ooddnniieeÊÊçç

ddoo ttwwiieerrddzzeeƒƒ  KKlluubbuu  SSppoorrttoowweeggoo

„„SSppóójjnniiaa--WWaarrsszzaawwaa”” ii WWaarrsszzaaww--

sskkoo--MMaazzoowwiieecckkiieeggoo  OOkkrr´́ggoowweeggoo

ZZwwiiààzzkkuu  ˚̊eeggllaarrsskkiieeggoo,,  ˝̋ee  oobbsszzaarr

zzaattookkii  PPiillaawwaa  ttoo  mmiieejjssccee  ppoo∏∏oo˝̋oo--

nnee  nnaa ggoo∏∏yycchh  sskkaa∏∏aacchh,,  sskkrraajjnniiee

nniieebbeezzppiieecczznnee  ddllaa  ddzziieeccii  ii mm∏∏oo--

ddzziiee˝̋yy  ppooddcczzaass  sszzkkoolleeƒƒ  ˝̋eeggllaarr--

sskkiicchh??

– W obszarze zatoki Pilawa nie

ma ska∏, jest to miejsce bezpiecz-

ne dla dzieci i m∏odzie˝y odbywa-

jàcych tam szkolenia z zakresu ̋ e-

glarstwa. Sam za m∏odu tam çwi-

czy∏em i przecie˝ zosta∏em

Mistrzem.

CCzzyy  mmóógg∏∏bbyy  PPaann  oossttaatteecczznniiee  wwyy--

jjaaÊÊnniiçç  jjaakk  ttoo  jjeesstt  zz ttyymmii  wwiiaattrraammii

ii mmoo˝̋lliiwwooÊÊcciiàà  ssttaarrttuu  jjeeddnnoosstteekk

sszzkkoolleenniioowwyycchh  nnaa JJeezziioorrzzee  ZZee--

ggrrzzyyƒƒsskkiimm  –– jjaakkiiee  wwiiaattrryy  wwiieejjàà

nnaa JJeezziioorrzzee  ZZeeggrrzzyyƒƒsskkiimm??  JJaakk

jjeesstt  ww pprrzzyyppaaddkkuu  PPiillaawwyy??  CCzzyy  wwyy--

sstt´́ppuujjààccee  wwiiaattrryy  mmooggàà  uuttrruuddnniiaaçç

ttaakk˝̋ee  wwyypp∏∏yynnii´́cciiee  zz zzaattookkii  NNiieeppoo--

rr´́tt??

– Na Zegrzu wiejà ró˝ne wiatry,

z regu∏y pó∏nocno-zachodnie.

OsobiÊcie wyp∏ywa∏em z zatoki

Pilawa na ˝aglu i nie mia∏em

z tym ˝adnego problemu, ale po-

mijajàc inne wiatry moim zda-

niem dzieci powinny wychodziç

z zatoki na tzw. holu za trenerem.

CCzzyyllii  wwyypp∏∏yywwaanniiee  mmaa∏∏yycchh  jjeeddnnoo--

sstteekk  sszzkkoolleenniioowwyycchh  zz zzaattookkii  ppoorr--

ttoowweejj  pprraawwiidd∏∏oowwoo  ppoowwiinnnnoo  ooddbbyy--

wwaaçç  ssii´́  pprrzzyy ppoommooccyy  ttrreenneerraa

zzaa jjeeggoo  ppoonnttoonneemm  zz ssiillnniikkiieemm

pprrzzyycczzeeppnnyymm  nnaa ttzzww..  hhoolluu??  CCzzyy

ddoo ttaakkiieeggoo  ssppoossoobbuu  wwyypp∏∏yywwaanniiaa

zz zzaattookkii  mmaajjàà  zznnaacczzeenniiee  wwiiaattrryy

ii wwààsskkiiee  wwyyjjÊÊcciiee  zz zzaattookkii??

– Tak, dok∏adnie jak mówi∏em,

jest to najbezpieczniejszy sposób

wychodzenia z zatoki portowej i tu

nie majà znaczenia ˝adne wiatry

i wàskie wyjÊcie z Pilawy.

JJaakkiiee  nniieebbeezzppiieecczzeeƒƒssttwwoo  nniieessiiee

zzaa ssoobbàà  pp∏∏yywwaanniiee  nnaa ppee∏∏nnyymm  ˝̋aa--

gglluu  ww zzaattooccee  ppoorrttoowweejj  nnaa ttrraassiiee

wwooddnneejj  ddoo ssttaaccjjii  ppaalliiww  ww zzaattooccee

NNiieeppoorr´́tt,,  jjaakk  ttoo  pprraakkttyykkuujjee  ii pprree--

zzeennttuujjee  ww mmeeddiiaacchh  KKlluubb  SSppoorrttoo--

wwyy,,,,SSppóójjnniiaa--WWaarrsszzaawwaa””??

– Nie mo˝na p∏ywaç w porcie

na ˝aglu, to podstawowe zasady

bezpieczeƒstwa. Ma∏e jednostki

p∏ywajàce sà zagro˝one kolizjà

z wp∏ywajàcymi do stacji paliw

du˝ymi jednostkami p∏ywajàcymi.

Dzieci dopiero uczà si´ ˝eglar-

stwa i mogà w ka˝dej chwili wy-

konaç niew∏aÊciwy manewr. Tre-

ner nie powinien zezwalaç na p∏y-

wanie na ˝aglu w zatoce portowej.

PPrroosszz´́  PPaannaa cczzyy  sszzkkoolleenniiee  ddzziieeccii

ii mm∏∏ooddzziiee˝̋yy  ww zzaattooccee  NNiieeppoorr´́tt  ((ttaakk

jjaakk  jjeesstt  oobbeeccnniiee))  jjeesstt  bbeezzppiieecczznnee??

– W zatoce Niepor´t jest ciasno,

poza tym szkolàcym zagra˝a szlak

wodny do stacji paliw w tej zato-

ce, do stacji wp∏ywa du˝o motoró-

wek. Szkolenie dzieci w zatoce Nie-

por´t i wyp∏ywanie tak jak wp∏y-

wanie do du˝ego portu na pe∏nym

˝aglu jest niebezpieczne.

CCzzyy  wwpp∏∏yywwaanniiee  ddoo zzaattookkii  PPiillaawwaa

kkoolliidduujjee  zz jjaakkiimmkkoollwwiieekk  sszzllaakkiieemm

wwooddnnyymm?? SSzzllaakk  wwooddnnyy  ddoo ssttaaccjjii

ppaalliiww  zznnaajjdduujjee  ssii´́  ww zzaattooccee  NNiiee--

ppoorr´́tt,,  cczzyy  oobbeejjmmuujjee  ttaakk˝̋ee  zzaattookk´́

PPiillaawwaa??

– Wp∏ywanie i wyp∏ywanie z za-

toki Pilawa nie koliduje z ˝adny-

mi szlakami wodnymi, to w∏aÊnie

obecna lokalizacja KS „Spójnia-

-Warszawa” w porcie Niepor´t

koliduje ze szlakiem wodnym du-

˝ych motorówek do stacji paliw.

Dodam jeszcze, ̋ e popieram dzia-

∏ania Gminy zmierzajàce do utwo-

rzenia na Pilawie enklawy dla ̋ e-

glarzy. To w koƒcu b´dzie dobre

rozwiàzanie, a szkolàce si´ tam

dzieci i m∏odzie˝ b´dà bezpieczne

i odseparowane od du˝ego portu

i motorówek p∏ynàcych do stacji

paliw.

Teren zatoki Niepor´t to prawie

ju˝ znak firmowy naszej Gminy,

a miejsce zajmowane dotychczas

przez kluby ˝eglarskie powinno

zostaç udost´pnione mieszkaƒ-

com naszej Gminy Niepor´t, tak

jak zaplanowano.

� Z dwukrotnym Mistrzem

Âwiata Edwardem Pietruchà

rozmawia∏a Anita Madej 

Kierownik Dzia∏u Sportu i Re-

kreacji Urz´du Gminy Niepor´t

Opini´ Mistrza popiera tak˝e
Leon Wróbel – trzykrotny
Mistrz Âwiata – klasa Cadet’68,
Hornet’71, Micro’95, Olimpij-
czyk – 5-miejsce na Igrzyskach
w Moskwie’80, tytu∏ Mistrza
Europy, Srebrny Medalista Eu-
ropy, 3-krotny bràzowy Meda-
lista Mistrzostw Europy, po-
nad 20-krotny Mistrz Polski.�

Zofia Klepacka, bràzowa medalistka olimpijska,
by∏a goÊciem uroczystoÊci w szkole w Józefowie
– otwarcia i przekazania w u˝ytkowanie rozbu-
dowanej cz´Êci szko∏y oraz inauguracji nowego
roku szkolnego.
Mistrzyni windsurfingu podzi´kowa∏a wójtowi Ma-

zurowi za umo˝liwienie m∏odym ˝eglarzom szko-

lenia w nowym bezpiecznym miejscu, w porcie Pi-

lawa nad Jeziorem Zegrzyƒskim. 

