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w skrócie
PROBLEM ALKOHOLOWY

HARMONOGAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji Rozwià-
zywania Problemów Alkoholowych w OÊrodku Rehabilitacji
Psychofizycznej dla Osób Uzale˝nionych w Niepor´cie (SP ZOZ
– wejÊcie od rehabilitacji) w listopadzie 2009 r.

• 03 listopada 2009 r. – H. Powa∏a, A. Burzyƒski; 
• 10 listopada 2009 r. – E. Ró˝aƒska, K. Malinowska-Lerman; 

• 17 listopada 2009 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk, E. Staniszewska; 
• 24 listopada 2009 r. – K. Kondrat-Deptu∏a, A. Radlak; 

Dy˝ury trwajà w godz. 15.00 – 19.00
Spotkania Komisji w listopadzie 2009 r.: Urzàd Gminy Niepor´t, sala
konferencyjna U.G., II pi´tro – 10 i 24 listopada 2009 r. od godz. 16.00.

OG¸OSZENIE

Wójt Gminy Niepor´t og∏asza przetarg ustny na sprzeda˝
samochodu marki NISSAN TERRANO II 2.7TD
rok prod 1996r. Cena wywo∏awcza: 14 100z∏ 
Wadium : 10% wartoÊci ( 1410 z∏). 
Wszelkie informacje mo˝na uzyskaç na stronie internetowej
www.nieporet.pl ( BIP) oraz pod nr tel. 22 774 87 91
Pojazd mo˝na oglàdaç w dni robocze na parkingu 
przy siedzibie Stra˝y Gminnej Niepor´t ul. Dworcowa 9a.

15 paêdziernika
oficjalnie
i uroczyÊcie otwarte
zostało nowe
Gminne Przedszkole
w Zegrzu
Południowym.

B
udowa przedszkola trwa∏a
bardzo krótko – od paêdzier-
nika 2008 roku. ¸agodna zima

umo˝liwi∏a prowadzenie intensyw-
nych prac budowlanych. Ju˝ we
wrzeÊniu dzieci rozpocz´∏y zaj´cia
w nowym obiekcie, który otrzyma∏
nazw´ Akademia Ma∏ych Odkryw-
ców. Jak na akademi´ przysta∏o, za-
stosowano w nim nowoczesne roz-
wiàzania architektoniczne. Dzi´ki
przesuwanym Êcianom mo˝na aran-
˝owaç przestrzeƒ w zale˝noÊci
od potrzeb, z dwóch sal do zaj´ç
tworzàc jednà du˝à, gdy odbywa si´
przedszkolna uroczystoÊç. Âwietliki,
zainstalowane w suficie, rozÊwietla-
jà dodatkowo pomieszczenia, nawet
podczas pochmurnych dni. Koloro-
wy, pastelowy budynek pi´knie
wkomponowa∏ si´ w otoczenie
na zalesionej dzia∏ce nad Zalewem
Zegrzyƒskim. Poszukiwacze, Zdo-
bywcy i Wynalazcy oraz ich opieku-
nowie, pracownicy placówki, majà
do dyspozycji 3 sale dydaktyczne
oraz gabinet do zaj´ç indywidual-
nych. Na pozosta∏e pomieszczenia
sk∏adajà si´: gabinet dyrektora, se-
kretariat, kuchnia z magazynem i po-
mieszczenia socjalne. Ca∏oÊç utrzy-
mana jest w pastelowych barwach,
sprawiajàc bardzo przyjazne wra˝e-
nie. 

W uroczystoÊci otwarcia przed-
szkola uczestniczy∏o liczne grono za-
proszonych goÊci, których witali
Wójt Gminy S∏awomir Maciej Ma-
zur oraz dyrektor Anna Ko∏odziej.
Pani dyrektor zapozna∏a przyby∏ych
z historià przedszkola, której poczàt-
ki si´gajà po∏owy lat czterdziestych

ubieg∏ego wieku. Wychowuje si´
w nim ju˝ trzecie pokolenie miesz-
kaƒców, równie˝ wÊród pracowni-
ków sà byli wychowankowie. W cià-
gu wielu lat funkcjonowania przed-
szkole zyska∏o zaufanie i bardzo
dobrà opini´ rodziców, którzy ch´t-
nie zapisywali do niego dzieci. Po-
mieszczenia starego obiektu sta∏y si´
niewystarczajàce, niezb´dna by∏a bu-

dowa nowych. Zrozumienie potrzeb
mieszkaƒców przez w∏adze gminy
doprowadzi∏o do podj´cia decyzji
o realizacji inwestycji i szybkiego jej
wykonania. Przeci´cia wst´gi doko-
nali wójt Maciej Mazur, biskup Sta-
nis∏aw K´dziora, dyrektor Anna Ko-
∏odziej, Przewodniczàcy Rady Gmi-
ny Eugeniusz Woêniakowski oraz
ma∏a przedstawicielka przedszkola-

ków. Po poÊwi´ceniu obiektu ksiàdz
biskup pogratulowa∏ zrealizowanej
inwestycji, s∏u˝àcej mieszkaƒcom
i ich dzieciom. PodkreÊli∏ wag´ ro-
dziny i ∏àczàcych jà wi´zi emocjonal-
nych w naszym ˝yciu. UroczystoÊç
by∏a okazjà do wyra˝enia podzi´ko-
waƒ i wdzi´cznoÊci wszystkim, któ-
rzy przyczynili si´ do wybudowania
przedszkola, a tak˝e tym, którzy

na co dzieƒ wspomagajà dzia∏ania
i rozwój placówki. Wychowankowie
podzi´kowali taƒcem i Êpiewem,
prezentujàc si´ w programie, którym
podbili serca widowni. Sympatycy
i przyjaciele przedszkola zadbali te˝
o pocz´stunek dla goÊci, którego naj-
wi´kszà atrakcjà by∏ czteropi´trowy
tort ozdobiony zimnymi ogniami. 

� Beata Wilk
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WIEÂCI NIEPOR¢CKIE

A K T U A L N O Â C I

KONTROWERSYJNA BUDOWA 
STACJI PALIW
WW kkwwiieettnniioowwyymm  ii mmaajjoowwyymm  nnuummeerrzzee
WWiieeÊÊccii  NNiieeppoorr´́cckkiicchh  ((nnrr 4433  ii 4444))  pprrzzeedd--
ssttaawwiilliiÊÊmmyy  PPaaƒƒssttwwuu  hhiissttoorrii´́  kkoonnttrroo--
wweerrssyyjjnneejj  bbuuddoowwyy  ssttaaccjjii  ppaalliiww  pprrzzyy uullii--
ccyy  ZZeeggrrzzyyƒƒsskkiieejj  ww NNiieeppoorr´́cciiee..  DDzziissiiaajj
cciiààgg  ddaallsszzyy  sspprraawwyy,,  cczzyyllii  ddeeccyyzzjjee  pprraaww--
nnee,,  jjaakkiiee  zzaappaadd∏∏yy  ww cciiààgguu  oossttaattnniicchh  mmiiee--
ssii´́ccyy..
Przypomnijmy najwa˝niejsze fakty,
koƒczàce wczeÊniejszà relacj´. 
W listopadzie 2008 r. Powiatowy In-
spektor nadzoru Budowlanego na∏o˝y∏
na inwestora PW „ROMA” obowiàzek
sporzàdzenia i przedstawienia w ciàgu 8
miesi´cy, projektu budowlanego za-
miennego, uwzgl´dniajàcego wymaga-
ne zmiany inwestycji.
W marcu 2009 roku Starosta Legionow-
ski, powo∏ujàc si´ na listopadowà decy-
zj´ PINB, uchyli∏ ostatecznie inwesto-
rowi PW „ROMA” pozwolenie na bu-
dow´ stacji paliw p∏ynnych, wydanà
w 2004 r. 
Ciàg dalszy wyglàda nast´pujàco:
5 czerwca 2009 r. Spó∏ka PW „ROMA”
wystàpi∏a do stron post´powania, w tym
do Urz´du Gminy Niepor´t, o wyra˝e-
nie zgody na zmian´ decyzji PINB
w Legionowie z dnia 12.11.2008 r.,
w zwiàzku z wnioskiem PW „ROMA”
do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Legionowie, o wyd∏u-
˝enie o dwanaÊcie miesi´cy terminu
sporzàdzenia i przedstawienia projektu
budowlanego zamiennego. Pismem
z dnia 16 lipca 2009 r. Urzàd Gminy
Niepor´t nie wyrazi∏ zgody na zmian´
tego terminu. 
W sierpniu Samorzàdowe Kolegium
Odwo∏awcze w Warszawie utrzyma∏o
w mocy decyzj´ Wójta Gminy Niepo-
r´t Nr 1/2008 z dnia 18.09.2008 r. (de-
cyzja z dnia 10.08.2009 r.) nakazujàcà
posiadaczowi odpadów Spó∏ce PW
„ROMA” usuni´cie zgromadzonych
odpadów z cz´Êci leÊnej dzia∏ki. Obec-

nie prowadzone jest przez Urzàd Gmi-
ny Niepor´t dalsze post´powanie majà-
ce na celu wykonanie prawomocnej de-
cyzji Wójta Gminy Niepor´t. 
W tym samym dniu SKO w Warszawie
uchyli∏o decyzj´ Starosty Powiatu Le-
gionowskiego z dnia 6.10.2008 r. odma-
wiajàcà Spó∏ce PW „ROMA” udziele-
nia zezwolenia na prowadzenie dzia∏al-
noÊci w zakresie odzysku odpadów
oboj´tnych w celu niwelacji terenu dla
inwestycji polegajàcej na budowie sta-
cji paliw p∏ynnych przy ul. Zegrzyƒ-
skiej. Po przeprowadzeniu ponownego
post´powania w tej sprawie Starosta Le-
gionowski decyzjà z dnia 15.10.2009 r.
odmówi∏ udzielenia zezwolenia na od-
zysk odpadów na ww. terenie. 
25 sierpnia 2009 r. Wojewódzki Inspek-
torat Nadzoru Budowlanego w Warsza-
wie wszczà∏ z urz´du post´powanie
administracyjne w sprawie stwierdzenia
niewa˝noÊci decyzji PINB w Legionowie
z dnia 12.11.2008 r. (dot. przedstawie-
nia projektu budowlanego zamiennego).
Po przeprowadzeniu post´powania wy-
jaÊniajàcego WINB w Warszawie decy-
zjà z dnia 23.09.2009r. odmówi∏ stwier-
dzenia niewa˝noÊci decyzji PINB w Le-
gionowie.

