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Plac zabaw ma 500 m2 powierzchni,

na której znajdujà si´ zestawy, zapewnia-

jàce dzieciom mo˝liwoÊç doskona∏ej za-

bawy i rozwoju ruchowego. Przy placu stan´-

∏y tego dnia dmuchane zabawki i samochodzi-

ki do przeja˝d˝ek, a zespó∏ uskrzydlonych

animatorek malowa∏ buêki, robi∏ zwierz´ta z ba-

lonów i zorganizowa∏ zabaw´ z chustà. Na znaj-

dujàcym si´ w bezpoÊrednim sàsiedztwie,

równie˝ nowym, boisku do pi∏ki pla˝owej, ro-

zegrany zosta∏ turniej siatkówki w kategorii

open. Ciàg dalszy sportowych zmagaƒ

to IV Regaty o Puchar Wójta Gminy Niepo-

r´t, zorganizowane wspólnie z Yacht Klub Pol-

ski Warszawa oraz Mi´dzy ˚aglami. Do dys-

pozycji uczestników by∏y ∏ódki Omegi oraz RS

Vision. Wystartowa∏o 19 za∏óg, które, jak si´

okaza∏o, mia∏y nie∏atwe zadanie, poniewa˝ za-

wodnicy zaliczyli kilka wywrotek. Reprezen-

tujàcy Gmin´ Niepor´t doskonali ̋ eglarze, Syl-

wester Pietrucha i Edward Pietrucha, bez prze-

szkód pokonali tras´ w trzech wyÊcigach i za-

j´li w rywalizacji I miejsce.

Tego dnia rozegrano jeszcze zawody wind-

surfingowe dla m∏odzie˝y, których organiza-

torem by∏ Yacht Klub Polski Warszawa,

a Lsurf nieodp∏atnie wypo˝ycza∏ mieszkaƒcom

deski SUP oraz przeprowadzi∏ grupowà lekcj´

windsurfingu. Dope∏nieniem atrakcji na wodzie

by∏y bezp∏atne rejsy Tramwajem Wodnym

„Laguna”, które, jak zawsze, cieszy∏y si´

ogromnym powodzeniem. Dzieƒ zakoƒczy∏

koncert szant w wykonaniu zespo∏u A˝ po Êwit.

Sezon w Kompleksie Rekreacyjno-Wypo-

czynkowym trwa ca∏y rok, zimà jest tam rów-

nie pi´knie jak latem, zapraszamy wi´c i za-

ch´camy do aktywnego wypoczynku w Nie-

por´cie nad Jeziorem Zegrzyƒskim!

� B.Wilk

Fotorelacja strona 4

Otwarcie placu zabaw i sportowe emocje
w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym
Niepor´t-Pilawa

9 wrzeÊnia w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Niepor´t-Pilawa w atrakcyjnej oprawie otwarty został nowy plac zabaw dla
dzieci. To była jedna z wielu propozycji, z jakich mogli tego dnia skorzystaç mieszkaƒcy i turyÊci, którzy postanowili sp´dziç ten pi´kny
dzieƒ na terenie Kompleksu. 



Po∏o˝ono nowà nawierzchni´

jezdni, poszerzono ulic´ oraz

wyremontowano p´tl´ auto-

busowà w Bia∏obrzegach. Zastoso-

wane rozwiàzania zwi´kszy∏y bez-

pieczeƒstwo pieszych, bowiem unie-

mo˝liwiajà wyprzedzanie na pasach.

Koszt inwestycji to ok. 3,2 mln z∏.

Gmina Niepor´t wykona wzd∏u˝

wyremontowanej drogi Êcie˝k´ ro-

werowà do granicy z gminà Radzy-

min. � B.Wilk
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Harmonogram zebraƒ
wiejskich w sołectwach
gminy Niepor´t cd.
SOŁECTWO DZIE¡ I GODZINA MIEJSCE ZEBRANIA
BENIAMINÓW 18 wrzeÊnia Filia GOK

(poniedziałek), w Beniaminowie
godz. 17.30 

WÓLKA 18 wrzeÊnia Filia GOK
RADZYMI¡SKA (poniedziałek), w Wólce 

godz. 19.00 Radzymiƒskiej
ALEKSANDRÓW 20 wrzeÊnia Szkoła 

(Êroda), Podstawowa
godz. 18.00 w Izabelinie

IZABELIN 20 wrzeÊnia Szkoła 
(Êroda), Podstawowa

godz. 19.30 w Izabelinie
NIEPOR¢T 22 wrzeÊnia GOK 

(piàtek), w Niepor´cie
godz. 18.30

STANISŁAWÓW 26 wrzeÊnia Filia GOK
DRUGI (wtorek), w Stanisławowie 

godz. 18.00 Drugim
WOLA 26 wrzeÊnia Filia GOK
ALEKSANDRA (wtorek), w Stanisławowie 

godz. 19.30 Drugim
BIAŁOBRZEGI 27 wrzeÊnia Szkoła

(Êroda), Podstawowa
godz. 18.00 w Białobrzegach

RYNIA 27 wrzeÊnia (Êroda), TPD w Ryni
godz. 19.30

ZEGRZE 28 wrzeÊnia Filia GOK
POŁUDNIOWE (czwartek), w Zegrzu 

godz. 18.00 Południowym

Droga Białobrzegi –
Beniaminów po remoncie
W niedziel´ 3 wrzeÊnia oddano do u˝ytku wyremontowany przez Powiat
Legionowski 4,5 kilometrowy odcinek drogi nr 4303W z Białobrzegów
do Beniaminowa. 

