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Szybkà Kolejà
Miejskà
do Warszawy
i Radzymina!
Od 2 stycznia pociàgiem Szybkiej Kolei Miejskiej
dojedziemy do Warszawy, do Lotniska Chopina, 
oraz do Radzymina. Poranne i popołudniowe kursy
ułatwià drog´ do szkół i do miejsc pracy. 

W
yd∏u˝enie kursów linii S3,

która obecnie koƒczy swój

bieg w Wieliszewie, to

efekt wspó∏pracy podj´tej przez

wójta Macieja Mazura i burmistrza

Radzymina. Po wielomiesi´cznych

negocjacjach z ZTM zapad∏a decy-

zja o uruchomieniu przejazdów

na trasie: Radzymin – Wólka Ra-
dzymiƒska – Niepor´t – Legiono-
wo – Warszawa – Lotnisko Cho-
pina.

Czwartek, 2 stycznia 2020 roku

b´dzie pierwszym dniem obs∏ugi

nowego odcinka przez Szybkà Ko-

lej Miejskà. 

Z Niepor´tu w kierunku Lotniska

Chopina pociàgi SKM odjadà

o godz.: 4.30, 5.29, 6.27, 7.30,

16.30, 18.30, 19.30 i 20.28. 

Z Warszawy Gdaƒskiej do Ra-

dzymina, przez przystanki Niepo-

r´t i Wólka Radzymiƒska, kursy za-

planowano o godz. 4.37, 5.26,

14.27, 17.29 i 18.28. 

Dodatkowo, o godz. 16.20

z Warszawy Centralnej w kierun-

ku Radzymina odjedzie pociàg

SKM oznaczony jako linia S30.

Dojazd ze stacji Warszawa

Gdaƒska (od 15 grudnia 2019 r. po-

ciàgi SKM S3 kursujà przez War-

szaw´ Gdaƒskà) do Niepor´tu zaj-

mie oko∏o 30 minut.

Rozk∏ad jazdy SKM linii S3

znajduje si´ na stronie www.niepo-

ret.pl w zak∏adce Komunikacja

i drogi. 

� BW
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Z g∏´bokim smutkiem i ˝alem przyj´liÊmy

wiadomoÊç o Êmierci 

ÂÂ..pp.. KKRRYYSSTTYYNNYY  GGRREECCZZKKOOWWSSKKIIEEJJ
wwiieelloolleettnniieeggoo  pprraaccoowwnniikkaa  UUrrzz´́dduu  GGmmiinnyy  NNiieeppoorr´́tt..

Najserdeczniejsze wyrazy wspó∏czucia pogrà˝onemu w smutku 

MM¢¢˚̊OOWWII  II  RROODDZZIINNIIEE

s k ∏ a d a j à

Wójt Gminy Niepor´t  S∏awomir Maciej Mazur

oraz kole˝anki i koledzy z Urz´du Gminy Niepor´t

Przygotowania przed
przejazdem SKM

Budowa chodnika wzdłu˝ ul. Jana Kazimierza 

NAGRODY ZA KONKURS FOTOGRAFICZNY
„WODA W OBIEKTYWIE – AKWENY
W GMINIE NIEPOR¢T” WR¢CZONE

Trwajà prace przygotowawcze przed uruchomieniem przejazdów linii
SKM przez Niepor´t do Radzymina.

Trwajà prace przy budowie
chodnika oraz zjazdów
na posesje w ciàgu drogi
wojewódzkiej nr 633 
– ul. Jana Kazimierza, na odcinku
od ul. Podkomorzego 
do ul. Telimeny w Niepor´cie. 

Na zlecenie Gminy Niepor´t, zgod-

nie z podpisanym przez wójta Ma-

cieja Mazura porozumieniem

z PKP PLK, wyremontowane zo-

sta∏y g∏ówne schody wejÊciowe

na peron kolejowy na stacji PKP

Niepor´t. Nawierzchni´ peronu b´-

dzie modernizowa∏a PKP PKL we

w∏asnym zakresie. 

Prace te b´dà wykonywane tak-

˝e na stacji kolejowej PKP Wólka

Radzymiƒska – Dàbkowizna. � BW

Inwestycja realizowana jest z ini-

cjatywy gminy Niepor´t, w ramach

porozumienia zawartego z MZDW

w Warszawie. Gmina opracowa∏a

dokumentacj´ projektowo-koszto-

rysowà inwestycji, w imieniu za-

rzàdcy drogi zg∏osi∏a do wojewo-

dy przedmiotowe zadanie, jak rów-

nie˝ przekaza∏a dokumentacj´

do zarzàdcy drogi – MZDW. Inwe-

stycj´ za kwot´ 183 706 z∏ wyko-

nuje firma AGBUD. � BW

Na ul. Klonowej w Niepor´cie wy-

konany zosta∏ ostatni fragment

chodnika d∏ugoÊci 200 metrów.

