
P
rojekt CPK to nie tylko nowe

lotnisko, to tak˝e nowe drogi

i trasy kolejowe.

Konsultowane sà proponowane tra-

sy korytarzy, w których b´dà one

usytuowane. Opracowywany doku-

ment b´dzie stanowi∏ podstaw´

dla dalszych prac studialno-projek-

towych CPK. 

Aby u∏atwiç mieszkaƒcom zapo-

znanie si´ z materia∏ami podlegajà-

cymi konsultacjom, publikujemy

w WieÊciach te, spoÊród przedsta-

wionych w Studium propozycji

przebiegu tras kolejowych i drogo-

wych, które zaplanowane zosta∏y

na terenie gminy Niepor´t lub w jej

pobli˝u. Najwa˝niejsza to linia ko-

lejowa szybkich pr´dkoÊci nr 20 re-

lacji Warszawa Choszczówka – Na-

sielsk. Jak sama nazwa wskazuje,

szybki przejazd pociàgów odbywa∏-

by si´ bez przystanku na terenie

gminy Niepor´t. Zaproponowano 4

wersje lokalizacji tej linii kolejowej.

Na prezentowanej mapie, lokaliza-

cje w kolorach – zielonym, grana-

towym i jasnoniebieskim – mia∏y-

by przebiegaç przez teren gminy. 

Zach´camy Paƒstwa do wzi´cia

udzia∏u w konsultacjach opubliko-

wanych na stronie internetowej

www.cpk.pl. Wype∏niajàc formu-

larz online, lub wysy∏ajàc go na po-

dany adres, mo˝na wyraziç swojà

opini´ o zaproponowanych roz-

wiàzaniach. Równie˝ na stronie

gminy Niepor´t www.nieporet.pl

znajdujà si´ informacje na temat

konsultacji CPK i link do arkusza

konsultacyjnego. W UG Niepor´t

mo˝na tak˝e pobraç papierowà

wersj´ formularza, który nale˝y

wys∏aç na adres podany przez CPK.

W zwiàzku z toczàcymi si´ kon-

sultacjami zbieramy opinie miesz-

kaƒców o proponowanych nowych

trasach kolejowych i drogowych

na terenie gminy Niepor´t. Zach´-

camy Paƒstwa do wype∏nienia an-

kiet, zamieszczonych na stronie

www.nieporet.pl. Jedna z nich do-

tyczy zaproponowanych korytarzy

linii kolejowej nr 20, druga – ko-

rytarzy drogi ekspresowej S10,

która prowadziç b´dzie do po∏àcze-

nia z Obwodnicà Aglomeracji War-

szawy. W UG Niepor´t, przy Kan-

celarii, dost´pne sà tak˝e papiero-

we wersje ankiet i wystawiona jest

skrzynka, do której nale˝y je wrzu-

ciç po wype∏nieniu. 

Wi´cej informacji o CPK strona 2.
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OD 24 LUTEGO L-8 DOJEDZIE 
do przystanku PKP Legionowo str. 2

TRWAJÑ ZAPISY do przedszkoli 
i do klas pierwszych str. 4

ZAPROSZENIE na 10. Bieg Zajàca
oraz Zimowy Poland Bike Marathon str. 6

Centralny Port Komunikacyjny 
– WEè UDZIAŁ w konsultacjach
Centralny Port
Komunikacyjny prowadzi
konsultacje społeczne
zwiàzane
z opracowywanym
dokumentem
– Strategicznym Studium
Lokalizacyjnym Inwestycji
Centralnego Portu
Komunikacyjnego.
Konsultacje rozpocz´ły
si´ 10 lutego i trwaç b´dà
do 10 marca włàcznie. 

W 2020 roku przypada 100. Rocznica Bitwy Warszawskiej.

GGmmiinnnnee  uurroocczzyyssttooÊÊccii  pprrzzyy ppoommnniikkuu 2288..  PPuu∏∏kkuu  SSttrrzzeellccóóww  KKaanniioowwsskkiicchh  
ww WWóóllccee  RRaaddzzyymmiiƒƒsskkiieejj  ooddbb´́ddàà  ssii´́ 1144  ssiieerrppnniiaa  oo ggooddzziinniiee 1111..0000..

Msz´ Êwi´tà odprawi Jego Ekscelencja Ksiàdz Biskup Romuald Kamiƒski.

Z A P R A S Z A M Y
2277  lluutteeggoo  oo ggooddzz.. 1188..0000  ww UUrrzz´́ddzziiee  GGmmiinnyy  NNiieeppoorr´́tt odb´dzie si´
spotkanie z mieszkaƒcami ww sspprraawwiiee  kkoonnssuullttaaccjjii, na które zaproszony
zostanie przedstawiciel administracji rzàdowej w celu objaÊnienia zało˝eƒ

projektów obsługujàcych Centralny Port Komunikacyjny. 