Impreza przygotowana zosta∏a

na Polu Mokotowskim przez Biu-

ro Funduszy Europejskich Urz´du

m.st. Warszawy, przy udziale za-

proszonych instytucji oraz gmin

z obszaru metropolii warszawskiej.

Celem jej by∏a prezentacja projek-

tów i inwestycji, realizowanych

przy udziale pozyskanych Êrodków

unijnych. Zwiedzajàcy mogli tak-

˝e skorzystaç z bezp∏atnych us∏ug

informacyjnych i doradczych oraz

wziàç udzia∏ w grach i konkursach.

Gmina Niepor´t, znana jest warsza-

wiakom jako atrakcyjne miejsce

do wypoczynku i rekreacji, dlate-

go zainteresowanie budzi∏y zw∏asz-

cza informacje dotyczàce zagospo-

darowania terenów wokó∏ Jeziora

Zegrzyƒskiego oraz budowa sieci

Êcie˝ek rowerowych. Dzieci nato-

miast ch´tnie uczestniczy∏y w za-

proponowanych konkursach i zaba-

wach plastycznych. Gmina Niepo-

r´t wspó∏tworzy∏a równie˝ program

artystyczny pikniku – jednym z je-

go punktów by∏ wyst´p instrukto-

ra pantomimy z Gminnego OÊrod-

ka Kultury w Niepor´cie.

� BW

Europa
zmienia
metropoli´
warszawskà
9 wrzeÊnia gmina Niepor´t była
partnerem stołecznego
wydarzenia „Europa zmienia
metropoli´ warszawskà”. 

Uliczne kosze nie sà du˝e i nie na-

le˝y zapychaç ich odpadami wynie-

sionymi z domu. W ka˝dym gospo-

darstwie domowym sà pojemniki

na odpady komunalne, których za-

wartoÊç odbiera od nas firma zaj-

mujàca si´ wywozem odpadów.

Odbiera ka˝dà ich iloÊç. Nie musi-

my w zwiàzku z tym wk∏adaç

do ulicznych koszy toreb ze Êmie-

ciami, co skutkuje niechlujnym

ich wyglàdem i powoduje ba∏agan.

Niektóre gatunków ptaków, np. sro-

ki i wrony, traktujà uliczne kosze

jak ptasie sto∏ówki i z upodobaniem

przeszukujà je w poszukiwaniu

pokarmu. ZawartoÊç, zw∏aszcza

gdy sà w niej odpady komunalne,

làduje wówczas na ziemi. Miejmy

to na uwadze i nie zast´pujmy do-

mowego pojemnika na odpady ko-

szem ulicznym! � BW

Uliczne kosze na Êmiecie nie
słu˝à do pozbywania si´
domowych odpadów
komunalnych!

Zast´pczy
punkt poboru
wody

Budowa sali gimnastycznej przy SP w Białobrzegach

Trwajà prace ziemne i roboty fun-

damentowe przy budowie sali gim-

nastycznej przy Szkole Podstawo-

wej w Bia∏obrzegach. Planowane

zakoƒczenie budowy 1 paêdzierni-

ka 2018 roku. � BW

Na Placu WolnoÊci w Niepor´cie,

na trawniku naprzeciwko budynku

Urz´du Gminy, zainstalowany zo-

sta∏ zast´pczy punkt poboru wody

przeznaczonej do spo˝ycia przez lu-

dzi. Zapewnia on zaopatrzenie

przede wszystkim w sytuacji odci´-

cia dostaw wody z powodu nieuisz-

czenia op∏aty za pobór wody z wo-

dociàgu gminnego. Mo˝na z niego

korzystaç tak˝e w sytuacjach awa-

ryjnych, które powodujà brak wo-

dy w gospodarstwie. Uj´cie pod∏à-

czone jest do wodociàgu gminnego,

próbki wody przesz∏y pozytywnie

badania bakteriologiczne. �



W otwartym przed rokiem centrum in-

˝ynieryjno-produkcyjnym w Stanis∏a-

wowie Pierwszym APS Energia uru-

chomi∏a nowoczesnà lini´ produkcyj-

nà SMD (ang. SMD, Surface Mounted

Devices) do monta˝u powierzchnio-

wego podzespo∏ów elektronicznych

na p∏ytce obwodu drukowanego.

Dzi´ki nowoczesnym technologiom

wykorzystanym w nowej linii produk-

cyjnej monta˝ p∏yt elektroniki jest

szybszy i precyzyjniejszy ni˝ dotych-

czas. 

Nowa linia pozwala na kilkunasto-

krotne zwi´kszenie wydajnoÊci pro-

dukcji elektroniki, co zapewnia stabil-

noÊç produkcji wewnàtrz firmy a tak-

˝e daje mo˝liwoÊç produkcji

outsourcingowej, którà firma odtàd

mo˝e Êwiadczyç.

Innowacyjna, w pe∏ni zautomatyzo-

wana, wyposa˝ona w najnowsze roz-

wiàzania techniczne, linia do monta-

˝u powierzchniowego obwodów dru-

kowanych – to jedno z najwi´kszych

ostatnich przedsi´wzi´ç inwestycyj-

nych spó∏ki. WartoÊç nowej linii pro-

dukcyjnej to 1,2 mln z∏otych netto.