Prace wykona∏a firma TOMBUD

z Wieliszewa, za kwot´ ok. 86 tys.

z∏. � BW

Budowa kanalizacji sanitarnej w Niepor´cie

Budowa kanalizacji w Woli Aleksandra

Gmina Niepor´t przystàpiła 
do budowy kolejnych odcinków 
sieci kanalizacji sanitarnej. 

Nowa inwestycja realizowana jest

obecnie w rejonie Komisariatu Po-

licji w Nieporecie, co pozwoli

na przy∏àczenie do sieci kolejnego

budynku u˝ytecznoÊci publicznej.

W nast´pnym etapie infrastruktura

budowana b´dzie w ulicach Ru-

miankowej i Bia∏ego Bzu.. ¸àczna

d∏ugoÊç nowych odcinków sieci

wyniesie oko∏o jednego kilometra. 

Inwestycja wspó∏finansowana

jest ze Êrodków Funduszu Spójno-

Êci w ramach Programu Operacyj-

nego Infrastruktura i Ârodowi-

sko 2014-2020. 

Koszt inwestycji to kwota

3 201 387 z∏. 

Prace realizuje firma In˝ynieria

Adampol z Pu∏tuska, w terminie

do sierpniu 2020 roku.

� BW

W Woli Aleksandra, w ulicy
Wolskiej, trwa budowa
kanalizacji sanitarnej. 

Jest to kontynuacja gminnego pro-

jektu kanalizacyjnego, realizowane-

go w ubieg∏ych latach w sàsiednich

miejscowoÊciach w zachodniej cz´-

Êci gminy. Budowany odcinek b´-

dzie mia∏ d∏ugoÊç 370 metrów,

koszt prac wyniesie przesz∏o 900

tys. z∏. Inwestycj´ realizuje firma

DOWBUD-C. z Warszawy, w ter-

minie do po∏owy 2020 roku. 

�

Budowa chodnika wzdłu˝
ul. Klonowej

Z ostatniej chwili...

BBUUDD˚̊EETT  GGmmiinnyy  NNiieeppoorr´́tt
nnaa 22002200  rrookk  uucchhwwaalloonnyy

DOCHODY ustalone zostały w łàcznej kwocie 113 007 797 zł, 
z tego dochody bie˝àce to 105 994 413 zł, a majàtkowe
– 7 013 384 zł.
WYDATKI ustalone zostały w kwocie łàcznej – 123 551 685 zł,
z tego wydatki bie˝àce stanowià kwot´ 105 551 685 zł, 
a wydatki majàtkowe – 18 000 000 zł. 
Zaplanowany deficyt w kwocie 10 543 888 zł sfinansowany
zostanie przychodami pochodzàcymi ze sprzeda˝y papierów
wartoÊciowych (obligacji). 
Wi´cej informacji w styczniowym numerze WieÊci Niepor´ckich.

19 grudnia podczas sesji Rady Gminy radni
przyj´li bud˝et gminy Niepor´t na 2020 rok.
Głosowało 12 radnych, 11 głosów było za,
1 radny wstrzymał si´ od głosu.

Podczas sesji Rady Gminy Niepor´t (19.12) nagrodzeni zostali laureaci gminnego konkursu
fotograficznego „Woda w obiektywie – akweny w gminie Niepor´t”. Nagrodzone i wyró˝nione zdj´cia
zło˝yły si´ na kalendarz promocyjny na 2020 rok. Serdecznie gratulujemy i dzi´kujemy wszystkim
uczestnikom konkursu. Zdj´cia pokazujà pi´kno gminy Niepor´t i promujà jej walory turystyczne. 
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O G Ł O S Z E N I A o czasie pracy
Wójt Gminy Niepor´t informuje, ˝e dzieƒ 14 grudnia 2019 r. (sobota) jest dniem
pracy dla Urz´du Gminy Niepor´t w godzinach od 8.00 do 16.00, 
a dzieƒ 24 grudnia 2019 r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy.

•••••••••••
Informujemy, ˝e w dniu 24 grudnia 2019 r. (wtorek) Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych b´dzie czynny w godzinach 10.00–13.00.

INFORMACJA O PSZOK
Przypominamy, ˝e od 1 grudnia 2019 r. w Punkcie Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK) NIE SÑ przyjmowane bioodpady,
w tym tzw. odpady zielone (trawa, liÊcie itp.). Odbiór tych odpadów
zapewniany jest bezpoÊrednio z nieruchomoÊci zgodnie
z harmonogramem. 

W sobot´, 7 grudnia, w Szkole Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym odbyło si´ spotkanie opłatkowe 
dla Seniorów, które poprzedził koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. 