O Porcie Pilwa pozytywnie wypowiedzieli si´

równie˝ mistrzowie Êwiata ̋ eglarstwa Leon Wróbel,

Edward Pietrucha oraz inni ˝eglarze, pozytywnie

oceniajàc starania gminy zmierzajàce do utworze-

nia w tym miejscu obszaru szkoleniowego dla klu-

bów ˝eglarskich. � DB

Nie ma podstaw do obaw
o losy sportów wodnych
nad Jeziorem Zegrzyƒskim

WÊród przedstawicieli autorów Li-

stu wyst´pujà 2 podmioty, które

od kilku miesi´cy próbujà

– przy pomocy wszelkich sposo-

bów! – wymusiç na Gminie/w∏aÊci-

cielu nieruchomoÊci – udost´pnie-

nie nieruchomoÊci gminnej w ob-

szarze centralnego terenu

Kompleksu Rekreacyjno – Wypo-

czynkowego Niepor´t – Pilawa,

najbardziej atrakcyjnego terenu pu-

blicznego Gminy Niepor´t.

Szkoda, ̋ e ,,dzia∏acze sportowi” za-

pomnieli o obowiàzujàcej w sporcie

zasadzie fair play. Populistyczne ha-

s∏a, dzia∏anie ,,pod publik´” oraz

manipulacja faktami i informacjà

nie przystojà w ocenie Gminy orga-

nizacjom, które majà zajmowaç

si´ dzieçmi i m∏odzie˝à oraz propa-

gowaç wÊród m∏odych sportowców

zasady zdrowej i uczciwej rywali-

zacji, bo tym przecie˝ powinien

charakteryzowaç si´ sport.

FAKTY:
I. Gmina jest w∏aÊcicielem terenu

nad Zalewem Zegrzyƒskim, prze-

znaczonym na cele realizacji za-

daƒ publicznych Gminy w zakre-

sie kultury fizycznej, z przezna-

czeniem na tereny rekreacyjne

i urzàdzenia sportowe, którym

zarzàdza w ramach gminnego

Kompleksu Rekreacyjno – Wy-

poczynkowego Niepor´t – Pila-

wa.

II. Jak sama nazwa obiektu wska-

zuje – Kompleks ma s∏u˝yç za-

bezpieczeniu potrzeb mieszkaƒ-

ców w zakresie rekreacji i wy-

poczynku oraz korzystania

z urzàdzeƒ sportowych.

III. Jest to jedyne tego rodzaju

– ogólnodost´pne miejsce pu-

bliczne po∏o˝one na terenie

Gminy w bezpoÊrednim sà-

siedztwie Jeziora Zegrzyƒskie-

go, z którego mogà korzystaç

mieszkaƒcy, a tak˝e wszyscy

goÊcie Gminy, wÊród których

najliczniejszà grup´ stanowià

mieszkaƒcy aglomeracji war-

szawskiej i powiatu legionow-

skiego.

IV. Dla wszechstronnego wykorzy-

stania walorów Kompleksu

na potrzeby rekreacyjno – wypo-

czynkowe oraz celem podniesie-

nia poziomu i atrakcyjnoÊci te-

go terenu, b´dàcego wizytówkà

Gminy Niepor´t – Gmina przy-

j´∏a ,,Koncepcj´ w zakresie kie-

runków docelowego zagospoda-

rowania gminnego Kompleksu

Rekreacyjno – Wypoczynko-

wego Niepor´t – Pilawa”.

G∏ównym za∏o˝eniem Koncep-

cji jest podzia∏ obszaru Kom-

pleksu na strefy funkcjonalne

w celu jak najbardziej efektyw-

nego wykorzystania jego funk-

cji rekreacyjno-wypoczynkowych

dla jak najszerszego kr´gu u˝yt-

kowników/mieszkaƒców gmi-

ny Niepor´t i goÊci.

Podzia∏ obszaru na strefy
funkcjonalne uwzgl´dnia tak-
˝e mo˝liwoÊç funkcjonowania
na terenie Kompleksu klu-
bów sportowych i szkó∏ek ˝e-
glarskich – w rejonie tzw. ,,za-
toki Pilawa”, który uznano

za najbardziej optymalny w tym

zakresie, w tym tak˝e nie koli-

dujàcy z Koncepcjà Gminy oraz

zapewniajàcy bezpieczne poru-

szanie wszystkich szkolàcych si´

amatorów sportów wodnych

w rejonie tej zatoki; lokalizacja

ta uwzgl´dnia tak˝e uwarun-

kowania komunikacyjne

– zapewnienie niezak∏óconego

i bezpiecznego korzystania z po-

szczególnych stref funkcjonal-

nych przez ich u˝ytkowników.

V. Na podstawie w/w Koncepcji

zosta∏ ju˝ opracowany projekt

zagospodarowania cz´Êci terenu

Kompleksu, który przewiduje

urzàdzenie na tym obszarze na-

st´pujàcych ogólnie dost´pnych

obiektów:

1. Êcie˝ek rowerowych, rolko-

wych i nartorolkowych/zimà

na narty biegowe;

2. 4 boisk do pi∏ki siatkowej pla-

˝owej z trybunami dla 600

osób;

3. skateparku;

4. si∏owni zewn´trznej;

5. wielofunkcyjnego placu za-

baw;

6. pla˝y piaskowej i trawiastej;

7. pomostu wypoczynkowego;

8. ogólnie dost´pnej promenady

spacerowo – wypoczynkowej

wraz z urzàdzeniami sporto-

wymi i wypoczynkowymi

(sto∏y do tenisa sto∏owego

oraz szachów, trampoliny

ziemne, ∏awki, ∏awkole˝anki

i in.) zlokalizowanej wzd∏u˝

nabrze˝a Jeziora Zegrzyƒskie-

go w obszarze tzw. „zatoki

Niepor´t”.

VI. W dotychczasowej lokalizacji

WO˚Z oraz klubów sporto-

wych – Koncepcja przewiduje

wybudowanie

1. wskazanej wy˝ej – ogólnie do-

st´pnej promenady spacerowo

– wypoczynkowej wzd∏u˝ na-

brze˝a tego terenu wraz

z ogólnie dost´pnymi urzàdze-

niami sportowymi i wypo-

czynkowymi, oraz

2. g∏ównego obiektu Kompleksu

– jako centrum zarzàdzania

Kompleksem na odpowied-

nim poziomie funkcjonalnym,

technicznym, sanitarnym

i u˝ytkowym spe∏niajàcego

funkcje administracyjno – biu-

rowe z mo˝liwoÊcià jego wie-

lofunkcyjnego – uzupe∏niajà-

cego wykorzystania, w szcze-

gólnoÊci sale szkoleniowe

zapewniajàce mo˝liwoÊç pro-

wadzenia szkoleƒ, w tym

szkoleƒ z zakresu sportów

wodnych i ratownictwa na wy-

sokim poziomie – w ramach

bie˝àco realizowanych pro-

jektów, w tym równie˝ badaw-

czych i innowacyjnych.(…)

(…)

5. Yacht Klub Polski Warszawa

zawar∏ z Gminà umow´ dzier-

˝awy w dotychczasowej lokali-

zacji na bie˝àcy sezon

(do 30.11.2016 r.) oraz wystà-

pi∏ o zawarcie umowy dzier˝a-

wy w nowej lokalizacji – w ob-

szarze tzw.,,zatoki Pilawa”; (…)

Na stronie gminy Niepor´t www.nieporet.pl zamieszczono odpowiedê Gminy
na nieprawdziwe informacje oraz na nieuzasadnione zarzuty i obawy o los
sportów wodnych nad Jeziorem Zegrzyƒskim, wyra˝one w „LiÊcie otwartym”
rozpowszechnianym w mediach.
Materiał zamieszczony na stronie jest bardzo obszerny, dlatego publikujemy jego
skróconà wersj´, zach´cajàc zainteresowanych do zapoznania si´ z nim w całoÊci. 