APS Energia zosta∏a w tym roku

wyró˝niona tytu∏em „Firma Przyjazna

Gminie Niepor´t” za dzia∏ania podej-

mowane na rzecz rozwoju gminy Nie-

por´t. � A.Kwolek
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Szanowni Paƒstwo!
300 nowych osób zalogowało si´ do bezpłatnego Gminnego Serwisu SMS po moim apelu, zamieszczonym w poprzednim numerze
WieÊci Niepor´ckich. Bardzo Paƒstwu za to dzi´kuj´! 
Serwis został stworzony po to, abym mógł jak najszybciej i najskuteczniej przekazywaç mieszkaƒcom informacje o wszelkich
sytuacjach zagra˝ajàcych ˝yciu i zdrowiu. Przykładem niech b´dzie ostatnie zdarzenie z sierpnia, gdy stwierdzono wÊcieklizn´
u nietoperza i wyznaczone zostało ognisko choroby na terenie naszej gminy. Natychmiast wysłany sms poinformował o tym
zalogowanych do serwisu mieszkaƒców, którzy szybko mogli zastosowaç si´ do obowiàzujàcych zaleceƒ Powiatowego Lekarza
Weterynarii. Gminny Serwis SMS to najszybsze narz´dzie do kontaktu z mieszkaƒcami, dlatego jeszcze raz zach´cam Paƒstwa
do skorzystania z niego. Jedno zalogowanie gwarantuje uzyskiwanie najwa˝niejszych informacji i wi´ksze bezpieczeƒstwo! 

Wójt Gminy Niepor´t
Sławomir Maciej Mazur

Przypominamy, ˝e istnieje mo˝li-

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

wia otrzymywanie komunikatów

o niebezpieczeƒstwach zwiàzanych

ze zmianà warunków pogodowych

oraz sytuacjach kryzysowych zagra-

˝ajàcych zdrowiu i ˝yciu mieszkaƒ-

ców. Gmina, po otrzymaniu ostrze-

˝enia, wysy∏a wiadomoÊç sms

do osób zalogowanych w systemie. 

Serwis jest wolny od treÊci rekla-

mowych i s∏u˝y tylko do komuni-

kacji z mieszkaƒcami.

Jak przebiega rejestracja? 
WyÊlij wiadomoÊç SMS na nu-

mer 503 340 503 wpisujàc w tre-

Êci kod rejestrujàcy – nieporet01,

a b´dziesz otrzymywaç wiadomo-

Êci z kategorii BEZPIECZE¡-
STWO. 

Mo˝na równie˝ otrzymywaç smsy

z kategorii – Informacje, o np. cie-

kawych wydarzeniach kultural-

nych w gminie. Aby si´ zalogowaç,

wysy∏amy wiadomoÊç SMS na nu-

mer 503 340 503 wpisujàc w tre-

Êci kod rejestrujàcy – nieporet02.

Po wys∏aniu wiadomoÊci z kodem

rejestracyjnym otrzymujemy wia-

domoÊç SMS z potwierdzeniem re-

jestracji w wybranym serwisie.

Zach´camy Paƒstwa do skorzysta-

nia z tej formy kontaktu!

�

Gminny serwis SMS ostrzega
o niebezpieczeƒstwach! 
Z A L O G U J  s i ´ !

Nowa linia technologiczna w centrum
in˝ynieryjno-produkcyjnym APS Energia

Bezpłatne szczepienia 
przeciwko grypie

Szczepienia realizowane sà w ra-

mach Gminnego Programu Zdro-

wotnego pn. „Program polityki

zdrowotnej w zakresie szczepieƒ

ochronnych przeciwko grypie dla

osób w wieku 55 lat i powy˝ej, za-

mieszka∏ych na terenie gminy Nie-

por´t, na lata 2017–2019” i w ca-

∏oÊci finansowane sà ze Êrodków

Gminy Niepor´t. 

Âwiadczenia w ramach programu

realizowane sà przez Gabinet dia-

gnostyczno-zabiegowy w Centrum

Medycznym Niepor´t Spó∏ka z o.o.

od dnia 01.09.2017 roku do dnia
31.12.2017 roku od poniedzia∏ku
do piàtku w godzinach 10.00-19.00
do wyczerpania Êrodków finanso-
wych, nie d∏u˝ej jednak ni˝
do 31.12.2017 roku.

Do udzia∏u w Programie mo˝e

byç zakwalifikowany pacjent, któ-

ry posiada sta∏e zameldowanie

na terenie gminy Niepor´t, w 2017

roku koƒczy 55. rok ˝ycia oraz

uzyska pozytywnà kwalifikacj´

wystawionà przez lekarza rodzin-

nego, zawierajàcà dat´ i godzin´

badania pacjenta. Z tak wystawio-

nà kwalifikacjà pacjent w cià-

gu 24 godzin powinien zg∏osiç si´

na szczepienie. 

�

Centrum Medyczne Niepor´t Spółka z o.o. zaprasza na bezpłatne szczepienia
przeciwko grypie szczepionkà 4 antygenowà Vaxigrip Tetra osoby w wieku 55 lat
i powy˝ej, zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Niepor´t.