D
zi´ki uprzejmoÊci Wojskowego Ko-

mendanta Uzupe∏nieƒ Warszawa Âród-

mieÊcie, pp∏k. Andrzeja Kamiƒskiego,

mieliÊmy przyjemnoÊç goÊciç orkiestr´ kon-

certowà zespo∏u oraz czworo solistów. Arty-

Êci zaprezentowali barwny, urozmaicony pro-

gram, na który w pierwszej cz´Êci z∏o˝y∏y si´

pieÊni ˝o∏nierskie oraz utwory musicalowe

i operetkowe. W drugiej cz´Êci koncertu,

za sprawà pi´knych kol´d, s∏uchacze poczu-

li atmosfer´ zbli˝ajàcych si´ Êwiàt Bo˝ego Na-

rodzenia. Spotkanie op∏atkowe przygotowane

zosta∏o w pi´knie zaaran˝owanej auli szko∏y.

Serdeczne ̋ yczenia Êwiàteczne z∏o˝yli miesz-

kaƒcom wójt Maciej Mazur, wiceprzewodni-

czàcy Rady Gminy Piotr Pietrucha i ksiàdz

proboszcz stanis∏awowskiej parafii Tomasz

Osiadacz. Obok Êwiàtecznego pocz´stunku,

na przyby∏ych na spotkanie czeka∏y te˝ gmin-

ne kalendarze promocyjne ze zdj´ciami z gmi-

ny Niepor´t. 

Serdecznie dzi´kujemy nauczycielom i pra-

cownikom za przygotowanie szko∏y do spo-

tkania i pi´kne dekoracje oraz 40 uczniom-

-wolontariuszom, za pomoc w organizacji

wieczoru i opiek´ nad wszystkimi jego

uczestnikami. 

� B.Wilk

Gminne spotkanie opłatkowe
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Jasełka maja długà tradycj´. Sà to widowiska
o Bo˝ym Narodzeniu wzorowane
na Êredniowiecznych misteriach, a ich nazwa
wywodzi si´ od staropolskiego słowa jasło
oznaczajàcego ˝łób. Do najwi´kszych
ulicznych jasełek na Êwiecie zaliczany jest
Orszak Trzech Króli. Trudno nam sobie
wyobraziç okres poprzedzajàcy Âwi´ta
Bo˝ego Narodzenia bez tych przedstawieƒ.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z jasełek
w gminnych szkołach.

SP w Bia∏obrzegach

SP w Niepor´cie

ZSP Wólce Radzymiƒskiej

Liceum w Stanis∏awowie Pierwszym

SP w Stanis∏awowie Pierwszym

SP w Józefowie

Czas jasełek

SP w Izabelinie
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Wystawa „Ból i blask”

Z
arówno Janusz B∏achowicz,

jak i obie z paƒ Zalewskich to

artyÊci zwiàzani od dawna

z Niepor´tem. Twórcy sà niezwykle

aktywnymi w spo∏ecznoÊci lokalnej

mieszkaƒcami naszej gminy. Po-

mys∏ wspólnej prezentacji ich arty-

stycznego dorobku podda∏a dyrek-

tor GOK, Bogus∏awa Oksza-Klos-

si. 

Janusz B∏achowicz zaprezento-

wa∏ prace w du˝ych formatach, nie-

zwykle teatralne poprzez kostium

i rekwizyty namalowanych, baÊnio-

wych postaci. Dzia∏ania aktorki mi-

ma w ciekawy sposób korespondo-

wa∏y z tematykà i charakterem ob-

razów. 

Ceramiczne formy, pe∏ne koloru

i organicznych form, przywodzà-

cych na myÊl podmorskà flor´

i faun´, mog∏yby stanowiç sceno-

grafi´ malarskiego „teatru wy-

obraêni” Janusza B∏achowicza.

To wydarzenie, ku naszej rado-

Êci, zgromadzi∏o sporà grup´ mi∏o-

Êników sztuki. WÊród publicznoÊci

znaleêli si´ zarówno stali bywalcy

gokowskich imprez, jak i nowe

twarze. Wszyscy mieli okazj´ nie

tylko podziwiaç przygotowanà wy-

staw´, lecz tak˝e mogli pos∏uchaç,

co o swojej twórczoÊci mówià sa-

mi autorzy. 

� Tomasz Mitrowski

Takiego wernisa˝u jeszcze u nas nie było! 16 listopada w Gminnym OÊrodku
Kultury otworzyliÊmy wystaw´ „Ból i blask”, na którà zło˝yły si´ obrazy Janusza
Błachowicza oraz prace ceramiczne artystycznego duetu paƒ Moniki i Klary
Zalewskich. Prezentacjom plastycznym towarzyszył wyst´p aktorki teatru sztuki
mimu, Renaty Birskiej.