MASZTU JU˚ NIE MA
W marcu i czerwcu opisywaliÊmy
spraw´ masztu telefonii cyfrowej
Plus GSM, który stanà∏ jesienià 2008
r. w Niepor´cie. Firma Polkomtel S.A.
przystàpi∏a do realizacji budowy bez
wymaganych dokumentów formalno-
-prawnych, a przede wszystkim bez po-
zwolenia na budow´. Wszcz´te zosta-
∏o post´powanie, które zakoƒczy∏o si´
decyzjà Powiatowego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego, nakazujàcà roz-
biórk´ masztu (czerwiec 2009 r.). Za-
lecenie zosta∏o wykonane i maszt prze-
sta∏ istnieç.

� BW

„Odnowa i rozwój wsi” to jedno
z dzia∏aƒ Unijnego Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich w la-
tach 2007 – 2013. Ârodki wykorzy-
stywane sà do rewitalizacji miejsco-
woÊci, poprzez przebudow´ np.
placów, parków, oÊrodków kultury.
Gmina Niepor´t wystàpi∏a o dofi-
nansowanie projektu, polegajàcego
na modernizacji cz´Êci budynku ko-
munalnego w Zegrzu Po∏udniowym,
która pe∏ni∏a b´dzie funkcj´ lokalne-
go oÊrodka kultury. Zaplanowany
zosta∏ tak˝e zakup niezb´dnego wy-
posa˝enia placówki, m. in. kompu-
terów z oprogramowaniem i projek-

tora multimedialnego. Przyzna-
na kwota pokrywa 50% wartoÊci
kosztów netto (maksymalnie mo˝-
na otrzymaç 75%) inwestycji czyli
blisko 229 tys. z∏. Prace budowlane
realizowane b´dà w 2010 r. 

Ze Êrodków tego samego dzia∏a-
nia unijnego „Odnowa i rozwój
wsi” gmina skorzysta∏a w 2006 r.,
realizujàc budow´ boiska ze
sztucznà nawierzchnià przy szko-
le w Niepor´cie. Otrzymane wów-
czas dofinansowanie wynios∏o
ok. 400 tys. z∏.

� BBWW

Gmina Niepor´t otrzymała dofinansowanie projektu
realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi” (PROW 2007-2013). Unijne wsparcie ułatwi
modernizacj´ budynku komunalnego w Zegrzu
Południowym.

UNIJNE Êrodki dla gminyDo projektu trwajàcego od czerw-
ca 2009 r. zosta∏o zakwalifikowa-
nych 20 kobiet z gminy Niepor´t,
matek nieaktywnych zawodowo
z uwagi na opiek´ nad dzieçmi lub
innymi osobami zale˝nymi. Uczest-
niczki projektu zosta∏y wybrane
na podstawie wywiadów Êrodowi-
skowych oraz opinii pracowników
socjalnych GOPS w Niepor´cie.
Proces rekrutacji pozwoli∏ wybraç
osoby najbardziej potrzebujàce
wsparcia oferowanego w ramach ni-
niejszego projektu oraz najbardziej
zmotywowane do zmiany swojej
obecnej sytuacji. Uczestniczki zo-
sta∏y podzielone na dwie 10 osobo-
we grupy, w ramach których wy-
kwalifikowani psycholodzy i trene-
rzy pracy prowadzà specjalistyczne
spotkania i szkolenia. Spotkania od-
bywajà si´ w Gminnym OÊrodku
Kultury w Niepor´cie. Zakoƒczenie
projektu planowane jest w grud-
niu 2009 r. Warte podkreÊlenia jest
zaanga˝owanie uczestniczek, które
aktywnie biorà udzia∏ w zaj´ciach
i wykorzystujà wiedz´ nabytà pod-

czas szkoleƒ w ˝yciu codziennym.
Pomimo, i˝ dopiero ukoƒczono po-
∏ow´ zaplanowanego wsparcia, osià-
gni´to du˝e sukcesy – 2 uczestnicz-
ki podj´∏y decyzje o podniesieniu
poziomu swojego wykszta∏cenia. 
Powy˝sze wsparcie jest mo˝liwe
dzi´ki funduszom europejskim
(poddzia∏anie 7.1.1 Programu Ope-
racyjnego Kapita∏ Ludzki) skiero-
wanym do oÊrodków pomocy spo-
∏ecznej. W 2009 r. w województwie

mazowieckim na cel ten przezna-
czono ponad 49 mln. z∏., podzielo-
ne na 331 gmin z województwa ma-
zowieckiego. Z powodu dobrowol-
nego udzia∏u du˝a cz´Êç gmin nie
przygotowa∏a wniosków i nie
uczestniczy w projekcie. Gmina
Niepor´t poprzez Gminny OÊrodek
Pomocy Spo∏ecznej podj´∏a prze-
znaczone Êrodki i dzi´ki nim reali-
zuje warsztaty i szkolenia. 

� BBWW

Gminny OÊrodek Pomocy Społecznej w Niepor´cie realizuje projekt pt. „Matka dobrym przykładem”. 
Jest on współfinansowany ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

MATKA dobrym przykładem

NA BUDOWIE pływalni

BUDOWA nowej szkoły w Izabelinie

1 wrzeÊnia w Izabelinie
odbyła si´ uroczystoÊç
wmurowania kamienia
w´gielnego
pod budow´ nowego
budynku szkolnego.
Na placu budowy ju˝
widaç zarysy
realizowanego 
obiektu.

Na nowà szko∏´ z salà gimnastycz-
na czekajà wszyscy z niecierpliwo-
Êcià: uczniowie, nauczyciele, rodzi-
ce. Post´py prac b´dà obserwowaç
codziennie, przychodzàc na zaj´cia.
Taka szko∏a staje si´ bliska sercu
uczniów ju˝ od pierwszego dnia jej
budowy. A czekaç jest na co – 8 sal

z zapleczem, pracownia komputero-
wa, biblioteka z czytelnià oraz,
a w∏aÊciwie przede wszystkim, sala
gimnastyczna. B´dzie te˝ jadalnia
wraz z zapleczem. 

W ciàgu pierwszych tygodni reali-
zowane sà prace ziemne. Powsta∏y
wykopy pod fundamenty, rosnà

pierwsze mury, widaç ju˝ wyraênie
zarysy pomieszczeƒ szkolnych.
Obiekt buduje Przedsi´biorstwo Pro-
dukcyjno-Us∏ugowe „Zambet”
z Pu∏tuska, termin zakoƒczenia prac
zaplanowany jest w maju 2011 roku. 

� BBWW

Nad dachem gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym góruje od
dłu˝szego czasu rami´ pot´˝nego dêwigu. Maszyna pracuje na placu
budowy basenu, który powstaje przy szkole.

Inwestycja ruszy∏a w czerwcu. Pod-
czas uroczystoÊci zakoƒczenia roku
szkolnego wmurowany zosta∏ ka-

mieƒ w´gielny pod budow´ obiektu.
Przypomnijmy podstawowe dane:
niecka basenu b´dzie mia∏a wymia-

ry 12,5 x 25 m, g∏´bokoÊç od 135
do 180 cm, zje˝d˝alnia Êlimakowa
o d∏ugoÊci 90 metrów. Ró˝nica
wzniesieƒ do pokonania – prawie 7
metrów. B´dzie wanna z hydroma-
sa˝em oraz sauna sucha. W projek-
cie sà tak˝e trybuny dla 100 osób,
niezb´dne przy organizacji zawo-
dów. – Prace budowlane post´pujà
zgodnie z harmonogramem. Stojà
ju˝ Êciany fundamentowe, przygoto-
wywany jest strop nad pomieszcze-
niami piwnicznymi. JeÊli wszystko
pójdzie zgodnie z planem, zakoƒcze-
nie prac nastàpi w listopadzie 2011
roku – powiedzia∏a Kierownik Dzia-
∏u Inwestycji i Zamówieƒ Publicz-
nych Alicja Soko∏owska. 

Gmina wystàpi∏a z wnioskiem
o dofinansowanie inwestycji z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego, któ-
re mo˝e wynieÊç do 85% kosztów
budowy.

� BBWW
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C
oroczne spotkania sta∏y si´ ju˝
tradycjà Êrodowiska nauczyciel-
skiego, gromadzà blisko 200

osób. Biorà w nich udzia∏ równie˝ pra-
cownicy emerytowani, a ich obecnoÊç
i wspomnienia budzà szczególnà sym-
pati´ i radoÊç. Z okazji nauczycielskie-
go Êwi´ta Wójt Maciej Mazur wr´czy∏
nagrody dyrektorom, nauczycielom
i pracownikom niepedagogicznym,
którzy wyró˝nili si´ w pracy dydak-
tyczno – wychowawczej i wykazali
ogromne zaanga˝owanie w realizowa-
ne przez szko∏y dzia∏ania i projekty
edukacyjno-wychowawcze. 

Nagrody finansowe otrzymali: Bar-
bara Skrzypkiewicz – dyrektor Gimna-
zjum im. Bohaterów Bitwy Warszaw-
skiej 1920 r. w Stanis∏awowie Pierw-
szym, Agnieszka Powa∏a – dyrektor
Szko∏y Podstawowej w Józefowie,
Anna Ko∏odziej – dyrektor Gminnego
Przedszkola w Zegrzu Po∏udniowym,

Agnieszka Stankiewicz – zast´pca dy-
rektora Gimnazjum im. Bohaterów
Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stani-
s∏awowie Pierwszym, Grzegorz Borek
– nauczyciel Gimnazjum im. Bohate-
rów Bitwy Warszawskiej 1920 r.
w Stanis∏awowie Pierwszym, Katarzy-
na Zieliƒska – nauczycielka Szko∏y
Podstawowej w Józefowie, Jolanta
Wojdalska – nauczycielka Szko∏y Pod-
stawowej w Józefowie, Wioletta ̧ em-
picka – nauczycielka Gminnego Przed-
szkola w Zegrzu Po∏udniowym, Maria
Markiewicz – nauczycielka Zespo∏u
Szkolno-Przedszkolnego w Wólce Ra-
dzymiƒskiej, Agnieszka Wasielewska
– nauczycielka Szko∏y Podstawowej
im. B. Tokaja w Niepor´cie, Iwona Zu-
bel – nauczycielka Szko∏y Podstawo-
wej im. I Batalionu Saperów Ko-
Êciuszkowskich w Izabelinie, Anna Le-
ja – nauczycielka Szko∏y Podstawowej
im. Wojska Polskiego w Bia∏obrze-

gach, Gra˝yna Duliƒska – nauczyciel-
ka Gminnego Przedszkola w Niepor´-
cie, Maria Klimek – pracownik Gmin-
nego Przedszkola w Zegrzu Po∏udnio-
wym, S∏awomir Kawka – pracownik
Szko∏y Podstawowej im. B. Tokaja
w Niepor´cie..