O K A Z J A ! ! !
NieruchomoÊç do wynajmu
Informacja o przeznaczeniu nieruchomoÊci 
Gminy Niepor´t do najmu
Wójt Gminy Niepor´t przeznacza do najmu cz´Êç nieruchomoÊci sta-
nowiàcej własnoÊç Gminy Niepor´t, obejmujàcej lokal u˝ytkowy
o pow. 30,15 m2 zlokalizowany w nowo powstałej cz´Êci budynku
Urz´du Gminy Niepor´t, poło˝onego przy Placu WolnoÊci 1, na dział-
ce nr 128/10, dla której Sàd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiàg
Wieczystych prowadzi ksi´g´ wieczystà Kw. Nr WA1L/00063816/5,
na okres do 3 lat. 
Lokal poło˝ony jest na parterze w nowo powstałej cz´Êci budynku
urz´du, posiada oddzielne wejÊcie od ul. Jana Kazimierza i wyposa-
˝ony jest w w´zeł sanitarny. Lokal ma przeznaczenie na tzw. „kiosk”
z wymogiem sprzeda˝y biletów ZTM oraz usługami w zakresie kse-
ro, z dopuszczeniem sprzeda˝y gotowych art. spo˝ywczych.

PRZYPOMNIENIE
O PŁATNOÂCIACH
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI

Informujemy, ˝e 15 wrzeÊnia upływa termin wnoszenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za III kwartał 2017 r. W zwiàzku z powy˝szym nale˝y uiÊciç 
ww. opłat´ na otrzymany indywidualny nr konta. Na druku
prosimy wpisaç imi´ i nazwisko osoby, której dotyczy płatnoÊç,
natomiast w tytule płatnoÊci: „OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI III kwartał 2017 r. lub w przypadku rat miesi´cznych
paêdziernik 2017 r.”

PODATEK OD NIERUCHOMOÂCI, 
PODATEK ROLNY I LEÂNY

15 wrzeÊnia upływa tak˝e termin płatnoÊci III raty podatku
od nieruchomoÊci, rolnego i leÊnego za 2017 rok. 

WIEÂCI NIEPOR¢CKIE

Wydawca: Urzàd Gminy Niepor´t • pl. WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t • tel. (22) 767 04 00 
• Redaktor naczelny: Beata Wilk • Druk: Agora – Poligrafia Sp. z o.o.

ISSN 1897-1911



4 SSPPOORRTT WWIIEEÂÂCCII   NNIIEEPPOORR¢¢CCKKIIEE 15 wrzeÊnia 2017

Niepor´ckie ˚agle 
IV Regaty o Puchar Wójta Gminy Niepor´t

LOTTO Poland Bike
Marathon i Dru˝ynowe
MP MTB Amatorów
w Niepor´cie

Gmina
gospodarzem
Turnieju Puchar
Polski Kobiet
w Piłce Siatkowej!

W dniach od 29 wrzeÊnia do 1 paêdziernika
w hali sportowej Szkoły Podstawowej
w Stanisławowie Pierwszym odb´dà si´
rozgrywki Turnieju Puchar Polski 
Kobiet w Piłce Siatkowej. 

Przez dwa dni gmina Niepor´t na-

le˝a∏a do mi∏oÊników jazdy na ro-

werach górskich. Najpierw bli-

sko 700 osób wystartowa∏o w czter-

nastym etapie tegorocznego cyklu

LOTTO Poland Bike Marathon,

a dzieƒ póêniej 47 zespo∏ów rywa-

lizowa∏o w dziesiàtych Dru˝yno-

wych Mistrzostwach Polski MTB

Amatorów. Kolarskie Miasteczko

Poland Bike znalaz∏o si´ przy Szko-

le Podstawowej im. Bronis∏awa To-

kaja w Niepor´cie.

� R.Âwiàtkowski

Ju˝ po raz kolejny organizatorzy du˝ych zawodów
sportowych korzystajà ze sportowej infrastruktury
gminy Niepor´t. Tym razem MUKS Sparta
Warszawa organizuje tu rozgrywki Turnieju Puchar
Polski Kobiet. 
Terminarz turnieju wyglàda nast´pujàco:
PIÑTEK 29 WRZEÂNIA:
1. Joker Mekro Energoremont Âwiecie – ESPES Sparta

Warszawa godz.16.00
2. E. Leclerc Radomka Radom – SMS PZPS I Szczyrk 45

min. po zakoƒczeniu pierwszego spotkania ok.18.30
SOBOTA 30 WRZEÂNIA:
1. E. Leclerc Radomka Radom – Joker Mekro

Energoremont Âwiecie godz.16.00
2. ESPES Sparta Warszawa – SMS PZPS I Szczyrk 45

min. po zakoƒczeniu pierwszego spotkania ok.18.30
NIEDZIELA 1 PAèDZIERNIKA:
1. SMS PZPS I Szczyrk – Joker Mekro Energoremont

Âwiecie godz.12.00
2. E. Leclerc Radomka Radom – ESPES Sparta

Warszawa 45 min. po zakoƒczeniu pierwszego
spotkania ok.14.30



Zg∏´bokim smutkiem przyj´li-

Êmy wiadomoÊç, ˝e 2 sierp-

nia 2017 r. zmar∏a w wieku 87

lat Wanda Chotomska – jedna

z najbardziej znanych wspó∏cze-

snych pisarek dla dzieci i m∏odzie-

˝y, Patronka naszej szko∏y. Uroczy-

stoÊci pogrzebowe odby∏y si´ 18

sierpnia w koÊciele Pokamedul-

skim na warszawskich Bielanach.