GMINNY OÂRODEK KULTURY zaprasza
29 grudnia o godzinie 17.00 w Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie

Zimowe historie Êwiat∏em malowane 
czyli pokaz teatru Êwiat∏a Led Show 
w wykonaniu Jo ART SHOW

28 listopada 2019 r. w Muzeum
NiepodległoÊci w Warszawie
odbył si´ finał XVI edycji
konkursu „Niepodległa”, którego
celem było zapoznanie dzieci
i młodzie˝y z problematykà
odzyskania i obrony przez Polsk´
niepodległego bytu, a tak˝e
przybli˝enie postaci
zaanga˝owanych w walk´
o wolnoÊç kraju
w XIX i XX wieku. 

II miejsce Aleksandra
Rembelskiego w konkursie
„Niepodległa”

W konkursie wzi´∏o udzia∏ 126

uczestników, ale wyró˝nieni zosta-

li najlepsi. WÊród laureatów znalaz∏

si´ uczeƒ klasy III b Szko∏y Podsta-

wowej im. Bohaterów Bitwy War-

szawskiej 1920 r. w Stanis∏awowie

Pierwszym, Aleksander Rembelski,

który zajà∏ II miejsce. Olek wyko-

na∏ prac´ plastycznà zatytu∏owanà

„Niepodleg∏oÊç w oczach dziecka”.

Opiekunem merytorycznym ucznia

by∏a p. Izabela Madej.

Przed uroczystym rozdaniem na-

gród laureaci, ich opiekunowie

oraz zaproszeni goÊcie wys∏uchali

wspania∏ego koncertu muzyki kla-

sycznej w wykonaniu m∏odych ar-

tystów z Zespo∏u Paƒstwowych

Szkó∏ Muzycznych nr 4 im. K. Szy-

manowskiego w Warszawie,

a po zakoƒczeniu cz´Êci oficjalnej

udali si´ na zwiedzanie Mu-

zeum X Pawilonu Cytadeli War-

szawskiej.

Dla Aleksandra by∏ to wyjàtko-

wy dzieƒ. Gratulujemy i ˝yczymy

dalszych sukcesów.

� P.I.K. / fot. Izabela Madej

Gminny Konkurs J´zyka
Polskiego

W konkursie wzi´∏o udzia∏ szeÊç

czteroosobowych zespo∏ów sk∏ada-

jàcych si´ z uczniów klas szóstych

i siódmych z nast´pujàcych szkó∏

podstawowych: z Bia∏obrzegów,

Józefowa, Izabelina, Niepor´tu,

Stanis∏awowa Pierwszego i Wólki

Radzymiƒskiej.

Uczniowie zmierzyli si´ w pi´-

ciu konkurencjach obejmujàcych

zagadnienia z fleksji, sk∏adni, fra-

zeologii, Êrodków stylistycznych

i ortografii. Zadania uk∏adane by-

∏y przez nauczycieli j´zyka polskie-

go ze szkó∏ bioràcych udzia∏ w kon-

kursie. Na wykonanie ka˝dego ze-

stawu pytaƒ zespo∏y mia∏y pi´tna-

Êcie minut.

Po przeprowadzeniu wszystkich

zadaƒ jury wy∏oni∏o laureatów

i wyró˝nionych.

Oto klasyfikacja koƒco-
wa: I miejsce – SP z Józefo-

wa, II miejsce – SP z Wólki Radzy-

miƒskiej, III miejsce – SP ze Sta-

nis∏awowa Pierwszego, IV miejsce

– SP z Bia∏obrzegów, V miejsce

– SP z Niepor´tu i VI miejsce – SP

z Izabelina. Wszystkim gratuluje-

my.

Organizatorzy tegorocznej edy-

cji konkursu serdeczne podzi´ko-

wania kierujà do wszystkich na-

uczycieli j´zyka polskiego

za wspó∏prac´ i zaanga˝owanie

oraz do Wójta Gminy Niepor´t,

Macieja Mazura i Dyrektor Gmin-

nego Zespo∏u OÊwiaty, Henryki

Galas za honorowy patronat

nad konkursem i ufundowanie cen-

nych nagród dla wszystkich uczest-

ników. � Jolanta Mazur

W dniu 10.12.2019 r. w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie
Pierwszym została przeprowadzona kolejna edycja Gminnego Konkursu J´zyka Polskiego. Celem konkursu
było zwrócenie uwagi młodzie˝y na ochron´ dobra kultury, jakim jest j´zyk ojczysty i popularyzacja wÊród
uczniów nawyków poprawnego wypowiadania si´ w mowie i w piÊmie.
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Mikołajkowe Zawody
Pływackie o Puchar
Wójta Gminy Niepor´t
8 grudnia 2019 r. w Aquaparku Fa-

la odby∏y si´ Miko∏ajkowe Zawo-

dy P∏ywackie o Puchar Wójta Gmi-

ny Niepor´t. W gminnych mistrzo-

stwach w p∏ywaniu indywidualnym

i sztafetowym wzi´li udzia∏ m∏odzi

p∏ywacy i doroÊli. Zawodnicy wy-

startowali w kategoriach: 25 m sty-

lem dowolnym (roczniki 2013-

2010), 50 m stylem dowolnym

(roczniki 2009-2006), sztafeta ro-

dzinna 2?25 m stylem dowolnym.