Oprócz nagród pieni´˝nych Wójt wr´-
czy∏ nagrody ksià˝kowe tym dyrektorom
i nauczycielom, którzy poprzez swojà
prac´, kreatywnoÊç lub realizacj´ cieka-
wych projektów edukacyjnych wnieÊli
szczególny wk∏ad w podnoszenie jako-
Êci pracy swoich szkó∏. Nagrody ksià˝-
kowe otrzymali: Edyta KuÊ – dyrektor
Szko∏y Podstawowej im. B. Tokaja
w Niepor´cie, Wanda Delis – dyrektor
Zespo∏u Szkolno-Przedszkolnego
w Wólce Radzymiƒskiej, Wanda Bi∏as
– dyrektor Szko∏y Podstawowej im. I Ba-
talionu Saperów KoÊciuszkowskich
w Izabelinie, Agata ̧ ukasiuk – dyrektor
Szko∏y Podstawowej im. Wojska Pol-

NAGRODY dla
pracowników oÊwiaty

W przeddzieƒ Dnia Edukacji Narodowej odbyło si´ uroczyste spotkanie Wójta Gminy Sławomira
Macieja Mazura oraz Przewodniczàcego Rady Gminy Eugeniusza Woêniakowskiego
z pracownikami gminnych szkół i przedszkoli. Serdecznym podzi´kowaniom i gratulacjom
towarzyszyły nagrody za szczególne osiàgni´cia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, wr´czone
dyrektorom, nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym.

Urzàd Gminy Niepor´t informuje, ˝e trwa procedura

porzàdkowania numeracji budynków. Dzia∏ania te

obejmujà obszar ca∏ej ulicy Jana Kazimierza na terenie

Gminy Niepor´t w so∏ectwach: Niepor´t, Stanis∏awów

Pierwszy, Rembelszczyzna (od ulicy Zegrzyƒskiej

w Niepor´cie do granicy z miastem Warszawa).

Uporzàdkowanie numeracji jest wymogiem ustawowym

przewidzianym w ustawie z dnia 17 maja 1989 r.

– Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 240, poz. 2027 ze zm.) oraz

przepisie wykonawczym – rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 paêdziernika 2004 r.

w sprawie numeracji porzàdkowej nieruchomoÊci (Dz.U. Nr 243, poz. 2432).

skiego w Bia∏obrzegach, El˝bieta Zieliƒ-
ska – dyrektor Gminnego Przedszkola
w Niepor´cie, Bo˝ena Madej – dyrektor
Przedszkola Garnizonowego w Bia∏o-
brzegach; Katarzyna Nàç – nauczyciel-
ka Szko∏y Podstawowej im. I Batalionu
Saperów KoÊciuszkowskich w Izabeli-
nie, Agnieszka Zbrze˝na – nauczycielka
Szko∏y Podstawowej im. Wojska Pol-
skiego w Bia∏obrzegach, Urszula No˝yƒ-
ska – nauczycielka Szko∏y Podstawowej
im. 28 Pu∏ku Strzelców Kaniowskich
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Wólce Radzymiƒskiej.

Pi´knà statuetk´ za szczególny wk∏ad
w rozwój sportu szkolnego w Gminie
Niepor´t otrzyma∏ Roman Madej, na-
uczyciel Szko∏y Podstawowej im. Woj-
ska Polskiego w Bia∏obrzegach. 

Równie˝ dyrektorzy przyznali w∏a-
sne nagrody, doceniajàc wiedz´ i zaan-
ga˝owanie pracowników oraz wzoro-
we wywiàzywanie si´ z obowiàzków
s∏u˝bowych. 

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym,
a wszystkim Nauczycielom ˝yczymy
sukcesów zawodowych i satysfakcji p∏y-
nàcej z wykonywanej pracy. � BB..  WWiillkk

1
ul. Jana Kazimierza

RREEDDAAKKCCJJAA  WWIIEEÂÂCCII  NNIIEEPPOORR¢¢CCKKIICCHH::
–– DDoo 3311  ppaaêêddzziieerrnniikkaa  rraaddaa  ggmmiinnyy  mmaa  oottrrzzyy--
mmaaçç  oodd wwóójjttaa  iinnffoorrmmaaccjj´́  oo ssttaanniiee  rreeaalliizzaaccjjii
zzaaddaaƒƒ  ooÊÊwwiiaattoowwyycchh  ww rrookkuu  sszzkk.. 22000088//22000099..
JJaakk  ssii´́  mmaa  ooÊÊwwiiaattaa  ww ggmmiinniiee  NNiieeppoorr´́tt??  
HENRYKA GALAS: – Moim zdaniem do-
brze. Âwiadczà o tym dobre wyniki spraw-
dzianów zewn´trznych zarówno w szko∏ach
podstawowych, jak i w gimnazjum. Cieszy
równanie w gór´, które nastàpi∏o w szko-
∏ach podstawowych. Uczniowie wszystkich
szkó∏ uzyskali wyniki mieszczàce si´ w sta-
ninie wysokim, a Szko∏a Podstawowa w Jó-
zefowie w staninie bardzo wysokim. Du˝e
powody do radoÊci mieli w tym roku
zw∏aszcza nauczyciele Gimnazjum w Stani-
s∏awowie Pierwszym, którzy po pewnym za-
∏amaniu w ubieg∏ym roku, mogli odnotowaç
znaczàcy wzrost wiedzy i umiej´tnoÊci
u swoich uczniów. Âredni wynik dla gminy
Niepor´t na egzaminie gimnazjalnym by∏
najwy˝szy w powiecie legionowskim. W cz´-
Êci humanistycznej uczniowie naszego gim-
nazjum dali si´ wyprzedziç kolegom tylko
z dwóch szkó∏, a w matematyczno-przyrod-
niczej tylko z jednej. Pozytywnie nale˝y tak-
˝e oceniç wynik egzaminu z j´zyka obcego
(angielskiego), Êrednia uzyskana przez
uczniów gimnazjum z tej cz´Êci egzaminu
by∏a równie˝ wy˝sza od Êrednich powiato-
wej, wojewódzkiej i krajowej. Egzamin z j´-
zyka obcego by∏ przeprowadzony po raz
pierwszy i jego wyniki nie by∏y wliczane
do ogólnej sumy punktów uzyskanych przez
uczniów na egzaminie gimnazjalnym. Zo-
stanà do niego w∏àczone dopiero w 2012 r. 
CCoo  mmiiaa∏∏oo  nnaajjwwii´́kksszzyy  wwpp∏∏yyww  nnaa ttaakk  ddoobbrree
tteeggoorroocczznnee  wwyynniikkii??
Na pewno wiele czynników. Przede wszyst-
kim, co podkreÊli∏ wójt na gminnej uroczy-
stoÊci z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

dzieje, za co nale˝à si´ im wielkie s∏owa
uznania. 
CCoo  jjeesstt  nnaajjss∏∏aabbsszzyymm  ppuunnkktteemm  ww pprraaccyy  sszzkkóó∏∏??
Z roku na rok narasta problem z zapewnie-
niem wszystkim ch´tnym dzieciom opieki
Êwietlicy. Coraz wi´cej rodziców chcia∏oby,
aby szko∏a zapewnia∏a opiek´ ich dzieciom
i to cz´sto w godzinach co najmniej od 7.00
do 17.00. W niektórych szko∏ach, w szcze-
gólnoÊci w klasach nauczania poczàtkowe-
go, liczba ch´tnych do korzystania ze Êwie-
tlicy jest niemal równa ogólnej liczbie
uczniów. Niestety, szko∏y, przynajmniej
na razie, nie posiadajà ani mo˝liwoÊci lo-
kalowych ani kadrowych pozwalajàcych
na przyj´cie wszystkich ch´tnych. Dyrekto-
rów szkó∏ obowiàzujà arkusze organizacji,
które okreÊlajà maksymalnà liczb´ uczniów
w Êwietlicy, i nie mogà ich przekraczaç ze
wzgl´du na bezpieczeƒstwo przebywajàcych
w Êwietlicach dzieci. 
CCzzyy  nnaa ppoorruusszzoonnyy  pprrzzeezz  ppaanniiàà  pprroobblleemm
mmiiaa∏∏oo  wwpp∏∏yyww  oobbnnii˝̋eenniiee  wwiieekkuu  sszzkkoollnneeggoo??
JeÊli tak, to w niewielkim. Wbrew wcze-
Êniejszym obawom, ˝e rodzice wi´kszoÊci
szeÊciolatków zdecydujà si´ na wczeÊniej-
sze pos∏anie dzieci do szko∏y, tak si´ nie sta-
∏o. We wszystkich szko∏ach podstawowych
na terenie gminy do klas pierwszych
ucz´szcza tylko 14 szeÊciolatków (ze 120
zameldowanych w gminie) i przyj´cie ich
do szko∏y nie stanowi∏o ̋ adnego problemu.
Natomiast 16 rodziców zdecydowa∏o, ̋ e ich
pi´cioletnie dzieci b´dà realizowa∏y pro-
gram rocznego przygotowania przedszkol-
nego – bàdê to w szkole, bàdê to w przed-
szkolu – stwarzajàc im w ten sposób mo˝-
liwoÊç wczeÊniejszego rozpocz´cia edukacji
szkolnej w przysz∏ym roku.
CCzzyy  ggmmiinnaa ww jjaakkiiÊÊ  ssppoossóóbb  pprrzzyyggoottoowwuujjee  ssii´́
ddoo rreeffoorrmmyy  zzwwiiààzzaanneejj  zz oobbnnii˝̋eenniieemm  wwiieekkuu
sszzkkoollnneeggoo,,  kkttóórraa  mmaa  wweejjÊÊçç  ww ˝̋yycciiee  ww 22001122  rr..??
Na tyle, na ile jest to w chwili obecnej po-
trzebne i mo˝liwe. Na przyk∏ad w tym ro-
ku szkolnym do przedszkoli zosta∏y przyj´-
te wszystkie dzieci 5-letnie, których rodzi-
ce chcieli zapisaç je do przedszkola. Dzi´ki
temu we wrzeÊniu przysz∏ego roku b´dà
mia∏y wybór – realizowaç roczne przygo-
towanie przedszkolne lub pójÊç do pierw-
szej klasy.