Urna z prochami poetki spocz´∏a

na Starych Powàzkach w Warsza-

wie. W ostatniej drodze towarzyszy-

∏a Pani Wandzie Chotomskiej naj-

bli˝sza rodzina, przyjaciele oraz

przedstawiciele w∏adz paƒstwo-

wych, Êwiata polityki, prezydenci

miast, których by∏a honorowà oby-

watelkà, przedstawiciele Êrodowisk,

z którymi wspó∏pracowa∏a, poczty

sztandarowe i reprezentacje szkó∏

i przedszkoli, których by∏a patron-

kà oraz wielbiciele jej talentu. De-

legacja naszej spo∏ecznoÊci szkolnej

równie˝ wzi´∏a udzia∏ w po˝egna-

niu Pani Wandy Chotomskiej.

W czasie mszy odczytano list

od prezydenta RP Andrzeja Dudy

oraz list po˝egnalny od ministra kul-

tury Piotra Gliƒskiego.

� Spo∏ecznoÊç 

SP im. Wandy Chotomskiej 

w Józefowie
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Po˝egnaliÊmy 
Wand´ Chotomskà
1929 – 2017

Zacznijmy od wyliczanki. A jak... Andersen, 
B jak... Brzechwa, C? OczywiÊcie Chotomska. 
Oraz literka T, przeskakujàc troch´. 
T jak Tuwim. 

(ksiàdz Wojciech Drozdowicz)

Stanisławów Drugi
nagrodzony 
na Festiwalu Sołectw

II BIEG MAM
w Józefowie
SSeerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaammyy  ddoo uuddzziiaa∏∏uu  ww IIII BBiieegguu  MMaamm
ppoodd ppaattrroonnaatteemm  GGmmiinnyy  NNiieeppoorr´́tt  ii PPoowwiiaattuu  LLeeggiioonnoowwsskkiieeggoo,,  kkttóórryy
ooddbb´́ddzziiee  ssii´́  2233 wwrrzzeeÊÊnniiaa  oo ggooddzz.. 1100::0000.. RReejjeessttrraaccjjaa  ooddbbyywwaa  ssii´́
oodd ggooddzz.. 99::3300  nnaa OOrrlliikkuu  pprrzzyy SSzzkkoollee  PPooddssttaawwoowweejj  ww JJóózzeeffoowwiiee..  
Opłata z wpisowego (20,00 zł) w całoÊci przeznaczona jest na Fundacj´ Rodzin
Adopcyjnych, zajmujàcej si´ przytulaniem porzuconych noworodków oraz
szkoleniami i popularyzowaniem adopcji. Trasa biegu wynosi 5 km, jest
równie˝ mo˝liwoÊç pokonania krótszego dystansu z kijkami, zaÊ najmłodszych
zapraszamy na biegi dzieci´ce. Aby wziàç udział w biegu, wystarczy
wpłaciç 20,00 zł na konto Fundacji Rodzin Adopcyjnych, numer
rachunku: 10 1160 2202 0000 0000 6084 1643 z dopiskiem „Bieg Mam”. 

JednoczeÊnie w godz. 10:00-14:00 w Szkole Podstawowej w Józefowie
b´dzie odbywał si´ piknik kulturalno-edukacyjny. Prezentowany b´dzie
szeroki wachlarz zaj´ç dodatkowych dla dzieci: sportowych, muzycznych,
j´zykowych, kulturalnych. W specjalnej strefie dla kobiet odbywaç si´
b´dà bezpłatne warsztaty ze zdrowego od˝ywiania, makija˝u, technik
relaksacyjnych, a o godz. 13:00 pokaz zumby poprowadzi Ania Panda
Korzeniewska. Wiele konkursów, gier i zabaw dla du˝ych i małych pozwoli
na miłe i po˝yteczne sp´dzenie czasu. Z A P R A S Z A M Y !

W sobot´, 9 wrzeÊnia 2017 r. w Jabłonnie odbył si´ „VIII Festiwal AktywnoÊci
Społecznej i Kulturalnej Sołectw” organizowany przez LGD Zalew Zegrzyƒski
pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa
Jurgiela. Gmin´ Niepor´t reprezentowało stoisko przygotowane przez sołectwo
Stanisławów Drugi.

G∏ównym celem konkursu jest po-

budzenie aktywnoÊci i integracja

mieszkaƒców so∏ectw z gmin po∏o-

˝onych w regionie Jeziora Ze-

grzyƒskiego. So∏ectwa prezentujà

swojà histori´, dzia∏alnoÊç arty-

stycznà, lokalne r´kodzie∏o z moty-

wami ludowymi, regionalne wyro-

by kulinarne oraz ludzi, którzy ma-

jà ciekawe zainteresowania i pasje. 

Stoisko, reprezentujàce gmin´

Niepor´t przygotowane zosta∏o

przez mieszkaƒców Stanis∏awowa

Drugiego i zaj´∏o III miejsce za wy-

strój. Królowa∏y na nim w∏asno-

r´cznie przygotowane przysmaki,

a uwag´ zwiedzajàcych przyciàga-

∏a wystawa haftu krzy˝ykowego

Barbary Rybus. Swojà twórczoÊç

poetyckà prezentowa∏ Micha∏ La-

szuk, na scenie wystàpi∏ chór M∏o-

dzie˝ 50+, a Stowarzyszenie Stani-

s∏awowska Inicjatywa Sàsiedzka

zapoznawa∏o ze swoimi projektami.