(…)

17. Ârodowisko ˝eglarskie, któ-

re jest rzeczywiÊcie zaintere-

sowane dzia∏alnoÊcià w tym

zakresie, chocia˝by Yacht

Klub Polski Warszawa

– z pewnoÊcià b´dzie mia∏o

mo˝liwoÊci rozwijania swo-

jej bazy szkoleniowej nad Je-

ziorem Zegrzyƒskim (podob-

nie jak szkó∏ki ˝eglarskie),

tym bardziej ̋ e istnieje mo˝-

liwoÊç dostosowania miejsca

nowej lokalizacji do potrzeb

tej dzia∏alnoÊci w ewentual-

nie niezb´dnym zakresie;

(…)

� Zapraszamy do lektury 

na stronie www.nieporet.pl
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PRZYPOMINAMY o płatnoÊciach

Na druku prosimy wpisaç imi´
i nazwisko osoby, której dotyczy
płatnoÊç, natomiast w tytule płatnoÊci:
„OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI np. III kwartał 2016 r. lub
w przypadku rat miesi´cznych np.
lipiec 2016 r., sierpieƒ 2016 r. itp.”
– płacàc w ratach miesi´cznych nale˝y
pami´taç o terminach płatnoÊci
zgodnie z kwartalnymi okresami
rozliczeniowymi. 
W przypadku nie uiszczenia opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi Gmina ma obowiàzek
odzyskiwania zaległoÊci, włàcznie z ich

egzekucjà w oparciu o przepisy ustawy
– Ordynacja podatkowa i ustawy
o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji.
Informujemy równie˝, ˝e koszty
upomnienia obcià˝ajà zobowiàzanego
i sà pobierane na rzecz
wierzyciela/Gminy. Powstajà one
w dniu dostarczenia upomnienia
i obecnie wynoszà 11,60 zł.
W przypadku nie podj´cia przesyłki
przez adresata w terminie, ww.
upomnienie uwa˝a si´ za odebrane,
a koszty upomnienia, pomimo nie
odebrania pisma, sà naliczane. 

PPrrzzyyppoommiinnaammyy,,  ˝̋ee  zzbbllii˝̋aa  ssii´́  tteerrmmiinn  wwnnoosszzeenniiaa  ooppłłaatt  zzaa ggoossppooddaarroowwaanniiee
ooddppaaddaammii  kkoommuunnaallnnyymmii  zzaa IIIIII kkwwaarrttaałł,,  kkttóórryy  uuppłłyywwaa 1155  wwrrzzeeÊÊnniiaa 22001166  rr..  

UUrrzzààdd  GGmmiinnyy  NNiieeppoorr´́tt  pprrzzyyppoommiinnaa,,  ˝̋ee  zz ddnniieemm 1155  wwrrzzeeÊÊnniiaa uuppłłyywwaa
tteerrmmiinn  ppłłaattnnooÊÊçç IIIIII rraattyy  ppooddaattkkuu  oodd nniieerruucchhoommooÊÊccii,,  rroollnneeggoo  ii lleeÊÊnneeggoo
oodd oossóóbb  ffiizzyycczznnyycchh oorraazz IIII rraattyy  ppooddaattkkuu  oodd ÊÊrrooddkkóóww  ttrraannssppoorrttoowwyycchh..

PODZI¢KOWANIE
Rodzina Maƒk pragnie podzi´kowaç 

wszystkim zaanga˝owanym w gaszenie po˝aru,
który miał miejsce 26 sierpnia w Stanisławowie Pierwszym.

Szczególne podzi´kowania kierujemy do znajomych i sàsiadów,
którzy przybyli natychmiast i rozpocz´li gaszenie.

Dzi´kujemy równie˝ Wójtowi Gminy Niepor´t Sławomirowi Mazurowi 
oraz pracownikom Urz´du Gminy za udzielonà pomoc po po˝arze.

Z powa˝aniem
Marek Maƒk

Dokoƒczenie budowy chodnika
w Rembelszczyênie

Mazowiecki Zarzàd Dróg Woje-

wódzkich og∏osi∏ zamówienie pu-

bliczne na realizacj´ inwestycji

– przebudow´ drogi wojewódzkiej

nr 633, która obejmie budow´

chodnika i zjazdów na odcin-

ku 900 metrów. O dokoƒczenie bu-

dowy brakujàcego odcinka chodni-

ka na ulicy Jana Kazimierza

w Rembelszczyênie zabiega∏

w MZDW wójt Maciej Mazur. Pla-

nowany termin wykonania zamó-

wienia to 15 listopada 2016 r. 

� BW

Składamy podzi´kowanie Dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad Odział w Warszawie, PANU KRZYSZTOFOWI KONDRACIUKOWI,

za szybkie zrealizowanie obietnicy poprawy bezpieczeƒstwa skrzy˝owania drogi
krajowej nr 61 z drogà wojewódzkà nr 631, zło˝onej na konwencie w Niepor´cie.

Na rondzie w Zegrzu Południowym wykonano oznakowanie poziome ronda.
Pomalowane zostały:

• na rondzie linia pozioma pojedyncza przerywana krótka, rozdzielajàca pasy ruchu
na rondzie,

• na wjazdach na rondo linie poziome P-13 tj. linie warunkowego zatrzymania
zło˝one z trójkàtów,

• wokół ronda linie poziome P-10, na dojazdach przed rondem strzałki kierunkowe
poziome 

• P-8,wyznaczajàce jazd´ na rondzie na wprost i do skr´tów w prawo.

Harmonogram zebraƒ wiejskich
w sołectwach gminy Niepor´t w 2016 r.

SOŁECTWO DZIE¡ GODZINA MIEJSCE ZEBRANIA
Białobrzegi 13 wrzeÊnia, wtorek 18.00 Szkoła Pdstawowa 

w Białobrzegach
Rynia 13 wrzeÊnia, wtorek 19.30 TPD w Ryni
Rembelszczyzna 15 wrzeÊnia, czwartek 18.00 Filia GOK 

w Kàtach W´gierskich
Kàty W´gierskie 15 wrzeÊnia, czwartek 19.30 Filia GOK 

w Kàtach W´gierskich
Niepor´t 16 wrzeÊnia, piàtek 18.30 GOK w Niepor´cie
Beniaminów 19 wrzeÊnia, poniedziałek 17.30 Filia GOK w Beniaminowie
Wólka Radzymiƒska 19 wrzeÊnia, poniedziałek 19.00 Filia GOK 

w Wólce Radzymiƒskiej
Józefów 20 wrzeÊnia, wtorek 18.00 Szkoła Podstawowa

w Józefowie
Michałów-Grabina 20 wrzeÊnia, wtorek 19.30 Szkoła Podstawowa

w Józefowie
Aleksandrów 21 wrzeÊnia, Êroda 18.00 Szkoła Podstawowa

w Izabelinie
Izabelin 21 wrzeÊnia, Êroda 19.30 Szkoła Podstawowa w Izabelinie
Stanisławów Pierwszy 23 wrzeÊnia, piàtek 18.00 Gimnazjum 

w Stanisławowie Pierwszym
Stanisławów Drugi 27 wrzeÊnia, wtorek 18.00 Filia GOK 

w Stanisławowie Drugim
Wola Aleksandra 27 wrzeÊnia, wtorek 19.30 Filia GOK 

w Stanisławowie Drugim
Zegrze Południowe 28 wrzeÊnia, Êroda 18.00 Filia GOK 

w Zegrzu Południowym

INSPIRACJA – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
zaprasza na

BEZP¸ATNE konsultacje – logopedyczne, neurologopedyczne, integracji sensorycznej, fizjoterapii
od 19 wrzeÊnia do 30 wrzeÊnia 2016 r. 

Zapisy: telefon 535 435 185 lub recepcja@inspiracja-dzieci.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie udzielił Gminie
Niepor´t dotacji
w wysokoÊci 29.228,89 zł
na dofinansowanie realizacji zadania pn: Usuwanie wyrobów
zawierajàcych azbest z terenu Gminy Niepor´t – etap VII w 2016 roku.