WW jjaakkiimm  ssttooppnniiuu  pprrzzeeddsszzkkoollaa  ggmmiinnnnee  zzaassppoo--
kkaajjaajjàà  ppooppyytt  mmaa  eedduukkaaccjjee  pprrzzeeddsszzkkoollnnàà??  
W niez∏ym. W roku szk. 2008/2009 77%
dzieci w wieku 3-5 lat obj´tych by∏o wycho-
waniem przedszkolnym. Nie wszystkie ko-
rzysta∏y z przedszkoli w naszej gminie, ale
gmina p∏aci∏a tak˝e za edukacj´ tych, któ-
re ucz´szcza∏y do przedszkoli prowadzo-
nych przez inne podmioty. Od kilku lat wójt
i rada gminy starajà si´, aby mali miesz-
kaƒcy naszej gminy mieli coraz lepszy do-
st´p do edukacji przedszkolnej. Pierwszym
krokiem w tym kierunku by∏a likwidacja ze-
spo∏u szkolno-przedszkolnego w Niepor´-
cie i utworzenie w miejsce przedszkola 3-
oddzia∏owego placówki 6-oddzia∏owej.
W 2007 r. powsta∏o te˝ pierwsze przedszko-
le niepubliczne w Niepor´cie. Jak wspo-
mnia∏am gmina Niepor´t p∏aci równie˝
za edukacj´ przedszkolnà swoich mieszkaƒ-
ców innym gminom. Sà to naprawd´ nie-
ma∏e pieniàdze. W roku 2008 by∏a to kwo-
ta prawie 420 tys., z której najwi´kszà
cz´Êç, bo a˝ blisko 333 tys. z∏, przekazano
m. st. Warszawie. Zresztà sytuacja b´dzie
ulega∏a dalszej poprawie, gdy˝ w tym ro-
ku oddany zosta∏ do u˝ytku nowy budynek
przedszkola w Zegrzu Po∏udniowym, w któ-
rym liczba miejsc wzros∏a o kolejne 25. Po-
wsta∏y dwa nowe przedszkola niepubliczne
w Kàtach W´gierskich i w Micha∏owie-
-Grabinie mogàce przyjàç ∏àcznie ok. 110
dzieci. Gmina przygotowuje si´ te˝ do prze-
j´cia w roku 2010, od jednostki wojskowej,
przedszkola w Bia∏obrzegach. Dzi´ki tym

dzia∏aniom wskaênik dzieci obj´tych wy-
chowaniem przedszkolnym w naszej gminie
z pewnoÊcià wzroÊnie. 
CCzzyy  ggmmiinnaa oottrrzzyymmaa∏∏aa  jjaakkiieeÊÊ  ÊÊrrooddkkii  zz bbuudd˝̋ee--
ttuu  ppaaƒƒssttwwaa  nnaa pprrzzyyggoottoowwaanniiee  sszzkkóó∏∏
ddoo wwddrroo˝̋eenniiaa  rreeffoorrmmyy??
Do tej pory tylko 35 tys. dla czterech
szkó∏ podstawowych na wyposa˝enie
miejsc zabaw dla uczniów klas I-III,
w ramach programu „Radosna Szko∏a”.
W chwili obecnej, w ramach tego same-
go programu, Dzia∏ Inwestycji i Zamó-
wieƒ Publicznych, w oparciu o wnioski
dyrektorów szkó∏, przygotowuje gminny
wniosek o dofinansowanie w przysz∏ym
roku budowy placów zabaw przy trzech
szko∏ach podstawowych. Mamy nadziej´,
˝e równie˝ na ten cel dostaniemy dofi-
nansowanie.
TToo  jjaakk  jjeesstt  zz ttàà  ooÊÊwwiiaattàà  ww ggmmiinniiee??
Tak jak powiedzia∏am na poczàtku naszej
rozmowy – dobrze. Kondycja naszych szkó∏
potwierdza, ˝e ogromne Êrodki, które gmi-
na przeznacza na oÊwiat´ sà naprawd´ do-
brze wydatkowane. Nie oznacza to, ˝e nie
nale˝y dà˝yç, aby by∏y one wykorzystane
jeszcze lepiej. I choç moim zadaniem, in-
westowanie w edukacj´ i wychowanie jest
bardzo wa˝ne, bo ich jakoÊç przek∏ada si´
na jakoÊç ˝ycia ka˝dego z nas, rozumiem
te˝, ˝e bud˝et gminy musi starczyç tak˝e
na inne, nie mniej wa˝ne potrzeby miesz-
kaƒców. W koƒcu nie samà naukà cz∏owiek
˝yje.

� RRoozzmmaawwiiaa∏∏aa BB..  WWiillkk

ci´˝ka praca uczniów i nauczycieli. To oni
sà najwa˝niejsi w procesie edukacji i wy-
chowania; to kompetencja i wysi∏ek na-
uczycieli oraz praca i zaanga˝owanie
uczniów, przy ˝yczliwym wsparciu obu
stron przez rodziców, owocuje dobrymi wy-
nikami w nauce i sukcesami w wychowa-
niu. Nie bez znaczenia sà te˝ warunki, ja-
kie stwarza szko∏om organ prowadzàcy,
czyli gmina. MyÊl´, ̋ e sà one naprawd´ do-
bre. Od wielu lat w gminie Niepor´t trwa
nieustanna budowa nowych obiektów
oÊwiatowo-sportowych. W tym roku ledwo
oddano do u˝ytku sal´ sportowà w Józefo-
wie i nowe przedszkole w Zegrzu Po∏udnio-
wym, a ju˝ rozpocz´to budow´ szko∏y
w Izabelinie i p∏ywalni w Stanis∏awowie
Pierwszym. Corocznie du˝e Êrodki przezna-
czane sà te˝ na remonty obiektów ju˝ ist-
niejàcych. Szko∏y sà dobrze wyposa˝one,
nauka odbywa si´ na jednà zmian´. Klasy
sà ma∏o liczne: w szko∏ach podstawowych
Êrednia liczba uczniów na oddzia∏ wyno-
si 18,3, w gimnazjum – 22,1. Na 39 oddzia-
∏ów w szko∏ach podstawowych tylko 7 liczy
powy˝ej 25 uczniów, przy czym najliczniej-
szy nie przekracza 28 uczniów. W gimna-
zjum na 14 oddzia∏ów – pi´ç liczy powy-
˝ej 25 uczniów, w tym tylko w 1 uczy si´ 30
uczniów. Ponadto uczniowie korzystajà
z licznych zaj´ç dodatkowych op∏acanych
przez gmin´, zarówno przedmiotowych, jak
i sportowych oraz kulturalnych. W szkole
podstawowej w Niepor´cie i w gimnazjum
w Stanis∏awowie Pierwszym funkcjonujà
klasy sportowe, szko∏y realizujà innowacje
pedagogiczne, sà te˝ wspierane przez klu-
by sportowe i gminny oÊrodek kultury, na-
uczyciele systematycznie podnoszà swoje
kwalifikacje zawodowe i realizujà awans
zawodowy. W szko∏ach naprawd´ wiele si´

z Kierownikiem Działu OÊwiaty Urz´du
Gminy Niepor´t 

HENRYKÑ GALAS

Rozmowa z...

Nagrod´ odbiera Anna Ko∏odziej dyrektor Gminnego Przedszkola w Zegrzu Po∏udniowym
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POCIÑG dla przedszkolaków

Zakoƒczy∏a si´ przebudowa par-
kingu na Placu WolnoÊci w Niepo-
r´cie. Parking znajduje si´ w sà-
siedztwie budynku Urz´du Gminy.
Zniszczona nawierzchnia zastàpio-
na zosta∏a grafitowà kostkà betono-
wà. Wykonane zosta∏o równie˝ od-
wodnienie terenu, poprzez zainstalo-
wanie studzienek Êciekowych
z osadnikiem. Inwestycja zapewni-
∏a 18 dodatkowych miejsc parkingo-
wych, które u∏atwià kierowcom po-
zostawienie pojazdu w centrum
miejscowoÊci. Prace wykona∏a fir-
ma Partner z Chotomowa, ich koszt
wyniós∏ ok. 73 tys. z∏. � BBWW

26 paêdziernika w Zegrzu Po∏udnio-
wym odby∏o si´ uroczyste i oficjalne
otwarcie Klubu Honorowych Daw-
ców Krwi. Gucio, tak brzmi jego na-
zwa, dzia∏a z myÊlà o udzielaniu po-
mocy mieszkaƒcom gminy Niepor´t.
Ideà cz∏onków klubu jest przede wszyst-
kim niesienie pomocy mieszkaƒcom
w sytuacjach, gdy potrzebna jest krew.
Równie mocno zale˝y im na propago-
waniu samej idei krwiodawstwa w Êro-
dowisku. Im wi´cej b´dzie honorowych
dawców, tym wi´ksza b´dzie szansa
na uratowanie ludzkiego ̋ ycia lub zdro-
wia. Nie ka˝dy z nas mo˝e liczyç

na wsparcie rodziny lub przyjació∏
w sytuacji, gdy potrzebna jest krew.
Wówczas ratunek niosà cz∏onkowie
klubu, którzy reagujà na apele z proÊbà
o ten bezcenny lek. Taka sytuacja mia-
∏a ju˝ miejsce w ciàgu ostatnich miesi´-
cy; krwiodawcy gminni udzielili pomo-
cy choremu wspó∏mieszkaƒcowi. 