Serdecznie gratulujemy wszystkim

uczestnikom zawodów.

� A.Z

Medalowe zdobycze pływaków
z UKS Fala w listopadzie 
Listopad obfitował w znakomite wyniki pływaków UKS Fala. Medale płyn´ły wartkim strumieniem.

23 listopada podczas XVII Memo-
ria∏u Cezarego Piórkowskiego
na podium stan´li:

• Marta Pasiƒska – z∏oto na 50 m

motylkowym i srebro na 100 m

grzbietowym

• B∏a˝ej Dybek – z∏oto na 100 m

i srebro na 50 m klasycznym 

• Marysia Chojnowska – srebro

na 50 m i 100 m klasycznym

• Maja Korzeniowska – bràz na 50 m

i srebro na 200 m dowolnym.

29 i 30 listopada odby∏y si´
Otwarte Mistrzostwa Warsza-
wy, podczas których 24-osobowa

reprezentacja z Niepor´tu zdoby∏a 9

medali. Najwi´cej z nich, bo a˝

pi´ç, zdoby∏a najm∏odsza p∏ywac-

ka gwiazda 8 letnia Ewa Leciejew-

ska – z∏oto na 50 m klasycznym

oraz 4 srebrne medale na 50 m

i 100 m grzbietowym, 100 m do-

wolnym i 50 m motylkowym.

Kolejne medale zdobyli: 

• B∏a˝ej Dybek – z∏oto na 50 m kla-

sycznym

• Jan Zaborski – z∏oto na 50 m do-

wolnym

• Marysia Chojnowska – z∏oto

na 50 m klasycznym

• Hania Kloc – bràz na 50 m

grzbietowym.

By∏y równie˝ liczne debiuty

i bardzo udane starty wszystkich

podopiecznych trenerów Bartosza

Krawczak, Adriana Kaczmarczyka

i Piotra Ga∏ki. 

Dodatkowo po zakoƒczeniu zma-

gaƒ dzieci do startów przystàpili

w∏aÊnie Trenerzy. 

Najlepszy przyk∏ad idzie z góry,

wiec nie mog∏o byç inaczej, ni˝ sa-

me z∏ote medale. 

• Bartosz Krawczak dwa razy

pierwsze miejsce na 50 m dowol-

nym i motylkowym.

• Adrian Kaczmarczyk pierwsze

miejsce na 400 m dowolnym.

Ca∏y klub zas∏uguje na ogromne

brawa!

� B.Krawczak

Bràzowy medal
mistrzostw Polski
w judo dla Wiktora
Wenerskiego
2 grudnia w hali sportowej

w Józefowie k. Otwocka od-

by∏y si´ Dru˝ynowe Mistrzo-

stwa Polski w Judo M∏odzi-

ków. Uczeƒ ze Szko∏y Podsta-

wowej w Niepor´cie Wiktor

Wenerski zdoby∏ ze swojà

dru˝ynà bràzowy medal.

Wiktor walczy∏ w kategorii

do 81 kg wygrywajàc swoje

pojedynki w bardzo dobrym

stylu.

Zawodnik reprezentuje klub

sportowy UKJ Arcus, a jego

trenerem jest Przemys∏aw èró-

d∏o. Serdecznie gratulujemy!

� A.W.

Zwyci´stwa Siatkarek 

Maja Kałun –
wielki
talent
piłkarski

Siatkarki z UKS D´bina zaj´-

∏y II i III miejsce w Mini Siatków-

ce dziewczàt w kategorii dwójki,

podczas Ogólnopolskiego Turnie-

ju Miko∏ajkowego w Wasilkowie

(podlaskie). Miejsce Il zaj´∏y: Zu-

zanna Szymczyk i Magdalena Szy-

maƒska. Na miejscu lll znalaz∏y si´:

Aleksandra Leciejewska, Julia

Czerwiƒska i Natalia Kucharska.

Kolejne dru˝yny reprezentacji gmi-

ny Niepor´t zaj´∏y miejsce Xll

oraz Xlll. Nasze siatkarki rywalizo-

wa∏y z dziewcz´tami z Ostro∏´ki,

Bia∏ej Podlaskiej, Sejn, Zambrowa,

Gi˝ycka, Warszawy oraz Wasilko-

wa. Serdecznie gratulujemy!

� DP

Maja Ka∏un to uczennica 6 klasy

Szko∏y Podstawowej w Józefowie.