Kwota dotacji stanowi 85% kosz-

tów zwiàzanych z demonta˝em

z budynków p∏yt eternitowych, za-

bezpieczeniem wyrobów zawiera-

jàcych azbest zgromadzonych

na posesjach prywatnych, odbiór

odpadów azbestowych, transport

i przekazanie do unieszkodliwienia

na sk∏adowisku odpadów niebez-

piecznych. W wyniku realizacji za-

dania zostanie osiàgni´ty efekt

ekologiczny w postaci usuni´cia

oko∏o 86 ton szkodliwego azbestu

z terenu Gminy Niepor´t. Termin

zakoƒczenia realizacji zadania usta-

lono do koƒca paêdziernika 2016

roku. 

W sierpniu specjalistyczna firma

dzia∏ajàca w oparciu o umow´ za-

wartà z Gminà Niepor´t rozpocz´-

∏a demonta˝ p∏yt eternitowych oraz

zabezpieczanie zgromadzonych

wyrobów zawierajàcych azbest.

� oprac. A. Cyms-Chmielewska

Kolejna dotacja dla Gminy
Niepor´t na usuwanie wyrobów
zawierajàcych azbest

Starosta Legionowski Robert Wróbel 
oraz Wójt Gminy Niepor´t Sławomir Maciej Mazur

zapraszajà na

SPOTKANIE KONSULTACYJNO-INFORMACYJNE
n a t e m a t  

przebudowy ul. Szkolnej w Izabelinie 
od Szkoły Podstawowej do skrzy˝owania z ul. Wrzosowà

poniedziałek 12.09.2016 r., godz. 18.00,
Szkoła Podstawowa w Izabelinie ul. Szkolna 1

Projekt zakłada przebudow´ drogi na długoÊci 826 metrów. Asfaltowa jezdnia zostanie poszerzona do 6 metrów.
Przy jezdni, po jednej stronie drogi, powstanie szeroki na 2 metry chodnik o nawierzchni z kostki brukowej, ze zjazdami
do posesji. Pobocze wykonane zostanie z naturalnego kruszywa z miejscowym odwodnieniem. Jednospadowe nachylenie
pobocza w kierunku przeciwnym do posesji, zapobiegaç b´dzie spływaniu wody opadowej na działki.
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Ksiàdz Kanonik
Zbigniew Brzozowski
(1934–2016)
Wieloletni proboszcz para-

fii Niepokalanego Pocz´-

cia NajÊwi´tszej Marii

Panny w Niepor´cie urodzi∏ si´

w Skar˝ysku Kamiennej na Kielec-

czyênie 4 lipca 1934 roku. Chrzest

przyjà∏ z ràk ksi´dza Pra∏ata Stani-

s∏awa Koprowskiego, proboszcza

Parafii NajÊwi´tszego Serca Pa-

na Jezusa w Skar˝ysku. B´dàc

od 9 roku ˝ycia ministrantem

i cz∏onkiem Krucjaty Euchary-

stycznej w kaplicy Ojców Francisz-

kanów w Skar˝ysku by∏ zwiàzany

z duchowoÊcià franciszkaƒskà.

Od najm∏odszych lat bardzo ceni∏

uczestnictwo w niedzielnych i Êwià-

tecznych mszach Êwi´tych oraz

spotkania z Chrystusem, ∏àczàc si´

z Nim w Komunii Âwi´tej. O ka-

p∏aƒstwie pomyÊla∏ w wieku 17 lat,

wst´pujàc w 1952 roku do semina-

rium. Âwi´cenia kap∏aƒskie przyjà∏

z ràk Kardyna∏a Stefana Wyszyƒ-

skiego 3 sierpnia 1958 roku, pozo-

stajàc pod du˝ym wp∏ywem ducho-

woÊci Ksi´dza Prymasa. Pe∏ni∏ po-

s∏ug´ kap∏aƒskà jako wikariusz

w parafiach: Matki Bo˝ej Aniel-

skiej w Warszawie-RadoÊci, Zmar-

twychwstania Paƒskiego na war-

szawskim Targówku, Êw. Tadeusza

Aposto∏a na Sadybie oraz NajÊwi´t-

szej Maryi Panny Królowej Âwia-

ta na Ochocie. W czerwcu 1972 ro-

ku zosta∏ proboszczem Parafii Êw.

Jakuba Aposto∏a w Krzemienicy

w Diecezji ¸owickiej. Obowiàzki

proboszcza parafii w Niepor´cie ob-

jà∏ 26 stycznia 1983 roku i paste-

rzowa∏ w parafii do 12 lipca 2009

roku nieprzerwanie przez 26 lat.

Za swojà prac´ duszpasterskà

24 grudnia 1993 r. zosta∏ odznaczo-

ny przez Biskupa Kazimierza Ro-

maniuka przywilejem noszenia

rokiety i mantoletu. Jak mawia∏ re-

ligijnoÊç wyniós∏ z domu rodzinne-

go, gdzie chocia˝ nie by∏o za boga-

to, ale zawsze najwi´kszà radoÊç

dawa∏a wspólna modlitwa. Dlatego

na swojej drodze kap∏aƒskiej tak

wiele czasu poÊwi´ca∏ rodzinom

w parafii, bo jak twierdzi∏, nikt nie

da tyle dobrego wychowania m∏o-

demu cz∏owiekowi, jak dom rodzin-

ny i panujàca w nim atmosfera mi-

∏oÊci, zrozumienia i duchowej po-

bo˝noÊci przenoszonej z pokolenia

na pokolenie. Przyjmujàc probo-

stwo w Niepor´cie, obejmowa∏ du-

˝à parafi´ z zabytkowym koÊcio-

∏em o ograniczonej przestrzeni dla

wiernych. To niewàtpliwie wp∏yn´-

∏o na podj´tà decyzj´ o budowie ka-

plicy w Bia∏obrzegach, a póêniej

wspieranie budowy koÊcio∏a w Sta-

nis∏awowie Pierwszym. Po zakoƒ-

czeniu budowy kaplicy w Bia∏o-

brzegach od ks. Kanonika Zbi-

gniewa Brzozowskiego wyszed∏

pomys∏, aby patronkà zosta∏a Ka-

rolina Kózkówna. Pragnà∏ On, aby

ta b∏ogos∏awiona, która zgin´∏a

Êmiercià m´czeƒskà w obronie

czystoÊci, wyprasza∏a ∏aski dla

licznie zamieszkujàcej i odpoczy-

wajàcej tu m∏odzie˝y. Dzi´ki sta-

raniom ksi´dza Kanonika wykona-

no szereg prac remontowych i kon-

serwatorskich w niepor´ckiej

Êwiàtyni m.in. instalacj´ gazowego

centralnego ogrzewania, wymian´

instalacji elektrycznych z monta-

˝em okaza∏ego ˝yrandola, zmianà

posadzki i nag∏oÊnienia oraz kon-

serwacj´ g∏ównego o∏tarza. Doko-

nano równie˝ szeregu prac w bu-

dynku plebanii, na terenie wokó∏

koÊcio∏a oraz na cmentarzu grze-

balnym. Jednak oprócz spraw zwià-

zanych z materialnym funkcjono-

waniem parafii nadal najwa˝niejsze

by∏y dla ks. Kanonika sprawy du-

chowe parafian, dla których z bie-

giem lat sta∏ si´ autorytetem, ojcem

duchownym, niestrudzonym prze-

wodnikiem na Êcie˝kach wiary.