W uroczystoÊci, podczas której gmin-
ny Klub rozpoczà∏ oficjalnà dzia∏alnoÊç,
wzi´li udzia∏ przedstawiciele m.in.
Urz´du Gminy, Krajowej Rady Hono-
rowego Krwiodawstwa, Mazowieckiej
Okr´gowej Rady Honorowego Krwio-
dawstwa PCK. Wójt Gminy Maciej Ma-

zur przekaza∏
cz∏onkom Gucia
serdeczne podzi´ko-
wania za aktywnoÊç i zaanga˝owanie
w niesienie bezinteresownej, szlachet-
nej pomocy drugiemu cz∏owiekowi,
okazywanej z dobroci serca. Ponadto
troje krwiodawców, którzy oddali ju˝
ponad 6 litrów krwi, otrzyma∏o odzna-
k´ Zas∏u˝ony Honorowy Dawca Krwi. 
Osoby, które chcia∏yby zaanga˝owaç
si´ w dzia∏alnoÊç klubu Gucio, mogà
kontaktowaç si´ z jego prezesem Zeno-
nem Kublikiem – tel. 0 509 120 470. 

� BBWW

NOWE miejsca parkingowe

DAå siebie innym

Przy Gminnym przedszkolu
w Niepor´cie rozbudowany i zmo-
dernizowany zosta∏ plac zabaw dla
wychowanków.

Od ubieg∏ego roku w placówce
wzrasta systematycznie liczba dzie-
ci. W 2008 roku utworzona zosta∏a
nowa, trzydziestoosobowa grupa

By∏a to ju˝ siódma edycja konkursu,
organizowanego pod patronatem
Wójta Gminy przez Komisj´ Ochro-
ny Ârodowiska, Zdrowia i Porzàdku
Publicznego. Jego celem jest zach´-
cenie mieszkaƒców do aran˝owania
przydomowej zieleni i nagrodzenie
efektów ich wielomiesi´cznej pracy.
W lipcu komisja konkursowa doko-
na∏a oceny 20 ogrodów przydomo-
wych, zg∏oszonych przez ich w∏aÊci-
cieli lub so∏tysów do udzia∏u w kon-
kursie. Zachwyca∏y pi´kne, kolorowe
kompozycje kwiatowe, bogactwo
gatunków drzew i krzewów, tworzà-
cych urocze zakàtki, po∏yskujàce
w s∏oƒcu oczka wodne z kolorowy-
mi rybkami. Takie miejsca sprawia-
jà przyjemnoÊç nie tylko ich w∏aÊci-
cielom, ale wszystkim, którzy je

oglàdajà. Szczególnie cenna by∏a
dla komisji w∏asna praca mieszkaƒ-
ców, wiedza, pomys∏y i wysi∏ek
w∏o˝ony w ich realizacj´. Zwyci´z-
cy i wyró˝nieni otrzymali podczas
Âwi´ta Ziemniaka nagrody w posta-
ci sprz´tu, który z pewnoÊcià b´dzie
pomocny przy ca∏orocznej piel´gna-
cji ich pi´knych ogrodów. Na zakoƒ-
czenie Wójt Gminy Niepor´t S∏awo-
mir Maciej Mazur oraz Przewodni-
czàcy Komisji Ochrony Ârodowiska,
Zdrowia i Porzàdku Publicznego Je-
rzy Maciejewski, dzi´kujàc za udzia∏
w konkursie i wysi∏ek w∏o˝ony
w utrzymanie ogrodów dzi´ki któ-
rym gmina staje si´ pi´kniejsza, za-
prosili ch´tnych do udzia∏u w przy-
sz∏orocznej rywalizacji.

� BBWW

PI¢KNE ogrody

Podczas Âwi´ta Ziemniaka w Stanisławowie Pierwszym wr´czone zostały
nagrody laureatom i zwyci´zcom gminnego konkursu na najładniejszy
ogród przydomowy.

ZWYCI¢ZCY
KONKURSU
I miejsce: 
Ewa Wolska, Stanis∏awów
Pierwszy
Dominika Wiechecka, Niepor´t

II miejsce:
Alicja i Marek Powa∏a, Niepor´t
Marek Szulkowski, Józefów

III miejsce:
Hanna Anio∏kowska, Wólka
Radzymiƒska
Krzysztof Zawadzki, Wólka
Radzymiƒska

XXXIX sesja Rady Gminy Niepo-
r´t V kadencji odby∏a si´ 3 wrze-
Ênia 2009 roku. Podczas sesji Ra-
da Gminy Niepor´t podj´∏a m.in.
nast´pujàce uchwa∏y (treÊç
uchwa∏ w BIP):
– nr XXXIX/78/2009 – opinia o pro-
jekcie uchwa∏y Sejmiku Województwa
Mazowieckiego w sprawie likwidacji
samodzielnego publicznego zak∏adu
opieki zdrowotnej pod nazwà Woje-
wódzki Szpital Bródnowski w Warsza-
wie.

Przewodniczàcy Rady Gminy wyja-
Êni∏, ˝e do Rady Gminy Niepor´t
wp∏yn´∏o pismo od Zarzàdu Woje-
wództwa Mazowieckiego zawierajàce
proÊb´ o wyra˝enie opinii o projektach
uchwa∏ Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego w sprawie likwidacji Woje-
wódzkiego Centrum Stomatologii
w Warszawie oraz w sprawie likwida-
cji Samodzielnego Publicznego Zak∏a-
du Opieki Zdrowotnej pod nazwà Wo-
jewódzki Szpital Bródnowski w War-
szawie.

Rada Gminy Niepor´t wyrazi∏a po-
zytywnà opini´ w obu przypadkach. 
– nr XXXIX/82/2009 w sprawie nada-
nia nazwy „Geodetów” drodze we-
wn´trznej po∏o˝onej we wsi Stanis∏a-
wów Pierwszy gmina Niepor´t stano-
wiàcej dzia∏ki ewid. o nr
nr 19/13, 19/14, 19/15, 19/16, 19/17
i 19/18.
– nr XXXIX/83/2009 w sprawie wy-
ra˝enia zgody na zawarcie z dotych-
czasowym dzier˝awcà kolejnej umowy
dzier˝awy, której przedmiotem jest ta
sama nieruchomoÊç, po umowie za-
wartej na czas oznaczony do 3 lat, nie-
ruchomoÊci gminnych po∏o˝onych we
wsi i gminie Niepor´t, stanowiàcych:
cz´Êç dzia∏ki o nr ewid. 1084, cz´Êç
dzia∏ki o nr ewid. 970/48, cz´Êç dzia∏-
ki o nr ewid. 970/2 oraz dzia∏ki o nr nr
ewid. 970/19, 970/20, 970/21, 970/22
i 970/23.

Kierownik Dzia∏u Geodezji i Gospo-
darki NieruchomoÊciami B. Bartkie-
wicz wyjaÊni∏a, ˝e do Urz´du Gminy
Niepor´t wp∏ynà∏ wniosek Portu Jach-
towego Niepor´t Sp. z o.o. – obecne-
go dzier˝awcy nieruchomoÊci gmin-
nych w sprawie przed∏u˝enia dotych-

czasowej umowy dzier˝awy o okres co
najmniej 3 lat. 
– nr XXXIX/84/2009 w sprawie wy-
ra˝enia zgody na zawarcie z dotychcza-
sowym dzier˝awcà kolejnej umowy
dzier˝awy, której przedmiotem jest ta
sama nieruchomoÊç, po umowie zawar-
tej na czas oznaczony do 3 lat, nieru-
chomoÊci gminnych po∏o˝onych we
wsi Bia∏obrzegi gmina Niepor´t, stano-
wiàcych: cz´Êç dzia∏ki o nr ewid. 269/6,
cz´Êç dzia∏ki o nr ewid. 268, oraz dzia∏-
ki o nr ewid. 269/4, 270/2 i 304.

Kierownik Dzia∏u Geodezji i Gospo-
darki NieruchomoÊciami B. Bartkie-
wicz wyjaÊni∏a, ˝e do Urz´du Gminy
Niepor´t wp∏ynà∏ wniosek Wioletty
Âlaziƒskiej, prowadzàcej dzia∏alnoÊç
pod nazwà „Wioska Turystyczno – ˚e-
glarska »Port Pilawa« Wioletta Âlaziƒ-
ska” – obecnego dzier˝awcy nierucho-
moÊci gminnych – w sprawie przed∏u-
˝enia dotychczasowej umowy
dzier˝awy na kolejne 3 lata. 
– nr XXXIX/89/2009 w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu us∏ug oÊwia-
ty w Izabelinie, gmina Niepor´t.

Podczas sesji przedstawiciele Zarzà-
du Ko∏a Powiatowego Zwiàzku Kom-
batantów Rzeczypospolitej Polskiej
i By∏ych Wi´êniów Politycznych wr´-
czyli Wójtowi Gminy S∏awomirowi
Maciejowi Mazurowi medal i podzi´-
kowanie za serdecznà wspó∏prac´
i opiek´, roztaczanà nad spo∏ecznoÊcià
kombatantów. 
XL sesja Rady Gminy Niepor´t od-
by∏a si´ 29 wrzeÊnia 2009 r., w Gmin-
nym OÊrodku Kultury w Niepor´cie. 

Radni wys∏uchali informacji o prze-
biegu wykonania bud˝etu Gminy Nie-
por´t za I pó∏rocze 2009 r, o przebie-
gu wykonania planów finansowych Sa-
modzielnego Publicznego Zak∏adu
Opieki Zdrowotnej w Niepor´cie,
Gminnego OÊrodka Kultury z siedzibà
w Niepor´cie i Biblioteki Publicznej
Gminy Niepor´t za I pó∏rocze 2009 r.
oraz opinii Regionalnej Izby Obra-
chunkowej o przed∏o˝onej przez Wój-
ta Gminy Niepor´t informacji o prze-
biegu z wykonania bud˝etu Gminy
Niepor´t za pierwsze pó∏rocze 2009 r.

� BBWW

Z POSIEDZENIA sesji Rady Gminy

przedszkolaków. W 2009 roku
przyj´to jeszcze o dziesi´cioro dzie-
ci wi´cej. Konieczne sta∏o si´ zmo-
dernizowanie placu zabaw, ponie-
wa˝ dotychczasowy sta∏ si´ zbyt
ma∏y i niewystarczajàcy dla korzy-
stajàcych z niego maluchów. 