Serdecznie gratulujemy pani so∏tys

Wiesi Bielskiej oraz mieszkaƒcom

Stanis∏awowa Drugiego wyst´pu

i dzi´kujemy za ich zaanga˝owanie

w przygotowanie prezentacji!

� BW

Koncert w koÊciele w Niepor´cie
10 wrzeÊnia, w koÊciele w Niepo-
r´cie odby∏ si´ koncert w ra-
mach III Festiwalu Muzyki Ka-
meralnej i Organowej Powiatu
Legionowskiego. 
MieliÊmy przyjemnoÊç wys∏uchaç

jednego z najwybitniejszych polskich

zespo∏ów kameralnych, Kwartetu

Camerata, który w czasie swojej wie-

loletniej dzia∏alnoÊci, od chwili po-

wstania w kwietniu 1984 roku, zdo-

by∏ uznanie mi´dzynarodowej pu-

blicznoÊci i krytyków. Zespó∏

wystàpi∏ w sk∏adzie: W∏odzimierz

Promiƒski – I skrzypce, Andrzej

Kordykiewicz – II skrzypce, Piotr

Reichert – altówka, Roman Hoff-

mann – wiolonczela. � DB



6 OOCCAALLIIåå  OODD  ZZAAPPOOMMNNIIEENNIIAA WWIIEEÂÂCCII   NNIIEEPPOORR¢¢CCKKIIEE 15 wrzeÊnia 2017

Działania bojowe oddziałów
20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego
w rejonie Niepor´tu we wrzeÊniu 1939 roku cz. I
We wrzeÊniu 1939 roku wal-

ki obronno-zaczepne w re-

jonie Niepor´tu, Beniami-

nowa i Ryni prowadzi∏y oddzia∏y

20 Dywizji Piechoty, dowodzonej

przez p∏k. dypl. Wilhelma Andrzeja

Lawicza-Liszki. Dywizja wchodzi∏a

w sk∏ad Armii „Modlin”, którà do-

wodzi∏ gen. bryg. Emil Przedrzymir-

ski-Krukowicz. Majàc na uwadze

znaczàcy udzia∏ dywizji w kampanii

wrzeÊniowej i walki jej oddzia∏ów

na naszym terenie, przybli˝´ Czytel-

nikom podstawowe informacje o tej,

posiadajàcej bogate tradycje, jedno-

stce Wojska Polskiego oraz jej szlak

bojowy we wrzeÊniu 1939 roku. Tu˝

przed wybuchem wojny dywizja ob-

sadzi∏a lini´ umocnieƒ biegnàcych

przez pó∏nocne stoki wzgórz na pó∏-

noc od M∏awy. Podstaw´ umocnieƒ

stanowi∏y dwie linie betonowych

schronów bojowych przeciw piecho-

cie i czo∏gom. Do chwili wybuchu

wojny budowa pozycji m∏awskiej nie

zosta∏a ukoƒczona i sk∏ada∏a si´

w∏aÊciwie tylko z jednej linii umoc-

nionej betonowymi schronami bojo-

wymi. Najs∏abiej przygotowa-

na do obrony by∏a druga linia umoc-

nieƒ, w∏aÊciwie tylko polowych.

Rejon umocniony M∏awy sk∏ada∏ si´

z dwóch odcinków: pozycji m∏aw-

skiej i le˝àcej na wschód od niej po-

zycji rz´gnowskiej. Pozycje oddzie-

la∏a szeÊciokilometrowa bagien-

na strefa „B∏ota Niemyje”, gdzie

mia∏y dzia∏aç tylko patrole polskiej

piechoty. Bunkry rozmieszczone by-

∏y co 200–300 metrów. Mi´dzy ni-

mi znajdowa∏y si´ dodatkowe polo-

we stanowiska ogniowe dla broni

maszynowej oraz rowy strzeleckie.

Przed linià obrony usytuowano tak-

˝e trzyrz´dowy p∏ot z drutu kolcza-

stego, a na przewidywanych kierun-

kach uderzeƒ niemieckiej broni pan-

cernej rozmieszczono zapory z szyn

kolejowych oraz rowy przeciwpan-

cerne. Ca∏oÊç uzupe∏nia∏y pola mino-

we rozmieszczone na pobliskich ∏à-

kach oraz wzd∏u˝ g∏ównych traktów

komunikacyjnych. Pozycje w rejonie

M∏awy broni∏a swoimi si∏ami 20 Dy-

wizja Piechoty. Jej 78 Pu∏k Piecho-

ty pod dowództwem pp∏k Kazimie-

rza Dudziƒskiego i 80 Pu∏k Piecho-

ty Strzelców S∏onimskich im. Lwa

Sapiehy, dowodzony przez pp∏k

dypl. Konstantego Zaborowskiego,

obsadza∏y pozycj´ m∏awskà, nato-

miast 79 Pu∏k Piechoty dowodzony

przez p∏k Stanis∏awa Fedorczyka zaj-

mowa∏ schrony pozycji rz´gnow-

skiej. Ponadto polska jednostka dys-

ponowa∏a oddzia∏ami dywizyjnymi

m.in.: 20 Pu∏kiem Artylerii Lekkiej

– dow. pp∏k Kazimierz Waryƒski, 20

Dywizjonu Artylerii Ci´˝kiej – ma-

jora Stanis∏awa Domiczka, 20 Bata-

lionu Saperów – dow. mjr Juliusz Le-

vittoux, 81 baterii motorowej artyle-

rii przeciwlotniczej – ppor.