W dniach radoÊci chrztów, komu-

nii Êwi´tych, Êlubów, ale i w dni

smutku ostatnich po˝egnaƒ. Bardzo

cz´sto ofiarowywa∏ swoje indywi-

dualne modlitwy w ró˝nych inten-

cjach, z którymi przychodzili

do Niego parafianie. Nie odmówi∏

pomocy, wys∏uchania i porady

w trudnej sytuacji ̋ yciowej, wspie-

ra∏ duchowo, wypraszajàc ∏aski dla

potrzebujàcych u Boga. Bardzo za-

le˝a∏o Mu na zainteresowaniu pa-

rafian lekturà prasy katolickiej,

szczególnie intensywnie w∏àczy∏

si´ w popularyzacj´ na niedziel-

nych mszach Êwi´tych nowego ty-

godnika diecezji warszawsko-pra-

skiej „Idziemy”, za co zosta∏ doce-

niony wyró˝nieniem przez redakcj´

tego tygodnika. Ponadto by∏ asy-

stentem koÊcielnym wydawanego

w latach dziewi´çdziesiàtych pisma

Parafii Rzymskokatolickiej w Nie-

por´cie „Wiara i ˚ycie”. By∏ cz∏o-

wiekiem niezwykle skromnym,

nie dbajàcym o zaszczyty i dobra

materialne. Ks. Kanonik Zbigniew

Brzozowski by∏ zaanga˝owany

w ˝ycie spo∏ecznoÊci gminy i jej

mieszkaƒców. Wspiera∏ organiza-

cj´ przez samorzàd obchodów

Êwiàt narodowych i gminnych, za-

pewniajàc cz´Êç liturgicznà tych

uroczystoÊci, g∏oszàc homilie,

w których wskazywa∏ na wielowie-

kowy zwiàzek historii narodu i paƒ-

stwa polskiego z religià chrzeÊci-

jaƒskà. W uznaniu zas∏ug ks. Ka-

nonika dla spo∏ecznoÊci lokalnej,

w z∏oty jubileusz 50-lecia kap∏aƒ-

stwa 3 sierpnia 2008 roku Rada

Gminy Niepor´t podj´∏a uchwa∏´

o przyznaniu Jubilatowi tytu∏u Ho-

norowego Obywatela Gminy Nie-

por´t. Odchodzàc na zas∏u˝ony od-

poczynek z funkcji proboszcza

w lipcu 2009 roku pozosta∏ w Nie-

por´cie, pe∏niàc obowiàzki rezy-

denta niepor´ckiej parafii. Jak mó-

wi∏ ukocha∏ niepor´ckà ziemi´

i chcia∏ tu byç mi´dzy Nami

do koƒca ˝ycia, dlatego dalej s∏u-

˝y∏ wiernym pos∏ugà kap∏aƒskà mi-

mo trudów choroby. Spe∏ni∏ swo-

je najwi´ksze marzenie ̋ ycia odby-

wajàc podró˝ po Chinach i wi´cej

czasu móg∏ poÊwi´ciç zaj´ciu, któ-

re zawsze bardzo lubi∏ – zbieraniu

grzybów w po∏o˝onym blisko ple-

banii niepor´ckim lesie. Ks. Kano-

nik Zbigniew Brzozowski swoim

˝yciem s∏u˝y∏ Bogu na Jego chwa-

∏´ i ludziom, wskazujàc im praw-

dy wiary chrzeÊcijaƒskiej. To Ka-

p∏an, który wytrwa∏ w mi∏oÊci

do Boga, bo wiedzia∏ kim jest dla

Boga i co Jemu da∏ Bóg. W sobo-

t´ 27 sierpnia 2016 roku po˝egna-

liÊmy Kap∏ana, który by∏ w swojej

pos∏udze wierny Bogu i oddany lu-

dziom. 

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne

Pogrzeb Êp. Ksi´dza Kanonika

Zbigniewa Brzozowskiego odby∏

si´ w koÊciele Niepokalanego Po-

cz´cia NajÊwi´tszej Marii Panny

w Niepor´cie 27 sierpnia. Msz´

Âwi´tà koncelebrowali Ksi´˝a

z Dekanatów: Tarchomiƒskiego,

Legionowskiego i Radzymiƒskie-

go, a przewodniczy∏ jej Jego Eks-

celencja Arcybiskup Henryk Ho-

ser SAC. Wieloletniego probosz-

cza niepor´ckiej parafii ˝egna∏y

t∏umy mieszkaƒców, dla których

by∏ autorytetem i duchowym prze-

wodnikiem do koƒca swoich dni. 

Po Eucharystii cia∏o Zmar∏ego

zosta∏o odprowadzone na miejsco-

wy cmentarz i z∏o˝one w grobach

kap∏aƒskich. � B.Wilk
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Festiwal, zorganizowany przez

Lokalnà Grup´ Dzia∏ania Zalew

Zegrzyƒskim pod honorowym

patronatem Ministra Rolnictwa

i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, 

odby∏ si´ w sobot´ 3 wrzeÊnia

w Dàbrówce. Jest jednym z najcie-

kawszych i najbogatszych

pod wzgl´dem kulinarnym wyda-

rzeƒ na mapie kulturalnej Êrodko-

wego Mazowsza. Inicjatywa ma

na celu pobudzenie aktywnoÊci

i integracj´ mieszkaƒców so∏ectw

z gmin po∏o˝onych w regionie Je-

ziora Zegrzyƒskiego, s∏u˝y równie˝

prezentacji dorobku spo∏ecznego

i kulturalnego poszczególnych so-

∏ectw oraz miejscowego r´kodzie-

∏a i regionalnych potraw. W tego-

rocznej edycji konkursu wzi´∏o

udzia∏ siedem so∏ectw: So∏ectwo

Kuligów (Gmina Dàbrówka), So-

∏ectwo Skierdy (Gmina Jab∏onna),

So∏ectwo Beniaminów (Gmina

Niepor´t), So∏ectwo ̧ acha (Gmina

Serock), So∏ectwo Barcice (Gmina

Somianka), So∏ectwo Janówek

Pierwszy (Gmina Wieliszew), So-

∏ectwo Dybów Kolonia (Gmina Ra-

dzymin), które rywalizowa∏y ze so-

bà w nast´pujàcych kategoriach:

prezentacja stoiska, smaki, kuchnia

regionalna, wyst´p sceniczny.

Na naszym stoisku zaprezento-

wana zosta∏a obszernà prezentacja

na temat militarnego zabytku, for-

tu w Beniaminowie. So∏tys Ma-

riusz Rasiƒski zabiega∏ o materia-

∏y z ró˝nych êróde∏, docierajàc

do zdj´ç z okresu I wojny Êwiato-

wej. Mieszkaƒcy Beniaminowa,

którzy zaanga˝owali si´ w rywali-

zacj´, przygotowali doskona∏e po-

trawy i przetwory, pi´knie ekspo-

nujàc je na sto∏ach. Smak wyrobów

doceni∏o jury konkursowe, przy-

znajàc so∏ectwu Beniaminów

III miejsce w kategorii kuchnia re-

gionalna.

Laureatem VII Festiwalu Aktyw-

noÊci Spo∏ecznej i Kulturalnej So-

∏ectw zosta∏o so∏ectwo Skierdy

(Jab∏onna), które b´dzie gospoda-

rzem kolejnej edycji imprezy. 

� BW

W VII Festiwalu
AktywnoÊci Społecznej
i Kulturalnej Sołectw,
Beniaminów,
reprezentujàc gmin´
Niepor´t,
zajàł III miejsce
w kategorii kuchnia
regionalna. 

Beniaminów
na podium Festiwalu
Sołectw

Piknik Rodzinny Caritas

Kwiaty w imieniu mieszkaƒców gmi-

ny Niepor´t z∏o˝yli: Wójt Maciej Ma-

zur, Zast´pca Wójta Alicja Soko∏ow-

ska oraz Przewodniczàcy Rady Gmi-

ny Eugeniusz Woêniakowski.

W imieniu mieszkaƒców Powiatu Le-

gionowskiego kwiaty z∏o˝yli: Staro-

sta Robert Wróbel, Wiceprzewodni-

czàcy Rady Powiatu Wies∏aw Smo-

czyƒski oraz Radna Powiatu

Agnieszka Powa∏a. Delegacje z∏o˝y-

∏y równie˝ kwiaty na cmentarzu pa-

rafialnym w Niepor´cie na grobach

rozstrzelanych ̋ o∏nierzy AK i ich do-

wódcy Bronis∏awa Tokaja oraz

na grobie Nieznanego ˚o∏nierza,

który poleg∏ we wrzeÊniu 1939 roku.

W uroczystoÊci uczestniczyli miesz-

kaƒcy, radni i so∏tysi oraz harce-

rze 14 Dru˝yn Harcerskich i Gromad

Zuchowych Niepor´t, którzy zapew-

nili asyst´ przy sk∏adaniu kwiatów.

W Zegrzu Po∏udniowym, przy tabli-

cy upami´tniajàcej dzia∏alnoÊç Sza-

rych Szeregów, kwiaty z∏o˝y∏a Stra˝

Gminna. 

OÊmioro nauczycieli zdało egzamin na nauczyciela mianowanego. W obecnoÊci dyrektorów
szkół, zło˝yli Êlubowanie przed wójtem Maciejem Mazurem.

Gratulujemy nauczycielom awansu zawodowego! 

W niedziel´, 4 wrzeÊnia, po zakoƒczeniu Mszy Âwi´tej, Zespół
Charytatywny Caritas parafii NMP Królowej w Józefowie k. Legionowa
zorganizował piknik rodzinny. To kolejna XI ju˝ odsłona wspólnego
Êwi´towania, którà przygotowali pracownicy i wolontariusze Caritas. 