Na terenie otaczajàcym przedszko-
le wygospodarowany zosta∏ nowy
plac, na którym zainstalowano zestaw
Przedszkolak ze zje˝d˝alnià, drabin-
kà i huÊtawkami. Stanà∏ te˝ Pociàg
i Wagonik, bujaki i huÊtawki. Na do-
tychczasowym terenie do zabawy
równie˝ pojawi∏y si´ nowe, atrakcyj-
ne urzàdzenia. Koszt modernizacji
placu zabaw wyniós∏ 40 tys. z∏.

� BBWW

Nagrodzony ogród mieszkanki Niepor´tu
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DO˚YNKI gminne
– Âwi´to Ziemniaka

W niedziel´, 4 paêdziernika, mieszkaƒcy gminy Niepor´t bawili si´ na tradycyjnych do˝ynkach – Âwi´cie Ziemniaka.

N
a rozleg∏ym placu w Stanis∏a-
wowie Pierwszym od ra-
na stawa∏y kolorowe stoiska

i weso∏e miasteczko. W centralnym
miejscu przygotowane zosta∏o trady-
cyjne, strzeliste ognisko, przy którym
w czasie trwania zabawy mo˝na by-
∏o ogrzaç si´, porozmawiaç i skosz-
towaç pieczonych ziemniaków. Pod-
czas mszy Êwi´tej, inaugurujàcej
uroczystoÊci, gospodarze so∏ectw
ofiarowali dary pól, ogrodów i lasów.
Pi´kne, barwne kompozycje, wyeks-
ponowane przed scenà, przyciàga∏y
wzrok obecnych. MogliÊmy podzi-
wiaç równie˝ wieniec do˝ynkowy,
przygotowany przez mieszkaƒców
Kàtów W´gierskich, Józefowa i Mi-
cha∏owa-Grabiny, który prezento-
wany by∏ podczas uroczystoÊci die-
cezjalnych i ogólnopolskich. W po-
dzi´kowaniu za zaanga˝owanie
w kultywowanie tradycji, wykonaw-
cy kompozycji otrzymali z ràk wój-
ta S∏awomira Macieja Mazura dyplo-
my oraz pamiàtkowe statuetki. Dy-
plomy wr´czone zosta∏y tak˝e
so∏tysom, którzy przygotowali dary
na Âwi´to Ziemniaka. Na scenie
i przed nià, organizatorzy przygoto-
wali wiele atrakcji. Wystàpi∏ dzieci´-

cy zespó∏ taƒca ludowego z Gminne-
go OÊrodka Kultury, artyÊci z Lubli-
na zaprezentowali widowisko obrz´-
dowe „Kto we ˝niwa nie pró˝nowa∏”
oraz biesiad´ cygaƒskà. ZaÊpiewa∏
zespó∏ wokalny GOK, prezentujàc
utwory z musicalu „Czarnoksi´˝nik
z krainy Oz” oraz zespó∏ „Zegrzy-
nianki”. Du˝e zainteresowanie wzbu-
dzi∏o gotowanie na scenie kiszki
ziemniaczanej. Kucharze okazali si´
nie tylko profesjonalnie przygotowa-
ni (przepis na potraw´ ca∏y czas by∏
na scenie!), ale tak˝e bez trudu roz-
bawili widzów. By∏a te˝ tradycyj-
na kartoflada, czyli konkursy spraw-
noÊciowe dla najm∏odszych i troch´
starszych, oczywiÊcie z ziemniakami
w roli g∏ównej. Wybrano tak˝e par´
królewskà – Królowà i Króla Ziem-
niaka, która panowaç b´dzie do przy-
sz∏ego roku. Nie mog∏o zabraknàç
pokazów OSP, które w tym roku
mia∏y charakter krótkiej scenki – in-
terwencji po wypadku drogowym.
Rozcinanie i gaszenie wraku samo-
chodu sprowokowa∏o pojawienie si´
lasu ràk z telefonami komórkowymi,
rejestrujàcymi dzia∏ania stra˝aków.

Wr´czone zosta∏y równie˝ nagro-
dy uczestnikom konkursu na najpi´k-

niejszy ogród. Komisja oceni∏a pra-
c´ w∏aÊcicieli ogródków i ocenia∏a jà
nast´pujàco: I miejsce – Dominika
Wiechecka (Niepor´t) oraz Ewa
Wolska (Stanis∏awów Pierw-
szy), II miejsce Paƒstwo Alicja i Ma-
rek Powa∏a (Niepor´t) oraz Marek
Szulkowski (Józefów), III miejsce
Krzysztof Zawadzki oraz Han-
na Anio∏kowska z Wólki Radzymiƒ-
skiej. Rozdrabniacze do ga∏´zi i elek-
tryczne no˝yce do ˝ywop∏otów, u∏a-
twià zwyci´zcom prac´
w nast´pnych sezonach. 

Na scenie stan´li tak˝e zwyci´zcy
otwartego turnieju szóstek pi∏kar-
skich, dru˝yna ze Stanis∏awowa
Pierwszego. Nagrody wr´cza∏ wójt
Maciej Mazur oraz organizator roz-
grywek prezes LKS Rotavia Stani-
s∏aw Pisarek. 

Nagrodzone zosta∏y równie˝ dy-
plomami i pucharami wykonawczy-
nie pysznych ciast, przygotowanych
specjalnie na Âwi´to Ziemniaka.
Ka˝dy próbujàc móg∏ si´ przekonaç,
jak znakomite wypieki potrafià robiç
mieszkanki gminy. Najbardziej sma-
kowa∏a wszystkim szarlotka
– Agnieszka Brzozowska otrzyma∏a
za nià I miejsce, a Agnieszka Do-

maƒska III. Drugie miejsce zaj´∏a
Marzanna Weso∏owska za Êwietne
toffi.

Wieczorne godziny na scenie zdo-
minowa∏y wyst´py zespo∏ów tanecz-
nych. Talizman zaproponowa∏ reper-
tuar cygaƒski, cieszàcy si´ popular-
noÊcià Awans zach´ci∏ wszystkich
do taƒca, a zakoƒczy∏a Âwi´to Ziem-
niaka gwiazda disco polo – grupa D-
-Bomb, która wzbudzi∏a ˝ywio∏owy
aplauz s∏uchaczy.

Âwi´to Ziemniaka od lat gromadzi
licznà rzesz´ sympatyków, spragnio-
nych wspólnej zabawy w plenerze.
Urozmaicony program, mnogoÊç sto-
isk z atrakcyjnymi towarami, weso-
∏e miasteczko dla dzieci zach´cajà
do sp´dzenia dnia na festynie. Gra-
tulacje i podzi´kowania nale˝à si´
i organizatorom i uczestnikom do˝y-
nek, którzy nie poddali si´ nawet
próbie jesiennej pogody. 

� BBWW

Msza Êwi´ta Dary pól i ogrodów od so∏ectwa Micha∏ów-Grabina

Przyrzàdzanie kiszki ziemniaczanej

Pokazy Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej

Podzi´kowania dla twórców wieƒca do˝ynkowego Wyst´p zespo∏u wokalnego „Zegrzynianki”
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Z
awody sportowe przeprowa-
dzone zosta∏y w ramach Ma-
zowieckich Igrzysk M∏odzie˝y

Szkolnej. W biegach prze∏ajowych
wzi´li udzia∏ uczniowie
klas I, II, III gimnazjum oraz
klas V i VI szko∏y podstawowej.
Na boisku spotka∏o si´ blisko 500
dziewczàt i ch∏opców z powiatów:
legionowskiego, piaseczyƒskiego,
wo∏omiƒskiego, otwockiego i nowo-
dworskiego. Pierwsza dwunastka
zawodników z ka˝dej kategorii (120
osób) awansowa∏a do fina∏ów Mazo-
wieckich Igrzysk M∏odzie˝y Szkol-
nej, które odb´dà si´ wiosnà 2010
roku. Znalaz∏y si´ wÊród nich m.
in. 3 osoby z gminy: Marysia Wysiƒ-
ska ze SP w Niepor´cie, która
w swojej kategorii (kl. V) zaj´-
∏a III miejsce oraz dwie uczennice

gimnazjum – Kinga Klimczuk (kl.
II) III miejsce i Karolina Kos (kl.
III) II miejsce.

W sztafetowych biegach prze∏ajo-
wych startowali mistrzowie i wicemi-
strzowie powiatów: legionowskiego,
piaseczyƒskiego, wo∏omiƒskiego,
otwockiego i nowodworskiego. Szta-
fety rozegrane zosta∏y w kategoriach
wiekowych: szko∏a podstawowa
(kl. V i VI) oraz gimnazjum. Ch∏op-
cy z klas gimnazjalnych biegli na dy-
stansie 1000 metrów, pozostali
uczestnicy pokonywali tras´ 800 me-
trów. ¸àcznie startowa∏o ok. 330
uczniów. Zwyci´skie zespo∏y wystà-
pià wiosnà w fina∏ach Mazowieckich
Igrzysk. 

Gratulacje za sprawnà organizacj´
zawodów nale˝à si´: Romanowi
Madejowi, Ryszardowi Pileckiemu,

Wojciechowi Augustynowiczowi,
Powiatowemu Szkolnemu Zwiàz-
kowi Sportowemu w Legionowie
oraz Gminnemu Szkolnemu Zwiàz-
kowi Sportowemu w Niepor´cie. 