OBJAÂNIENIA DO MAPY
Korytarze: Orientacyjny przebieg nowych linii kolejowych:

Korytarz
kolejowy

Korytarz 
drogowy

Wariant pomaroaƒczowy linii 20
Wariant jasnoniebieski linii 20
Wariant zielony linii 20
Wariant granatowy linii 20
Pozosta∏e linie
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Centralny Port
Komunikacyjny 
– WEè UDZIAŁ
w konsultacjach

Mapa Polski z rozmieszczeniem korytarzy Kolejowych i Drogowych Inwestycji
Towarzyszàcych w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego

Mapa województwa mazowieckiego z zaznaczonymi Kolejowymi Inwestycjami Towarzyszàcymi Centralnego Portu
Komunikacyjnego

Proponowane korytarze drogi ekspresowej S 10 w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego

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

Na wniosek mieszkaƒców oraz

po interwencji Urz´du Gminy Nie-

por´t w Zarzàdzie Transportu Miej-

skiego, od 24 lutego (poniedzia∏ek)

przywrócone zostanà kursy li-

nii L-8 do PKP Legionowo. Po-

nadto trasa wyd∏u˝ona zosta∏a

do p´tli na ul. Mickiewicza, ulica-

mi Pi∏sudskiego i Sowiƒskiego

w Legionowie. � BW

Mieszkaƒcy gminy, doje˝d˝ajàcy

do pociàgu SKM w Niepor´cie,

mogà zostawiç samochód na jed-

nym z dwóch parkingów. Jeden

znajduje si´ bezpoÊrednio przy sta-

cji PKP Niepor´t na ul. Dworcowej,

a drugi 400 m od stacji, przy ron-

dzie im. Jana Paw∏a II. Dojazd

SKM do Legionowa i Warszawy to

szybka i wygodna alternatywa dla

samochodu i zat∏oczonych dróg. 

� AZ

Parkuj i jedê

Od 24 lutego L-8
dojedzie do przystanku
PKP Legionowo

ObjaÊnienia:
Korytarz kolejowy korytarz drogowy Orientacyjna lokalizacja

portu lotniczego

Numer Ciàgu Komunikacyjnego
Numer linii kolejowej, okreÊlony 
w Rozporzàdzeniu Rady Ministrów
z dnia 29.04.2019 r. 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 899)
Nowe linie, realizacja przez CPK sp.z o.o.

Modernizowane linie PKP PLK S.A.
Pozostałe linie  PKP PLK S.A.

Autostrady

Drogi Ekspresowe

Drogi Krajowe

Natura 2000 – obszary ptasie

Natura 2000 – obszary siedliskowe

Parki narodowe

Otuliny parków narodowych

Rezerwaty przyrody

Otuliny rezerwatów przyrody

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe

Obszary Chronionego Krajobrazu
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Do pojemnika na odpady zmieszane wrzucamy te odpady, które nie
mogà trafiç do ˝adnego worka przeznaczonego na segregacj´.
Pami´tajàc, które to odpady, unikniemy bł´du przy segregowaniu Êmieci. 

Poni˝ej zamieszczamy obszernà list´ odpa-

dów zmieszanych, która oczywiÊcie nie wy-

czerpuje ca∏ego asortymentu, ale mo˝e byç

pomocna przy podejmowaniu decyzji, CO

Z TYM ZROBIå?

Do pojemnika na odpady
zmieszane WRZUCAMY m.in:
• bombki

• odpady kuchenne pochodzenia

zwierz´cego – skrawki mi´sa, koÊci,

w´dliny, ryby, nabia∏ i jego przetwory,

jaja, sa∏atki, zapiekanki, itp. 

• niewielkie elementy drewniane,

szczególnie pokryte farbà, lakierem itp. 

• odchody zwierzàt

• papier powlekany folià, mokry, t∏usty

i kalk´

• papier termiczny – paragony fiskalne

i papier faksowy

• pieluchy jednorazowe, podpaski,

pampersy, podk∏adki

• r´czniki papierowe, chusteczki

higieniczne

• szk∏o sto∏owe, ˝aroodporne, duralex

– szklanki, talerze, spodeczki, kieliszki

• deski do krojenia

• ceramik´, doniczki

• znicze z zawartoÊcià wosku

• szk∏o kryszta∏owe

• lustro

• fajans i porcelan´, pot∏uczone naczynia

• wazony szklane, porcelanowe

• zabawki pluszowe, gumowe,

z elementami metalowymi itp.