Na uczestników pikniku czeka∏y:

wyst´py uczniów ze Szko∏y Podsta-

wowej w Jozefowie i meksykaƒ-

skiego zespo∏u Mariachi Los Ami-

gos, koncert zespo∏u Józefinki, po-

kaz udzielania pierwszej pomocy,

dmuchana zje˝d˝alnia, przeja˝d˝ki

bryczkà. Przy ka˝dym stoisku

z atrakcjami ustawiona by∏a skar-

bonka Caritas, do której mo˝na by-

∏o wrzuciç datki na wsparcie cha-

rytatywnych dzie∏, realizowanych

przez Caritas w Józefowie. Wielkà

niespodziankà by∏a niezapowie-

dziana wizyta na pikniku Jego

Ekscelencji Biskupa Marka Solar-

czyka. Piknik prowadzili znani

i lubiani prezenterzy Studia Lotto

– Conrado Moreno i Janusz La-

skowski, który Êwietnie prowadzi∏

licytacje. Do wylicytowania by∏o

miedzy innymi: pióro Prezydenta

Andrzeja Dudy, co-drive z Bart-

kiem Marsza∏kiem, sportowa nie-

spodzianka os Anity W∏odarczyk

i Marcina Gortata, koszulka olim-

pijska RIO 2016 z autografem Ra-

fa∏a Majki oraz wiele innych atrak-

cji. 

� D. Brzozowska

Z∏o˝enie kwiatów na mogile ˝o∏nierzy AK na cmentarzu parafialnym w Niepor´cie

Z∏o˝enie kwiatów pod pomnikiem w Wólce Radzymiƒskiej upami´tniajàcym
pilotów polskiego bombowca PZL. 37 ¸oÊ, zestrzelonych 7 wrzeÊnia 1939 roku

UroczystoÊci obchodów 1 wrzeÊnia rozpocz´liÊmy od zło˝enia kwiatów
na Placu WolnoÊci w Niepor´cie. 

WrzeÊniowe rocznice

W uroczystoÊci uczestniczyli m.in.

Starosta Robert Wróbel, ks. W∏ady-

s∏aw Trojanowski, Wójt Gminy Ma-

ciej Mazur, Radni Powiatu Legio-

nowskiego Agnieszka Powa∏a i Wie-

s∏aw Smoczyƒski, Przewodniczàcy

Rady Gminy Eugeniusz Woênia-

kowski, radni gminy Niepor´t: Ma-

ria P∏atkowska, Jaros∏aw Kawka, Ja-

ros∏aw Koperski i Andrzej Wojcie-

chowski, so∏tys Ewa Broszkiewicz,

mieszkaƒcy, harcerze oraz stra˝acy

z OSP Wólka Radzymiƒska.

� BW
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III Regaty o Puchar Wójta Gminy Niepor´t „Niepor´ckie ˚agle”, których organizatorem była Gmina Niepor´t i Przystaƒ
Mi´dzy ˚aglami, otworzyli Wójt Maciej Mazur oraz Starosta Robert Wróbel. 

Regaty rozegrane zosta∏y

w dwóch klasach – Omega

i RS Vision. Panujàca od rana

pogoda, ∏adne s∏oƒce i s∏aby wiatr,

nie zapowiada∏a mocnych wra˝eƒ

na ∏odziach. Nie zepsu∏o to jednak

dobrego nastroju ˝eglarzy, których

umiej´tnoÊci wysoko oceni∏ S´dzia

G∏ówny – Karol Pajka, podkreÊla-

jàc, ̋ e gdy podczas ostatnich wyÊci-

gów silniej powia∏o, mo˝na by∏o

w pe∏ni zaprezentowaç swoje umie-

j´tnoÊci ˝eglarskie. W klasie Ome-

ga Standard, I miejsce zaj´∏a za∏o-

ga reprezentujàca Starostwo Powia-

towe w Legionowie w sk∏adzie

– sternik Sylwester Pietrucha oraz

Robert Wróbel. W klasie RS Vi-

sion I miejsce przypad∏o sternikowi

Stanis∏awowi Kowalewskiemu wraz

z za∏ogà.

Regatom towarzyszy∏y tak˝e

atrakcje na làdzie. Darmowe dmu-

chaƒce dla dzieci by∏y miejscem

bardzo aktywnej i radosnej zabawy,

równie du˝ym powodzeniem cie-

szy∏y si´ bezp∏atne rejsy tramwa-

jem wodnym „Laguna”, dzi´ki któ-

rym wszyscy mogli zakosztowaç

pobytu na Jeziorze Zegrzyƒskim.

W namiocie promocyjnym od rana

czeka∏y na goÊci foldery, mapy,

pocztówki oraz gad˝ety gminne.

Na zakoƒczenie regat odby∏a si´

uroczysta ceremonia wr´czenia pu-

charów, medali i nagród. Dla ster-

ników zwyci´skich ekip firma Le-

xus Warszawa ˚eraƒ przekaza∏a

Vouchery na weekend z dowolnym

modelem Lexusa z pe∏nym bakiem

paliwa! WÊród uczestników regat

rozlosowano równie˝ atrakcyjnà

nagrod´ – voucher na szkolenie re-

gatowe w szkole Scandinavia/Skip-

pi 650.

Dzi´kujemy wszystkim uczestni-

kom za udzia∏ w regatach i do zo-

baczenia za rok. � DB

W sobot´ 3 wrzesnia odbyła si´
organizowana przez Niepor´ckie
Stowarzyszenie Historyczne wycieczka
rowerowa „Szlakiem historii”. 

W niedziel´, 4 wrzeÊnia, odbyły
si´ XVIII Do˝ynki Województwa
Mazowieckiego. 

Rowerem
szlakiem
historii

Festiwal
wieƒców
do˝ynkowych
w Otwocku 

W zorganizowanej po raz pierwszy

przez Stowarzyszenie wyprawie

wzi´∏o udzia∏ 17 rowerzystów.

Podczas rajdu uczestnicy zwiedzi-

li sta∏à ekspozycj´ historycznà

w Gminnym OÊrodku Kultury

w Niepor´cie, pozosta∏oÊci strzel-

nicy wojskowej z poczàtku XX wie-

ku, ruiny gajówki „Kontrewers”, le-

Êne mogi∏y wojenne, pozosta∏oÊci

radzieckiego szpitala polowego,

miejsce rozstrzelania ̋ o∏nierzy AK

Batalionu Niepor´ckiego, dwa

cmentarze osadników ol´derskich

oraz most Bailey’a. Przewodnikiem

podczas wyprawy by∏ Konrad Szo-

stek. O historii lasu niepor´ckiego

i metodach uprawy opowiedzia∏ le-

Êniczy Gerard Hoja. 

Dzi´kujemy za udzia∏ i zaprasza-

my do uczestnictwa w kolejnych

przedsi´wzi´ciach Stowarzyszenia.

Wycieczka realizowana by∏a

w ramach programu Niepor´ckiego

Stowarzyszenia Historycznego pn.:

„HISTORIA WARTA POZNA-

NIA. TWOJA MA¸A OJCZY-

ZNA”. Projekt dofinansowany ze

Êrodków „Programu Fundusz Ini-

cjatyw Obywatelskich – Mazowsze

Lokalnie”. Realizowanego przez

Fundacj´ Fundusz Wspó∏pracy,

Stowarzyszenie BORIS oraz Stowa-

rzyszenie Europa i My.

� Konrad Szostek

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne

Regaty „Niepor´ckie ˚agle”

Sport i kultura fizyczna
w Gminie Niepor´t
I. Gminna infrastruktura sportowa
– Mieszkaƒcy Gminy majà za-
pewnionà infrastruktur´ sportowà
w postaci:
• P∏ywalni Sportowej „Aquapark Fa-

la” w Stanis∏awowie Pierwszym;

• 17 gminnych placów zabaw;

• 7 wielofunkcyjnych boisk sporto-

wych w tym kompleksu Orlik;

• 8 ma∏ych boisk sportowych i miejsc

do gier sportowych;

• 2 si∏owni zewn´trznych;

• 5 hal i sal gimnastycznych.

Gmina zagospodarowa∏a tak˝e

obiekt tzw. Dzikiej Pla˝y, gdzie zor-

ganizowa∏a najbardziej ucz´szczane

kàpielisko w Powiecie Legionow-

skim oraz prowadzi Kompleks Re-

kreacyjno-Wypoczynkowy Niepo-

r´t-Pilawa.