� BBWW

W
rozgrywkach Ligi udzia∏
biorà przede wszystkim
szko∏y Êrednie z Warszawy

i okolic, mogà w nich równie˝
uczestniczyç dru˝yny gimnazjalne,
reprezentujàce odpowiedni poziom
sportowy. Do takich w∏aÊnie nale˝y
zespó∏ uzdolnionych siatkarek z gim-
nazjum w Stanis∏awowie Pierwszym.
Tworzà go g∏ównie uczennice klasy
drugiej – sportowej. Mecze ze star-
szymi kole˝ankami b´dà okazjà

do nabrania doÊwiadczenia i, mamy
nadziej´, doprowadzà do osiàgni´cia
sukcesów w przysz∏ym roku.
Do koƒca grudnia rozegranych zosta-
nie 10 spotkaƒ. Cz´Êç z nich odb´-
dzie si´ w hali sportowej w Stanis∏a-
wowie Pierwszym, pozosta∏e zaÊ
w liceach warszawskich. Udzia∏
w rozgrywkach traktowany jest rów-
nie˝ jako przygotowanie do tzw.
„Gimnazjady”, czyli mistrzostw
szkó∏ gimnazjalnych powiatu legio-

nowskiego, które b´dà mia∏y miejsce
w styczniu 2010 roku w Jab∏onnie.
Trener dziewczàt, Bronis∏aw Orli-
kowski, nie wyklucza tak˝e zg∏osze-
nia podopiecznych do rozgrywek
kadetek Okr´gowego Zwiàzku Pi∏ki
Siatkowej w przysz∏ym sezonie.

Najbli˝sze miesiàce b´dà wi´c dla
dziewczàt bardzo intensywne, wy-
pe∏nione startami i treningami. ˚y-
czymy im wytrwa∏oÊci i osiàgni´cia
sportowych sukcesów! � BBWW

JESIENNE
zawody

SIATKARSKIE plany naszych
przyszłych „złotek”

W paêdzierniku na terenie
sportowym jednostki woj-
skowej w Białobrzegach ro-
zegrane zostały Mi´dzypo-
wiatowe Mistrzostwa w Bie-
gach Przełajowych oraz
Mi´dzypowiatowe Sztafeto-
we Biegi Przełajowe.

Szkolna dru˝yna piłki siatkowej dziewczàt z Gimnazjum w Stanisławowie Pierw-
szym została zgłoszona do warszawskiej Szkolnej Ligi Siatkówki Szkół Ârednich.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych tym razem
odb´dzie si´ w Rembelszczyênie i Michałowie-Grabina

Przypominamy mieszkaƒcom gmi-
ny Niepor´t o zbli˝ajàcym si´ ko-
lejnym terminie zbiórki odpadów
wielkogabarytowych, czyli odpa-
dów, które ze wzgl´du na du˝e roz-
miary i/lub wag´ nie mieszczà si´
do przydomowego pojemnika na po-
zosta∏e Êmieci – sà to wszelkiego ro-
dzaju meble np. sto∏y, szafy, komo-
dy, rega∏y wraz z zamontowanymi
szybami, krzes∏a, sofy, fotele itp.
oraz dywany, wózki dzieci´ce, ma-
terace, pierzyny, rowery, zabawki
du˝ych rozmiarów itp. – prowadzo-
nej przez Urzàd Gminy Niepor´t,
tym razem w Rembelszczyênie
i Micha∏owie-Grabina.

7 XI 2009 r. (sobota) w godz. 8.00
– 12.00 – mieszkaƒcy gminy Niepo-
r´t z gospodarstw domowych mogà
dostarczaç wskazane wy˝ej odpady
do kontenerów ustawionych w: 
• REMBELSZCZYèNIE – u So∏-

tysa – ul. Stru˝aƒska 157
• MICHA¸OWIE-GRABINA

– na terenie Gminnego Punktu Od-
bioru Segregowanych Odpadów
przy ul. Przyrodniczej 15

DO KONTENERÓW NA ODPA-
DY WIELKOGABARYTOWE

ZABRONIONE JEST WRZUCA-
NIE!!!
• zu˝ytego sprz´tu elektrycznego

i elektronicznego (np. AGD czy
RTV), worków z odpadami segre-
gowanymi, worków z odpadami
komunalnymi zmieszanymi, opon,
cz´Êci samochodowych, akumula-
torów, odpadów poremontowych,
Êwietlówek, ̋ arówek, baterii, odpa-
dów zielonych itp.!!! – one podle-
gajà oddzielnym zbiórkom. 
Dok∏adne informacje – strona inter-

netowa www.nieporet.pl – na g∏ównej
stronie oraz w Dziale Ekologia
– w Urz´dzie Gminy Niepor´t, pok. 30
(II pi´tro), nr tel. (022) 767 04 47.

Nast´pne so∏ectwa w kolejnych
terminach – zgodnie z przedstawio-
nym poni˝ej harmonogramem do-
stepnym równie˝ na ww. stronie in-
ternetowej oraz w Urz´dzie Gminy
Niepor´t, pok. 30 (II pi´tro).

Informacje o lokalizacji kontene-
rów w danych so∏ectwach zostanà
podane na dzieƒ przed zbiórkà
– na stronie internetowej www.nie-
poret.pl oraz na tablicach og∏oszeƒ
danego so∏ectwa itp.

� Renata Szkolniak

H A R M O N O G R A M  Z B I Ó R E K :

• PAèDZIERNIK
10 paêdziernika 2009 r. (sobota

godz. 8.00 – 12.00) – Stanis∏awów
Drugi, Wola Aleksandra.

24 paêdziernika 2009 r. (sobota
godz. 8.00 – 12.00) – Józefów,
Kàty W´gierskie.

• LISTOPAD
7 listopada 2009 r. (sobota

godz. 8.00 – 12.00)
– Rembelszczyzna, Micha∏ów
– Grabina.

21 listopada 2009 r. (sobota
godz. 8.00 – 12.00) – Izabelin,
Stanis∏awów Pierwszy.

• GRUDZIE¡
5 grudnia 2009 r. (sobota godz. 8.00

– 12.00) – Aleksandrów, Niepor´t
(cz´Êç po wschodniej stronie
Kana∏u ˚eraƒskiego tj. Osiedle

G∏ogi i D´bina, ulica Nowolipie,
ks. Pogonowskiego, Ma∏o∏´cka,
Zwyci´stwa, Pàczkowskiego,
Wojska Polskiego od mostu
do Pilawy itd.).

19 grudnia 2009 r. (sobota godz. 8.00
– 12.00) – Niepor´t (cz´Êç
po zachodniej stronie Kana∏u
˚eraƒskiego tj. Centrum, Lipy,
Osiedle Las, ulica J. Kazimierza,
Dworcowa, Chabrowa, Sasankowa,
Ró˝ana, Zegrzyƒska, Stokrotki itd.),
Zegrze Po∏udniowe.

• STYCZE¡
9 stycznia 2010 r. (sobota godz. 8.00

– 12.00) – Wólka Radzymiƒska,
Beniaminów.

23 stycznia 2010 r. (sobota
godz. 8.00 – 12.00) – Bia∏obrzegi,
ul. Wojska Polskiego od Pilawy
do Szko∏y Podstawowej, Rynia.

Na zdj´ciu stojà od lewej: Klaudia Go∏´biewska, Marzena Kowalska, Liliana Mordak, Ewelina Burza, Kinga Klimczuk, El˝bieta
S∏upecka, Monika R´belska, Dominika Bieƒ, Aleksandra Borkowska.

ZBIÓRKA odpadów
wielkogabarytowych
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65 ROCZNICA
wyzwolenia
Niepor´tu

W dniu 12 paêdziernika br. min´ła 65 rocznica wyzwolenia Niepor´tu przez
Armi´ Czerwonà z ràk okupanta hitlerowskiego. Upływ czasu powoduje, ˝e
stopniowo zacierajà si´ w terenie Êlady walk, starsi mieszkaƒcy pami´tajàcy
straszne lata okupacji odchodzà, byç mo˝e pozostawiajàc w pami´ci rodzin
swoje wojenne opowieÊci. Dzisiaj ogranicz´ si´ tylko do opisu przebiegu
wydarzeƒ z kilku dni paêdziernika 1944 roku (od 10 do 12), gdy wojska
radzieckie 70 Armii gen. płk W. Popowa koncentrowały si´ do kolejnego
natarcia na Niepor´t. 

K
olejnego, gdy˝ Niepor´t
w planach operacyjnych
niemieckiej 9 Armii Polo-

wej, dowodzonej od po∏owy wrze-
Ênia 1944 roku przez gen. Smillo
von Luttwitza mia∏ znaczenie klu-
czowe. Od sierpnia 1944 roku
Niemcy rozpocz´li rozbudow´ po-
zycji obronnych, a wynika∏o to ze
strategicznego po∏o˝enia Niepor´-
tu w centrum wa˝nych w´z∏ów ko-
munikacyjnych, majàcych decydu-
jàce znaczenie dla zaopatrzenia
wojsk niemieckich w dorzeczu
Wis∏y i Narwi. Uk∏ad drogowy
i przeprawy mostowe w Zegrzu,
umo˝liwia∏y szybkà komunikacj´
pomi´dzy zbli˝ajàcym si´ frontem,
a du˝ymi oÊrodkami zaopatrzenia
i w´z∏ami kolejowymi w Warsza-
wie i Modlinie. Rejon Niepor´tu
staje si´ obszarem przyfrontowym
i miejscem gromadzenia zaopa-
trzenia oraz terenem naprawy
sprz´tu technicznego jednostek
zmotoryzowanych IV Korpusu
Pancernego Waffen SS. Nast´pu-
jà wysiedlenia miejscowej ludno-
Êci. Dowodzàcy IV Korpusem SS-
-Gruppenfuhrer Herbert Otto Gil-
le otrzyma∏ rozkaz zatrzymania
w tzw. mokrym trójkàcie (Nassen
Dreieck), nacierajàcych od pó∏no-
cy na Warszaw´ wojsk 1 Frontu
Bia∏oruskiego gen. armii K. Ro-
kossowskiego. W innych artyku-
∏ach opisa∏em szczegó∏owo prze-
bieg tych walk, dlatego obecnie
skupi´ si´ tylko na dzia∏aniach
prowadzàcych do wyzwolenia
Niepor´tu i jego okolicy. Stowa-
rzyszenie Mi∏oÊników Historii Re-
gionu Gminy Niepor´t uzyska∏o
obecnie dost´p do bardzo cieka-
wych materia∏ów, opisujàcych
od strony niemieckiej dzia∏ania
wojenne w paêdzierniku 1944
w rejonie Niepor´tu. Kilka krót-
kich opisów walk przytocz´
w oparciu o te materia∏y. Pod ko-
niec wrzeÊnia front ustabilizowa∏
si´ na linii Kana∏u Królewskie-
go. 70 Armia dysponowa∏a wg.
stanów na 27 wrzeÊnia 1944 roku
w rejonie Niepor´tu jednostkami