Jej przygoda z pi∏kà no˝nà zacz´-

∏a si´ w pierwszej klasie. Wtedy

w∏aÊnie trener Maciej Smolarczyk

pozwoli∏ jej graç w UKS Pogoƒ Jó-

zefów razem z ch∏opcami. W klu-

bie sp´dzi∏a 3 lata, a potem trafi∏a

do dru˝yny Zàbkovia Zàbki.

W grudniu 2018 roku dziewcz´ta

wróci∏y z turnieju w Moskwie ze

srebrnymi medalami, a Maja dosta-

∏a statuetk´ dla najlepszego napast-

nika turnieju. W s∏ynnym turnieju

„Z podwórka na stadion” pod pa-

tronatem marki Tymbark dru˝yna

przesz∏a eliminacje koncertowo,

a nasza uczennica otrzyma∏a Puchar

Królowej Strzelczyƒ. Poprzedni

rok przyniós∏ z∏oty medal w Mi´-

dzynarodowym Turnieju Pi∏ki No˝-

nej Olimpia Cup, a w tym roku uda-

∏o si´ obroniç pierwsze miejsce

w tych zawodach. Ponownie doce-

niono Maj´, tym razem przyznajàc

jej statuetk´ Najlepszej Zawodnicz-

ki Turnieju. Po tym sukcesie rodzi-

ce odebrali telefon z PZPN-u z za-

proszeniem dla ich córki na zimo-

wy obóz kadry Polski! 

� Magdalena Chmielewska

Uczennica Szkoły Podstawowej
im. Wandy Chotomskiej, Maja
Kałun, została najlepszà
zawodniczkà Mi´dzynarodowego
Turnieju Piłki No˝nej Olimpia
Cup 2019!
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M
atka Marianna odprowadzi-

∏a m´˝a Feliksa na górk´

w stron´ Choszczówki,

a malutki StaÊ krzycza∏ za tatà „taty

paty tu” w miejscu gdzie zawsze ta-

ta siada∏ i bra∏ go na kolana. Pierw-

sze spotkanie mojego rozmówcy

z okupantem niemieckim to by∏a ob-

serwacja jadàcej nad lasem od Chasz-

czówki kolumny samochodów nie-

mieckich. W kolumnie by∏y samo-

chody ci´˝arowe ale i pancerne.

W czasie okupacji do 1940 roku

w Grabinie nadal byli koloniÊci nie-

mieccy. Rodzina Kaufmana miesz-

ka∏a tam gdzie obecnie gospodarstwo

Zajàca, zagroda Rajncholca by∏a

tam gdzie obecne zabudowania Ol-

szewskich, a gospodarstwo Manka

w miejscu obecnego siedliska Smo-

czyƒskiego. By∏ cmentarz ewangelic-

ki przy ul. Kwiatowej. Przed terenem

cmentarza by∏a wozownia, gdzie

koloniÊci mogli zostawiaç zaprz´gi

konne. Obok by∏ zbór ewangelicki

ale jego dok∏adnej lokalizacji Stani-

s∏aw nie zapami´ta∏. Tata Stanis∏awa

wróci∏ szcz´Êliwie z wojny i dorabia∏

jako szewc, robiàc ∏adne skórzane

buty damskie i m´skie wysokie

z cholewami tzw. „oficerki”. W 1940

roku koloniÊci zostali przesiedleni

do Wielkopolski a na ich miejsce

przybyli Polacy z okolic Poznania.

W czasie okupacji na terenie Grabi-

ny i okolic dzia∏a∏a polska partyzant-

ka ale te˝ grupy rabunkowe. Taka

grupa latem 1943 roku przysz∏a

do posesji Feliksa Gery. Matka Ma-

rianna wyskoczy∏a przez okno i ucie-

k∏a z domu. Rabusie próbowali do-

staç si´ do domu przez drzwi ale Fe-

liks je zablokowa∏ to potem wdarli si´

przez obor´. Feliksa zabrali do lasu

gro˝àc rozstrzelaniem i uderzyli go

pistoletem w g∏ow´, ale uda∏o mu si´

uciec przez ˝yto i wezwaç pomoc.

By∏y wystawiane warty wiejskie,

które pilnowa∏y wsi przed napadami.

Zebra∏ kilku mieszkaƒców m. in. Ko-

walskiego, który mia∏ fuzj´ i zaczà∏

strzelaç odstraszajàc napastników.

Za dwa tygodnie ponownie grupa ra-

bunkowa przysz∏a do Grabiny i za-

budowaƒ Gerów. Domowników ze-

brano w jednym pomieszczeniu

pod uzbrojonà stra˝à, a nast´pnie ra-

busie zabili m∏odà ja∏ówk´, zabrali

nowà jesionk´ Feliksa, nowe buty

które Feliks zrobi∏ dla córki Zochy

i próbowali zabraç jeszcze prawid∏a

tzw. kopyta do wyrobu butów ale

ostatecznie je zostawili. Czasy by∏y

niebezpieczne i nie wiadomo by∏o

kto chodzi nocami czy partyzanci,

czy rabusie. Od po∏owy 1944 roku

by∏o ju˝ s∏ychaç odg∏osy zbli˝ajàce-

go si´ od wschodu frontu. Niemcy

od poczàtku lata zabierali mieszkaƒ-

ców Grabiny do kopania okopów

i wycinania wierzb, zas∏aniajàcych

widocznoÊç na przedpolu umocnieƒ.