II. Ârodki finansowe z bud˝etu
Gminy przeznaczone na wspiera-
nie i upowszechnianie kultury fi-
zycznej w samym 2016 r.
¸àczna kwota Êrodków przewidzia-

nych w bud˝ecie gminy w 2016 r.

na wspieranie i upowszechnianie

kultury fizycznej w Gminie Niepor´t

to ok. 330 000 z∏, w tym:

1. Dotacje dla klubów sportowych
– 190 000 z∏.
Kwot´ zaplanowano na dotacje ce-

lowe z bud˝etu gminy, na sfinan-

sowanie zadaƒ publicznych Gmi-

ny Niepor´t w zakresie wspierania

i upowszechniania kultury fizycz-

nej – organizowanie i prowadze-

nie zaj´ç, zawodów w zakresie

kultury fizycznej wÊród dzieci

i m∏odzie˝y mieszkaƒców gminy

w 2016 roku w dyscyplinach spor-

towych: pi∏ka no˝na, pi∏ka siatko-

wa, pi∏ka koszykowa, ˝eglarstwo,

minitenis, tenis ziemny, judo i p∏y-

wanie zleconych do realizacji na-

st´pujàcym stowarzyszeniom:

1) Uczniowski Klub Sportowy

„Pogoƒ Józefów” (pi∏ka no˝na

dla dzieci i m∏odzie˝y uczniów.

gimnazjum i szko∏y Êredniej)

– I transza w wysokoÊci 

45 000 z∏,

2) Uczniowski Klub Sportowy

„Pogoƒ Józefów” (pi∏ka no˝na

dla dzieci w wieku przedszkol-

nym i uczniów szko∏y podsta-

wowej) – I transza w wysoko-

Êci 30 000 z∏,

3) Uczniowski Klub Sportowy

„Pilawa” – I transza w wysoko-

Êci 20 000 z∏,

4) Uczniowski Klub Sportowy

„D´bina” – I transza w wysoko-

Êci 70 000 z∏

5) Uczniowski klub Sportowy „Fa-

la” – I transza w wysokoÊci 

20 000 z∏.

Za otrzymane transze dotacji,

na podstawie umów zawartych z gmi-

nà, kluby sportowe prowadzà w sys-

tematycznà prac´ szkoleniowà

z dzieçmi i m∏odzie˝à oraz zorganizo-

wa∏y zawody sportowe stwarzajàce im

mo˝liwoÊç sprawdzenia praktycznych

umiej´tnoÊci wyniesionych z zaj´ç.

Powy˝sze zadania realizowane sà ra-

mach otwartych konkursów ofert

w zakresie po˝ytku publicznego.

Ponadto w 2016 r. udzielono do-

tacji Stowarzyszeniu Stanis∏awowska

Inicjatywa Sàsiedzka na realizacj´ za-

dania publicznego pn. „˚yj zdrowo

na sportowo” w wysokoÊci 4 000 z∏.

Pozosta∏e Êrodki finansowe prze-

znaczone zostanà na organizacj´ im-

prez i zawodów sportowych zgodnie

z obowiàzujàcym kalendarzem imprez

sportowych oraz nadzór nad gminny-

mi obiektami sportowymi.

2. Nagrody sportowe Gminy Nie-
por´t za wysokie wyniki sporto-
we uczniów we wspó∏zawodnic-
twie krajowym – Gmina promu-
je sportowców przyznajàc
nagrody sportowe:
Od 2005 roku – przyzna 60 razy,

w wysokoÊci zale˝nej od osiàgni´-

tego wyniku sportowego od 1000 z∏

do 2000 z∏. ¸àczna wartoÊç przy-

znanych nagród 101 000 z∏.

W szko∏ach podstawowych

i w gimnazjum prowadzone sà kla-

sy sportowe i finansowe przez

Gmin´ zaj´cia z nauki p∏ywania.

3. Nowe inwestycje Gminy:
1) w 2016 r. zostanie og∏oszony

przetarg na budow´ sali sporto-

wej przy szkole w Bia∏obrze-

gach,

2) przygotowana jest dokumentacja

projektowa na budow´ Êcie˝ek

rowerowych wzd∏u˝ Kana∏u

Królewskiego wzd∏u˝ ul. Stru-

˝aƒskiej,

3) opracowano projekt zagospoda-

rowania przestrzennego Kom-

pleksu Rekreacyjno-Wypoczyn-

kowego Niepor´t-Pilawa (I etap).

�

Do Otwocka „Stolicy Kultury Ma-

zowsza 2016” przyby∏y delegacje

z do˝ynkowymi wieƒcami z wie-

lu miejscowoÊci naszego woje-

wództwa. Powiat legionowski re-

prezentowa∏a delegacja z gminy

Niepor´t. Pi´kny wieniec, którego

g∏ównym elementem by∏o czerwo-

ne serce i napis „Rok Mi∏osierdzia”,

wykonali mieszkaƒcy Parafii z Jó-

zefowa. Serdecznie dzi´kujemy

mieszkaƒcom za to, ˝e kultywujà

pi´knà tradycj´ do˝ynkowà i anga-

˝ujà si´ w wykonanie gminnego

wieƒca. � BW



Pobór w sierpniu przez Wojsko

Polskie koni i paszy oraz two-

rzenie lokalnych punktów mo-

bilizacyjnych w niektórych gospo-

darstwach by∏y sygna∏em dla miesz-

kaƒców Niepor´tu, ˝e nowa wojna

zbli˝a si´ nieuchronnie. Jeden z ta-

kich punktów dzia∏a∏ na poczàtku

wrzeÊnia 1939 roku przy ul. Jana Ka-

zimierza na kolonii „Lipy”, w gospo-

darstwie dziadka autora Miko∏aja

Wróbla. Do takiego punktu przyby-

wali zmobilizowani poborowi, któ-

rzy po rejestracji przebierali si´

w mundury i otrzymywali

broƒ. I w∏aÊnie z bronià mia∏ miej-

sce incydent, gdy jeden z nowo

wcielonych do wojska ˝o∏nierzy

przymierzy∏ si´ ze swojego karabi-

nu do przelatujàcych samolotów. Zo-

sta∏ bardzo skarcony przez swojego

prze∏o˝onego, za nierozwa˝ne za-

chowanie, gdy˝ w przypadku strze-

lania i tak ma∏o skutecznego móg∏

doprowadziç do ujawnienia punktu

w gospodarstwie i ostrzelania go

przez wrogie samoloty. Ubrania cy-

wilne pakowane by∏y do walizki je-

˝eli poborowy mia∏ walizk´ lub

w kartonowe pud∏o i po opisaniu ad-

resu zwrotnego oddawane do zbior-

czego punktu w Niepor´cie, który

znajdowa∏ si´ w domu p. Koperskie-

go. Wojsko Polskie rekwirowa∏o

równie˝ w gospodarstwach za po-

kwitowaniem odszkodowania konie

g∏ównie do zaprz´gów taborowych.

W Wojnie Obronnej Polski 1939 ro-

ku Niepor´t jako miejscowoÊç nie

stanowi∏ punktu strategicznego w to-

czàcych si´ walkach, ale ze wzgl´-

du na centralne po∏o˝enie by∏ rejo-

nem postoju i koncentracji jednostek

polskiej artylerii, która wspiera∏a

walk´ z niemieckimi przyczó∏kami

na Narwi. By∏ równie˝ po∏o˝ony bar-

dzo blisko Zegrza, które ze wzgl´-

du na przepraw´ mostowà na starej

Narwi stanowi∏o wa˝ny w´ze∏ ko-

munikacji kolejowej i drogowej

w kierunku Warszawy. To w∏aÊnie

na to strategicznie miejsce b´dà kie-

rowa∏y si´ wojska niemieckie Gru-

py Armii „Pó∏noc” gen. p∏k. Fedo-

ra von Bocka, uderzajàce z Prus

Wschodnich na Warszaw´. Armia ta

mia∏a na celu wyjÊcie du˝ymi si∏a-

mi na ty∏y wojsk polskich zgroma-

dzonych w rejonie Êrodkowej Wis∏y

i odciàç Warszaw´ od wschodu. Ten

najkrótszy kierunek wyprowadzajà-

cy wojska niemieckie z Prus

Wschodnich na Warszaw´ os∏ania-

∏a Armia „Modlin”, dowodzona

przez gen. bryg. WP Emila Prze-

drzymirskiego-Krukowicza, Samo-

dzielna Grupa Operacyjna „Na-

rew” (dowodzàcy gen. bryg. WP

Czes∏aw M∏ot-Fija∏kowski) oraz

Odwód Naczelnego Wodza Grupa

Operacyjna „Wyszków„(dow. gen.

bryg. WP Wincenty Kowalski).