Stefana Paw∏owskiego, szwadronu

kawalerii dywizyjnej pod dowódz-

twem majora W∏adys∏awa Micha∏a

Gajewskiego, 92 kompanià kolarzy

– dow. kpt. Antoni Szoka∏o, 92 kom-

panià ckm na taczankach – kapita-

na Karola Babraja, 20 kompanià te-

lefonicznà – majora Kazimierza Le-

wandowicza oraz s∏u˝b. Do prze∏a-

mania i zdobycia polskich umocnieƒ

w rejonie M∏awy hitlerowcy wyzna-

czyli I Korpus Armijny wchodzàcy

w sk∏ad 3 Armii gen. Georga von Ku-

chlera. Sk∏ada∏ si´ on z 11 Wschod-

niopruskiej Dywizji Piechoty – do-

wódca gen. por. Max Bock i 61 Dy-

wizji Piechoty dow. gen. mjr

Siegfried Haenicke oraz improwizo-

wanej Dywizji Pancernej „Kempf”

(Panzer-Division Kempf, Panzerver-

band Ostpreussen) dowodzonej przez

gen. mjr Wernera Kempfa. Wsparcie

tych jednostek zapewnia∏o silne nie-

mieckie lotnictwo zgrupowane

na lotniskach w Prusach Wschod-

nich. Pierwsza polskà granic´ prze-

kroczy∏a zmotoryzowana Dywizja

Pancerna „Kempf”. Dywizja ta by-

∏a pancernym klinem, który mia∏

rozciàç polskie pozycje. Na skrzy-

d∏ach Dywizji „Kempf” posuwa∏y

si´ oddzia∏y niemieckie 11 Dywizji

Piechoty i 61 Dywizji Piechoty. Po-

nadto zmotoryzowana dyspozycyj-

na jednostka Pu∏k SS Standarte

„Deutschland” – dowodzàcy SS-

-Standartenfuhrer Felix Steiner, na-

ciera∏a przez Las Bia∏uty na miejsco-

woÊç Uniszki Zawadzkie k. M∏awy.

Polskie oddzia∏y os∏onowe pozycji

g∏ównej, sk∏adajàce si´ z 7 kompa-

nii 80 Pu∏ku Piechoty umiej´tnie

opóênia∏y natarcie niemieckich od-

dzia∏ów. Ostatecznie przewaga nie-

mieckich si∏ spowodowa∏a rozbicie

kompanii i strat´ dowódcy, por. Jó-

zefa Bendera oraz oko∏o stu ˝o∏nie-

rzy. Oko∏o 9.30 esesmani wyszli

z natarciem na Uniszki Zawadzkie,

które za∏ama∏o si´ w silnym i celnym

ogniu polskich cekaemów i artylerii.

Z zachodu uderzyç mia∏y na polskie

pozycje oddzia∏y piechoty z niemiec-

kiej 61 Dywizji Piechoty. Na skutek

b∏´dnych informacji Niemcy byli

pewni, ̋ e Uniszki Zawadzkie sà ju˝

w ich r´kach i z tej strony nie za-

gra˝a im ̋ adne niebezpieczeƒstwo.

Nawet nie próbowali si´ kryç i za-

miast tyralierà, ruszyli w drog´

w kolumnach marszowych! Kapitan

Karol Babraj nie móg∏ zmarnowaç

takiej okazji, poleci∏ otworzyç ogieƒ

pi´ciu ci´˝kich karabinów maszyno-

wych, które dziesiàtkowa∏y szeregi

niemieckiej piechoty. Dla obsady po-

zycji m∏awskiej, 1 wrzeÊnia 1939 r.

okaza∏ si´ udany praktycznie

na wszystkich jej odcinkach. Nie

doÊç, ̋ e Niemcy nie prze∏amali pol-

skiej obrony, to jeszcze ponieÊli

znaczne straty w ludziach i sprz´-

cie. Âwietnie dzia∏a∏a polska artyle-

ria. Armaty 105 mm i haubi-

ce 155 mm mog∏y pochwaliç si´

sporymi sukcesami. Kilkakrotnie

nakrywa∏y celnym ogniem stanowi-

ska niemieckich dzia∏ i nacierajàcej

piechoty oraz czo∏gów. Porucznik

Aleksander Szmit, dowódca 2 bate-

rii 20 dywizjonu artylerii ci´˝kiej,

opisuje tak wydarzenie w rejonie

Uniszek Zawadzkich: „Gdy pos∏y-

szeliÊmy nad g∏owami szum naszych

pocisków (…), ujrzeliÊmy, i˝ (…) p´-

dzi osobowa limuzyna, zbli˝ajàc si´

do tej baterii niemieckiej. Serce nam

zamar∏o z wra˝enia i oto sta∏o si´:

w momencie, gdy limuzyna znalaz∏a

si´ na wysokoÊci baterii, nastàpi∏y

3 eksplozje naszych poci-

sków 155 mm. Za nim posz∏y dwie

serie, a gdy po chwili kurz opad∏, uj-

rzeliÊmy w tym samym miejscu

szczàtki limuzyny i sterczàce bezsil-

nie 4 dzia∏a niemieckie”. Oddzia∏y

polskiej 20 Dywizji Piechoty trwa∏y

na swych pozycjach pod M∏awà

przez pierwsze trzy dni wrze-

Ênia 1939 roku. Bombardowani z zie-

mi i powietrza, polscy piechurzy

twardo bronili si´ na swoich stano-

wiskach polowych i w obsadach

schronów betonowych. Niestety,

na skutek ogólnych post´pów wojsk

niemieckich oraz groêby okrà˝enia,

p∏k Liszka – Lawicz otrzyma∏ rozkaz

do odwrotu. Polscy ˝o∏nierze mieli

walczyç do wieczora 3 wrzeÊnia,

a po pó∏nocy opuÊciç swoje pozycje.