Równie˝ Feliks Gera by∏ brany

na kopanie umocnieƒ. Stanis∏aw za-

pami´ta∏ moment nocnego bombar-

dowania umocnieƒ niemieckich

w okolicach Grabiny przez lotnictwo

radzieckie w 1944 roku. Opadajàce

na niebie wielkie ˝yrandole flar lot-

niczych oÊwietla∏y teren, ˝e widno

by∏o jak w dzieƒ. Ojciec Feliks i dzia-

dek Dzikowski pilnowali zabudo-

waƒ, aby nie zapali∏y si´ od tych spa-

dajàcych flar wype∏nionych ∏atwo-

palnà magnezjà. Po nalocie rano

nast´pnego dnia m∏ody Stasiek z ro-

dzeƒstwem biegali po terenie oglà-

daç wielkie leje po wybuchach bomb

lotniczych. Najbli˝szy krater wybu-

chu by∏ ok. pó∏ kilometra od zabudo-

waƒ Gerów. Kolejne bomby upad∏y

nad rowem na ∏àce i na drog´ z Gra-

biny w kierunku Warszawy. Âlad jed-

nego z tych kraterów pozosta∏ w te-

renie do dnia dzisiejszego. W czasie

rozmowy ustaliliÊmy, ˝e po zakoƒ-

czeniu nagrania Stanis∏aw poka˝e mi

to miejsce ale niestety zabrak∏o ju˝

na to póêniej czasu. Zapami´ta∏ te˝

upadek samolotu, który spad∏

za wzgórzami w kierunku Chosz-

czówki. Stanis∏aw zapami´ta∏, ̋ e sa-

molot lecia∏ nisko nad zabudowania-

mi Gerów, dzieci przestraszone

schowa∏y si´ za studni´ na podwór-

ku. Stanis∏aw widzia∏ jak spadajàcy

samolot Êcina∏ skrzyd∏ami wierz-

cho∏ki brzóz i spad∏ za wydmà

w kierunku Choszczówki. Histori´

upadku tego samolotu opowiada∏ mi

równie˝ kilka lat wczeÊniej

przed oÊrodkiem zdrowia w Niepo-

r´cie inny mieszkaniec Grabiny

Antoni Kowalski. Pan Kowalski

opowiada∏, ˝e po upadku samolotu

razem z parobkiem pracujàcym

w ich gospodarstwie pobiegli na to

miejsce. Nie dochodzàc bezpoÊred-

nio do miejsca rozbicia samolotu od-

naleêli na polu wyrzuconà si∏à wy-

buchu skrzynk´ z narz´dziami lot-

niczymi. Skrzynk´ t´ ukryli w dziu-

pli starej wierzby, ale po wojnie nie

uda∏o si´ jej odnaleêç gdy˝ byç mo-

˝e ktoÊ widzia∏ ukrywanie tych na-

rz´dzi i jà zabra∏. Niestety wtedy

jeszcze nie notowa∏em takich rela-

cji i wiele szczegó∏ów opowieÊci P.

Kowalskiego umkn´∏o mi z pami´-

ci. Od lipca 1944 roku s∏ychaç by∏o

w Grabinie od wschodu pomruk ra-

dzieckiej artylerii. Front zbli˝a∏ si´

w stron´ Warszawy. Cdn.

� Dariusz Wróbel Niepor´ckie

Stowarzyszenie Historyczne

Chwila wspomnieƒ Stanisława Gery
z Michałowa-Grabiny cz. II.
Wybuch wojny w 1939 roku gwałtownie wdarł si´
w ˝ycie rodziny Gerów. Ojciec Stanisława Gery
został zmobilizowany do Wojska Polskiego. 

Turniej Minisiatkówki 
Dziewczàt w kategorii „dwójki”
w Miƒsku Mazowieckim

14 grudnia zawodniczki UKS D´-

bina wystàpi∏y w Turnieju Minisiat-

kówki Dziewczàt w kategorii

„dwójki” w Miƒsku Mazowieckim.

Dziewcz´ta z rocznika 2009

– Aleksandra Leciejewska/Wikto-

ria Bartniczak/Julia Czerwiƒska

zaj´∏y III miejsce, z rocznika 2010

i m∏odsze – I miejsce Emilka ˚o-

chowska/Natalia Kucharska,

II miejsce Zuzia Koz∏owska/Zosia

Anisiewicz. W turnieju wystàpi∏o 8

dru˝yn reprezentujàcych gmin´

Niepor´t. Wielkie gratulacje!