Dzia∏ania làdowe w rejonie Niepo-

r´tu dotyczà g∏ównie walk 20 Dy-

wizji Piechoty pod dowództwem

p∏k. dypl. Wilhelma Andrzeja La-

wicza, wchodzàcej w sk∏ad Armii

„Modlin”. Dywizja ta rankiem

4 wrzeÊnia rozpocz´∏a schodzenie

z pozycji w rejonie M∏awy i atako-

wana przez lotnictwo niemieckie

cofa∏a si´ marszem przez Zakro-

czym w kierunku Modlina. Wieczo-

rem 7 wrzeÊnia przez most modliƒ-

ski odesz∏a na wschodni brzeg Wi-

s∏y w celu zreorganizowania si´. Ze

wzgl´du na zmian´ g∏ównego kie-

runku ataku Niemców na Ró˝an

i Pu∏tusk Armia „Modlin” mog∏a

wycofaç si´ za Wis∏´ i Narew. Kwa-

tera g∏ówna Armii zosta∏a przenie-

siona 5 wrzeÊnia w godzinach noc-

nych z Modlina do Jab∏onny i Legio-

nowa, a w dniu 8 wrzeÊnia

do Rembertowa. Na pó∏nocny za-

chód od Modlina znad Drw´cy pra-

wym brzegiem Wis∏y maszerowa∏y

na Warszaw´, nale˝àce do GA „Pó∏-

noc” dywizje II Korpusu niemieckie-

go 3 Armii gen. Georga Kuchlera,

w tym: 228 Dywizja Piechoty

na Modlin, 32 DP na D´be, a 217 DP

na Serock. Przeciwko ww. jednost-

kom pozycje obronne zaj´∏a Grupa

Operacyjna dowodzona przez gen.

bryg. WP Juliusza Zulaufa, z rozka-

zem bronienia rzeki Wis∏y i Narwi

od Zakroczymia po Serock. Na od-

cinku Zegrze – D´be, p∏k. dypl. Jó-

zef Sas-Hoszowski, dowódca War-

szawskiej Brygady Obrony Narodo-

wej dysponowa∏ 1 batalionem

26 pu∏ku piechoty, 2 batalionem

Warszawskiej Brygady Obrony Na-

rodowej „Warszawa II” oraz impro-

wizowanym batalionem wojsk ∏àcz-

noÊci z Centrum Wyszkolenia ̧ àcz-

noÊci w Zegrzu mjr. Wiktora

Pikulskiego. Wsparcie artyleryjskie

stanowi∏y oddzia∏y 78 dywizjonu ar-

tylerii lekkiej (armaty 75mm

i 100mm) kpt. Ludwika Lipki.

Przed wieczorem 6 wrzeÊnia odcinek

zosta∏ wzmocniony 13 pociàgiem

pancernym (wycofany popo∏u-

dniu 7 IX do dyspozycji dowódcy

Armii), a w nocy z 6 na 7 wrzeÊnia

do∏àczy∏ 98 dywizjon artylerii ci´˝-

kiej kpt. Edwarda Chmelika i zajà∏

stanowiska ogniowe w rejonie Nie-

por´tu. Nad ranem 7 wrzeÊnia za∏o-

ga przedmoÊcia w Zegrzu wycofa∏a

si´ na po∏udniowy brzeg Narwi,

a most w Zegrzu na rozkaz dowód-

cy Armii „Modlin” zosta∏ wysadzo-

ny w powietrze. OpuÊciwszy przed-

moÊcie pod Zegrzem organizowano

obron´ na po∏udniowym brzegu,

którà powierzono utworzonej

8 wrzeÊnia Armii „Warszawa” (dow.

gen. dyw. WP Juliusz Karol Róm-

mel). Zgodnie z rozkazem Naczel-

nego Wodza marsz. Rydza-Âmig∏e-

go 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 War-

szawy. Sytuacja na froncie ulega∏a

znacznemu pogorszeniu, gdy˝ 217

DP z niemieckiego II Korpusu roz-

pocz´∏a w dniu 11 wrzeÊnia forsowa-

nie Narwi pod Zegrzynkiem k.Seroc-

ka. Grupa gen. Zulaufa zajmowa∏a

odcinek D´be – Serock ze stanowi-

skiem dowodzenia w m. Bia∏o∏´ka

Dworska. Ugrupowanie obronne

jednostek by∏o nast´pujàce: zgrupo-

wanie p∏k. dypl. Sas – Hoszowskie-

go, dwór Poniatów, obsadza∏ Dzia∏-

dowski Batalion Obrony Narodowej

kpt. Kazimierza Mordzewskiego,

wsparty 2 baterià 78 dywizjonu ar-

tylerii lekkiej kpt. Lipki. Na pó∏noc-

nym skraju lasu na po∏udnie od Ze-

grza sta∏ 2 Warszawski Batalion

Obrony Narodowej mjr. Bronis∏awa

Surewicza z baterià 8 pu∏ku artyle-

rii lekkiej i 2 batalion 32 pp mjr. Mi-

cha∏a Paku∏y z baterià 8 pu∏ku arty-

lerii lekkiej. Odwód stanowi∏ bata-

lion z Centrum Wyszkolenia

¸àcznoÊci w Zegrzu pod dowódz-

twem mjr. W. Pikulskiego oraz

47 dywizjon artylerii ci´˝kiej (hau-

bice 120mm) mjr. M.Kubickiego ze

stanowiskami ogniowymi w pó∏noc-

nej cz´Êci m. Izabelin oraz podpo-

rzàdkowana wieczorem 11 wrze-

Ênia 1 bateria 30 dywizjonu artyle-

rii ci´˝kiej kpt. Tadeusza

Jakubowskiego, ze stanowiskami

ogniowymi w m. Aleksandrów oraz

punktem obserwacyjnym na wzgó-

rzu 85 w Niepor´cie. Dywizjony sta-

nowi∏y artyleri´ ogólnego dzia∏ania.

Stanowisko dowodzenia dowódcy

Warszawskiej Brygady Obrony Na-

rodowej znajdowa∏o si´ w folwarku

Micha∏ów (Reginów)przy szosie

Zegrze – Legionowo. Dzia∏ania za-

czepne 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 Fedor-

czyk). Odwody dywizji tj. 79 pp

pp∏k. dypl. Konstantego Zborow-

skiego i 1 samodzielny batalion ka-

rabinów maszynowych mjr. Wac∏a-

wa Kuczajowskiego sta∏y w lesie

na po∏udnie od Legionowa, nato-

miast w lesie na zachód od Niepo-

r´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 karabi-

nów maszynowych. Jednak jak wy-

nika z relacji starszych mieszkaƒców

Ryni ˝o∏nierze 20 Dywizji Piecho-

ty byli bardzo utrudzeni kilkudnio-

wymi walkami odwrotowymi spod

M∏awy, cz´sto g∏odni, dokucza∏

brak snu i chocia˝ chwilowego od-

poczynku od walk na pierwszej linii

frontu. Dywizja dysonowa∏a rów-

nie˝ 62 i 63 samodzielnà kompanià

czo∏gów rozpoznawczych TKS. Ka-

waleria dywizyjna pod dowódz-

twem mjr. W∏adys∏awa Gajewskie-

go prowadzi∏a sta∏e rozpoznanie la-

sów w stron´ Radzymina. Cdn.

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne
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W cyklu wspomnieniowym przypomn´ dziÊ
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.

Làdowe działania wojenne
we wrzeÊniu 1939 roku w Niepor´cie
i okolicach. Cz. I

Polska piechota w marszu na stanowiska 
– rekonstrukcja historyczna „BZURA-2009”
Brochów 13 wrzesieƒ 2009 r. (fot. autora)

Polska tankietka TKS 
– rekonstrukcja historyczna „BZURA-2009”
Brochów 13 wrzesieƒ 2009 r. (fot. autora) 

Szwadron polskiej kawalerii we
wrzeÊniu 1939 r. – rekonstrukcja

historyczna „BZURA-2009”
Brochów 13 wrzesieƒ 2009 r.

(fot. autora)