Rozkaz jednak nie dotar∏ do wszyst-

kich ̋ o∏nierzy i niektóre schrony bro-

ni∏y si´ jeszcze w osamotnieniu

do popo∏udnia nast´pnego dnia tj.

4 wrzeÊnia 1939 roku. Cdn.

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne

LITERATURA:

1. Ludwik G∏owacki „Obrona Warszawy

i Modlina 1939” Wyd. MON

Wyd. V Warszawa 1985

2. „Wojna Obronna Polski 1939” praca

zbiorowa Wyd. KAW Warszawa 1980

3. Andrzej Aksamitowski, Wojciech Za-

lewski „M∏awa 1939” Wydawnictwo

Altair 1996

Autor przy polskim schronie na pozycji m∏awskiej po rekonstrukcji
historycznej „Obrona M∏awy 1939” (fot. E. Palczyƒski)

Autor na tle schronu bojowego na pozycji
m∏awskiej przy armacie wz.02/26
po rekonstrukcji historycznej 
„Obrona M∏awy 1939” (fot. E. Palczyƒski)

Czy Czytelnicy pami´tajà Jakuba Mud´ 
i jego samotnà wypraw´ 8000 kilometrów PIESZO 
przez Kanad´? Szalony pomysł, który udało mu si´
zrealizowaç w czasie 500 dni! PisaliÊmy o nim, gmina
Niepor´t wspierała go w podró˝y. Pokonał tras´
od Pacyfiku a˝ po Atlantyk, od górzystej Kolumbii
Brytyjskiej a˝ po mglistà Nowà Funlandi´. W trakcie
wyprawy pisał dziennik i robił setki zdj´ç. Wi´cej
informacji mo˝na znaleêç na facebooku pod linkiem
– www.facebook.com/500dni

Jakub Muda
dokonał niemo˝liwego
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WW  PPAAèèDDZZIIEERRNNIIKKUU 2017 ROKU
Zegrze Południowe: cała miejscowoÊç (bez Osiedla Wojskowego)
Niepor´t ulice: Zegrzyƒska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, Fiołkowa, Kwitnàcej WiÊni,
Nowolipie, Kapitana Stefana Pogonowskiego, Białego Bzu, Spokojna, Pszeniczna, Wojska Polskiego,
Wieczorna Bryza, Pilawa

Rynia: cała miejscowoÊç
Beniaminów: cała miejscowoÊç
Białobrzegi: cała miejscowoÊç (bez Osiedla Wojskowego)

Wola Aleksandra: cała miejscowoÊç
Niepor´t – Osiedle Las ulice: MyÊliwska, Chłodna, Szafirowa, Plac WolnoÊci, PodleÊna, Lazurowa,
Pionierska, Ogrodowa, Niezapominajki, Ró˝ana, Irysowa, Chabrowa, Sasankowa, Tulipanowa

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

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

Zabudowa wielorodzinna: BIAŁOBRZEGI: Osiedle Wojskowe, ZEGRZE POŁUDNIOWE: Osiedle Wojskowe
ZEGRZE POŁUDNIOWE: ul. MyÊliwska 6 i ul. Szkolna 2
REMBELSZCZYZNA: ul. Jana Kazimierza 576
WÓLKA RADZYMI¡SKA: ul. Szkolna 79 A 

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

Józefów ulice: Borki, Diamentowa, Dzika, Henryka Sienkiewicza, Krótka, Leszczynowa, LeÊna,
Polnych Maków, LeÊna Polana, LeÊne Osiedle, Niecała, Objazdowa, Piaskowa, Piastowska, Polna,
Polnej Ró˝y, Poziomkowa, Runa LeÊnego, Sezamkowa, Stru˝aƒska, Szcz´Êliwa, Wspólna, D´bowa,
Miodowa, Orzechowa, Główna, Wiosenna, WyÊcigowa, Zacisze, Zielona, Słonecznego Poranka

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

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

Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoÊç
Izabelin: cała miejscowoÊç

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

Niepor´t ulice: Jana Kazimierza, Zosi, Inwokacji, Zamkowa, Szkolna, Dworcowa, Dzikiej Ró˝y,
Adama Mickiewicza, Pana Tadeusza, Soplicowo, Podkomorzego, Gerwazego, Protazego,
Telimeny, Jacka Soplicy, Szlachecka, Rejtana, Rejenta, Asesora, Epopei

Niepor´t – Osiedle Głogi ulice: Wazów, Kordeckiego, Babinicza, Rynek, Aleja Henryka
Sienkiewicza, Czarnieckiego, Husarii, Butryma, Jana III, Jaremy, Skrzetuskiego, Ketlinga, Heleny,
Krzysi, Michała, BaÊki, Rocha, Kmicica, Oleƒki, Zagłoby, Izabeliƒska

LEGENDA

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