� DP

Odr´czny szkic lokalizacji gospodarstw kolonistów niemieckich w Grabinie
wykonany po wojnie przez kolonist´ Manka do∏àczony do korespondencji

z Niemiec W∏odzimierzowi B∏awdziewiczowi 

OGŁOSZENIE O PRACY
Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego w Niepor´cie

Ogłasza nabór na wolne stanowisko 
URZ¢DNICZE INSPEKTORA 

DS. KSI¢GOWOÂCI.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej
www.bip.gzk.nieporet.pl

i pod nr tel. 22 774 87 89 wew. 108 
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P
rzedsi´wzi´cie odby∏o si´

na wniosek Niepor´ckiego

Stowarzyszenia Historyczne-

go, a ekshumacj´ przeprowadzi∏a

firma archeologiczna. W pracach

bra∏ udzia∏ równie˝ pracownik Biu-

ra Upami´tniania Walk i M´czeƒ-

stwa IPN Piotr K´dziora-Babiƒski,

a tak˝e przedstawiciele Polskiego

Czerwonego Krzy˝a, Ambasady

Federacji Rosyjskiej oraz cz∏onko-

wie stowarzyszenia. 

Ustalenie historii mogi∏y mo˝li-

we by∏o dzi´ki relacji spisanej

przez p. Janin´ Biczyk (dawnà dy-

rektor Szko∏y Podstawowej w Wól-

ce Radzymiƒskiej). Dokument, któ-

ry kilka lat temu trafi∏ do zbiorów

Niepor´ckiego Stowarzyszenia Hi-

storycznego, pos∏u˝y∏ do sporzà-

dzenia wniosku do IPN. Wynika∏o

z niego, ̋ e na szczàtki ̋ o∏nierza na-

trafiono podczas kopania rowu

melioracyjnego przy stacji w Dàb-

kowiênie na prze∏omie lat 70 i 80,

niestety, nie znamy dok∏adnej da-

ty. KoÊci i znalezione przy nich

przedmioty (wÊród nich mia∏y znaj-

dowaç si´ dokumenty w j´zyku ro-

syjskim), zosta∏y zebrane przez

nauczyciela oraz uczniów i pocho-

wane przy pomniku. Prace ekshu-

macyjne potwierdzi∏y te informa-

cje. Pod oko∏o 20 cm warstwà hu-

musu ods∏oniliÊmy prostokàtny za-

rys niewielkiej jamy grobowej,

wkopanej w stary nasyp pomnika.

NatrafiliÊmy na przemieszane, nie

u∏o˝one w porzàdku anatomicznym

koÊci oraz elementy wyposa˝enia:

he∏m, manierk´, pozosta∏oÊci me-

na˝ki, pokrowiec skórzany, brzy-

tw´, p´dzel do golenia, grzebieƒ,

no˝yczki, pozosta∏oÊci niezb´dnika

(widelec i ∏y˝ka) oraz fragmenty

pasków skórzanych. WÊród odkry-

tych przedmiotów nie znaleêliÊmy

nic, co mog∏oby pomóc w zidenty-

fikowaniu pochowanego. ˚o∏nierz

zginà∏ prawdopodobnie podczas

ci´˝kich walk, jakie rozgrywa∏y si´

w rejonie Dàbkowizny we wrze-

Êniu 1944 r. 

Po zakoƒczeniu prac jego szczàt-

ki zosta∏y pochowane na cmentarzu

wojennym w Bia∏obrzegach. Mogi-

∏a znajduje si´ na poczàtku cmen-

tarza, po lewej stronie od wejÊcia. 

� Konrad Szostek 

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne

26 listopada odbyła si´ ekshumacja ˝ołnierza radzieckiego z mogiły przy
pomniku 28. Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymiƒskiej.

5 grudnia br. z okazji Mi´dzynarodowego Dnia
Wolontariusza, odbyła si´ uroczysta Gala Wolontariatu
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej Wolontariat łàczy
pokolenia, podczas której wr´czono nagrody „Skrzydła
Anioła” oraz uhonorowano wyró˝nieniami, najlepszych
wolontariuszy działajàcych z ramienia praskiej Caritas.

Poznajemy histori´

Nagrod´ w kategorii Zespo∏y Caritas otrzyma∏ PZC

przy Parafii NajÊwi´tszej Maryi Panny Wspomo˝y-

cielki Wiernych w Stanis∏awowie Pierwszym. Wyró˝-

nienia otrzymali: w kategorii Dzieci i M∏odzie˝ Do-

minika Sobieraƒska, a w kategorii DoroÊli Teresa Iwo-

na Bartosiewicz.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym, którzy do-

cenieni zostali za dzielenie si´ sercem z potrzebujà-

cymi. �

Nagrody Caritas dla wolontariuszy
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