strzelców w postaci: 165 DP, 76
DPgw, 1DP, 160DP, a ogólne
wsparcie pancerne zapewnia∏y
gwardyjskie brygady 8 Korpusu
Pancernego oraz artyleria armijna.
Po stronie niemieckiej w Niepor´-
cie stacjonowa∏y: I i III bata-
lion 10 Pu∏ku Grenadierów Pan-
cernych SS „Westland” z 5 Dywi-
zji Pancernej SS „Wiking” oraz
batalion „Nedderhot”. Jednostki
pancerne to grupy bojowe z 5 Pu∏-
ku Pancernego SS Dywizji „Wi-
king”, posiadajàce czo∏gi
PzKpfw IV i PzKpfw V Panther.
Wsparcie ogniowe zapewnia∏y
dzia∏a 5 Pancernego Pu∏ku Artyle-
rii SS. W Dywizji „Wiking” 9 paê-
dziernika SS-Standartenfuhrera
Muhlenkampa zastàpi∏ przyby∏y
z 3 Dywizji Pancernej SS „Toten-
kopf” SS-Oberfuhrer Karl Ull-
rich, który po przyjeêdzie pó∏gà-
sienicowym transporterem opan-
cerzonym na stanowisko
dowodzenia Pu∏ku „Westland”
w rejonie Niepor´tu szuka∏ schro-
nienia w przygodnej ziemiance,
gdy˝ nastàpi∏a radziecka nawa∏a
ogniowa. Ciàg∏e walki spowodo-
wa∏y, ˝e do kompanii w III bata-
lionie SS zostali wcieleni ochotni-
cy ukraiƒscy. Jeden z nich wspo-
mina∏, ˝e zosta∏ przewieziony
z Modlina na front pod Niepor´-
tem. W dniu 10 paêdziernika na-
stàpi∏o prawdziwe piek∏o na ziemi,
gdy jego kompania zosta∏a ostrze-
lana przez radzieckà artyleri´,
w tym organy Stalina (Stalinor-
gel), czyli popularne wyrzutnie ra-
kiet tzw. Katiusze. Po walce z ca-
∏ej 50-osobowej kompanii prze˝y-
∏o 12 ˝o∏nierzy, w tym 3
Ukraiƒców. Inny ochotnik ukraiƒ-
ski zapami´ta∏, ̋ e trafi∏ do kompa-
nii alarmowej III batalionu Pu∏ku
„Westland” skierowanej do Niepo-
r´tu. Zadaniem kompanii by∏o
przygotowanie stanowisk obron-
nych na skarpie toru kolejowego
(obecna linia kolejowa). Podczas
kopania okopów zostali zasko-
czeni radzieckà nawa∏à artyleryj-
skà, w czasie której ze strachu z∏a-

ma∏ trzonek szpadla i musia∏ oko-
pywaç si´ go∏ymi r´koma. Wie-
czorem po ataku czo∏gów radziec-
kich, próbowa∏ zejÊç ze stanowiska
na ty∏y, ale zosta∏ zawrócony przez
˝andarmeri´ polowà. W∏aÊnie 10
paêdziernika wojska 70 i 47 Armii
po 100 minutowym przygotowa-
niu artyleryjskim ruszy∏y do ataku
na pozycje niemieckie na ca∏ej d∏u-
goÊci frontu od Bia∏o∏´ki do Nie-
por´tu. Jak wspomina∏ Stanis∏aw
Kawka, jeden z mieszkaƒców Lip,
gdy dotar∏ do radzieckich pozycji
przy ul. Ma∏o∏´ckiej poprosi∏
po rosyjsku sier˝anta, aby zoba-
czy∏ przez lornetk´, jak wyglàda
jego gospodarstwo. Starszyna od-
powiedzia∏ krótko „wsjo goriejet”
– Niepor´t pali∏ si´. Niemcy cho-
cia˝ s∏absi liczebnie kontratakowa-
li przy u˝yciu jednostek zmotory-
zowanych wspieranych przez czo∏-
gi. Do zwalczania radzieckiej
piechoty esesmani u˝ywali dzia∏ek
przeciwlotniczych (Flak) kali-
bru 20 mm, które sia∏y spustosze-
nie wÊród atakujàcych. Najci´˝sze
walki toczy∏y si´ na odcinku 70
Armii w rejonie od koÊcio∏a
w Niepor´cie, wzd∏u˝ Êciany lasu
do gajówki Lisie Góry i Kontro-
wers. Pozycji bronili esesmani
z I i III batalionu Pu∏ku „We-
stland” wspierani przez czo∏gi
i dzia∏a samobie˝ne. Druga kom-
pania dowodzona przez SS-Obe-
rsturmfuhrera Leo Mittelbachera
kontratakowa∏a przy wsparciu pi´-
ciu czo∏gów PzKpfw IV, dowo-
dzonych przez SS-oberscharfuhre-
ra Schweiba w celu utrzymania li-
nii frontu. W walkach du˝e straty
Rosjanom zadawa∏y dzia∏a samo-
bie˝ne m.in. dowodzone przez SS-
-untersturmfuhrera Coppieter-
sa. 11 paêdziernika czerwonoarmi-
Êci wzmacniali si∏´ swoich
oddzia∏ów bronià pancernà i pro-
wadzili n´kajàcy ogieƒ artyleryjski
pozycji niemieckich ale natarcie
wygas∏o. Niemcy natomiast wy-
prowadzali ataki w rejonie Lisich
Gór si∏ami kilku kompanii
z I i III batalionu, wspieranych

przez Pantery z grupy bojowej SS-
-Obersturmfuhrera Willego He-
ina, odzyskujàc cz´Êç zaj´tych
przez Rosjan pozycji. Niemcy
wiedzieli, ̋ e utracenie tego terenu
spowoduje odci´cie dost´pu
do przepraw w kierunku Zegrza.
Od strony Wieliszewa i Micha∏o-
wa-Reginowa ataki wspierajàce
wyprowadza∏y grupy bojowe gre-
nadierów z III batalionu 9 Pu∏ku
SS „Germania”, wzmocnione 11
czo∏gami PzKpfw IV, SS-Obe-
rsturmfuhrera Karla Heinza Lich-
te. Ze wzgl´du na narastajàce stra-
ty SS-Hauptsturmfuhrer Hans Flu-
gel z 5 Pu∏ku Pancernego SS
rozkaza∏ wycofanie w kierunku
Niepor´tu. W nocy nadal prowa-
dzone by∏y wymiany ognia artyle-
ryjskiego. 12 paêdziernika genera-
∏owie Gusiew i Popow uderzyli
wszystkimi dywizjami, w tym ca-
∏a 70 Armia koncentrycznie
na Niepor´t, a 47 Armia przy u˝y-
ciu czo∏gów 8 Korpusu Panc.
Gwardii na ca∏ej szerokoÊci fron-
tu pod Warszawà. W Niepor´cie
szczególnie zaci´te walki toczy∏y
si´ od godzin porannych wzd∏u˝
toru kolejowego, gdy˝ Rosjanie
dà˝yli do rozci´cia pozycji nie-
mieckich w∏aÊnie w tym miejscu
na kierunku gajówki Lisie Góry.
Nastàpi∏o chwilowe rozerwanie
frontu pomi´dzy oddzia∏a-
mi I i III batalionu SS, ale wypro-
wadzony kontratak wsparty przez
czo∏gi z grupy bojowej SS-Obe-
rsturmfuhrera Willego Heina do-
prowadzi∏ do zachowania po∏àcze-
nia linii frontu. Du˝e straty ponio-
s∏y 2 i 4 kompania III batalionu
Pu∏ku SS „Westland”. Walki
o Niepor´t przybiera∏y na sile ju˝
na ca∏ym odcinku frontu. Silny
ogieƒ artylerii i broni maszynowej
zmusza∏ esesmanów do wycofy-
wania si´ w kierunku Wieliszewa
i Micha∏owa. W centrum Niepor´-
tu 9 kompania III batalionu i bata-
lion „Nedderhot” odpiera∏y falowe
ataki czerwonoarmistów wspiera-
ne artylerià i lotnictwem szturmo-
wym. Kontrataki niemieckich gre-

nadierów wspiera∏y czo∏gi Pan-
zer IV i transportery SPW SS-
-Untersturmfuhrera Hansa Falka,
walczàce z rosyjskimi strzelcami,
dzia∏ami przeciwpancernymi
i czo∏gami typu Sherman. Ca∏y 12
paêdziernik up∏ynà∏ na ci´˝kich
walkach, gdy Rosjanie przy wspar-
ciu „Katiusz” wyparli skandynaw-
skich i ukraiƒskich ochotników
(Freiwilligen) III Batalionu Pu∏ku
„Westland” Dywizji „Wiking”
z Niepor´tu. Rosjanie doszli
do skrzy˝owania dróg i linii kole-
jowej na po∏udnie od Zagrobów
(obecnie Zegrze Po∏udniowe),
gdzie zostali zatrzymani ogniem
dzia∏ przeciwpancernych i prze-
ciwlotniczych. Oko∏o godzi-
ny 21.30 SS-Hauptsturmfuhrer
Flugel rozkaza∏ wycofaç reszt-
ki II batalionu 5 Pu∏ku Pancerne-
go SS w kierunku ¸ajsk, a SS-
-Obersturmfuhrer Lichte pozosta-
∏e czo∏gi w kierunku Woli
Aleksandra. Na przygotowane
w rejonie Woli Aleksandra pozy-
cje wycofywa∏y si´ te˝ reszt-
ki III batalionu SS, który rozbity
i wykrwawiony w Niepor´cie zo-
sta∏ przeniesiony celem reorgani-
zacji w rejon Olszewnicy. Zabudo-
wania Niepor´tu zosta∏y znisz-
czone, uszkodzony by∏ koÊció∏
parafialny, w którego sklepienie
uderzy∏ pocisk, ale nie eksplodo-
wa∏. Mo˝e zatem warto ocaliç
od zapomnienia rodzinne wspo-
mnienia o tamtych wydarzeniach,
gdy˝ za kilka lat tylko na ich pod-
stawie b´dzie mo˝na jeszcze coÊ
autentycznego opowiedzieç
„o wojnie” swoim dzieciom i wnu-
kom. 
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