• baloniki i zabawki dmuchane – materace,

ko∏a, r´kawki, zabawki pla˝owe

• wyroby skórzane i skóropodobne

• wyroby gumowe np. r´kawiczki

• ziemi´ z kwiatów doniczkowych

• paski, plecaki, torebki, piórniki, saszetki,

kosmetyczki

• golarki jednorazowe i wielorazowe 

– z wy∏àczeniem elektrycznych!

• zb´dne kredki, o∏ówki, pisaki

z gumowymi elementami, flamastry

i mazaki, d∏ugopisy

• wszystkie rodzaje plastelin, ciastolin´,

modelin´

• gàbki do makija˝u i do mycia si´ 

• odpady silikonowe – smoczki, 

podk∏adki, formy do pieczenia

i spo˝ywcze, itp.

• gumki recepturki, gumki do w∏osów

• szczotki do w∏osów z elementami metalu

i drewna

• obrazy, ramki inne ni˝ plastikowe

• zu˝ytà taÊm´ klejàcà lub malarskà

• zu˝yte bilety komunikacyjne

z hologramami

• pe∏ne worki z odkurzacza

• gum´ do ˝ucia

• zu˝yte wk∏adki do butów

• opaski i zawieszki odblaskowe mi´kkie

• etui np. na telefon, okulary itp. 

� BW

Pojemnik na odpady zmieszane 
– co do niego wrzucaç?

Rozpocz´liÊmy wysyłk´
decyzji podatkowych
na 2020 rok 
Decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomoÊci, podatku
rolnego oraz podatku leÊnego wysyłane b´dà Podatnikom – listami
poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem, za poÊrednictwem Poczty
Polskiej S.A., na adresy korespondencyjne wskazane przez
Podatników. 

OG¸OSZENIE O NABORZE UZUPE¸NIAJÑCYM KANDYDATÓW NA ¸AWNIKÓW 
DO SÑDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJ¢ 2020–2023
Wiceprezes ds. karnych Sàdu Okr´gowego Warszawa-Praga w Warszawie zwróci∏ si´ do Rady

Gminy Niepor´t o dokonanie dodatkowego wyboru jednego ∏awnika 
niezb´dnego do orzekania w Sàdzie Rejonowym w Legionowie.

Ławnikiem mo˝e byç wybrany ten, kto:
• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni

praw cywilnych i obywatelskich;
• jest nieskazitelnego charakteru;
• ukoƒczył 30 lat;
• jest zatrudniony, prowadzi działalnoÊç

gospodarczà lub mieszka w miejscu
kandydowania, co najmniej od roku;

• nie przekroczył 70 lat;
• jest zdolny, ze wzgl´du na stan zdrowia,

do pełnienia obowiàzków ławnika;
• posiada co najmniej wykształcenie Êrednie lub

Êrednie bran˝owe.

Kandydatów na ławników mogà zgłaszaç radom
gmin:
• prezesi sàdów;
• stowarzyszenia, inne organizacje społecznie

i zawodowe, zarejestrowane na podstawie
przepisów prawa, z wyłàczeniem partii

politycznych;
• co najmniej pi´çdziesi´ciu obywateli majàcych

czynne prawo wyborcze, zamieszkujàcych stale
na terenie gminy dokonujàcej wyboru.

Kandydatów na ławników nale˝y zgłaszaç 
do dnia 6 marca 2020 r.

Wzory dokumentów, za pomocà których nale˝y
dokonaç zgłoszenia kandydata, znajdujà si´, wraz
z pełnà treÊcià ogłoszenia, na stronie
www.nieporet.pl.

Wypełnione karty zgłoszenia wraz ze wszystkimi
wymaganymi załàcznikami nale˝y zło˝yç
w Kancelarii Urz´du Gminy Niepor´t, Pl.
WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t do 6 marca 2020 r.
albo przesłaç pocztà na adres: Rada Gminy Niepor´t,
Pl. WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t
do dnia 6 marca 2020 r. (decyduje data wpływu
do Urz´du Gminy Niepor´t).

W ka˝dej decyzji ustalajàcej wy-

miar podatku od nieruchomoÊci lub

wymiar podatku rolnego i leÊnego

podany jest indywidualny numer
rachunku bankowego na który na-

le˝y dokonywaç wp∏at. 

Informujemy, i˝ zgodnie

z art. 150 ustawy Ordynacja podat-

kowa, przesy∏k´ pocztowà dwu-

krotnie awizowanà, uwa˝a si´

za skutecznie dostarczonà, co skut-

kuje powstaniem zobowiàzania po-

datkowego. 

W przypadku nieotrzymania de-

cyzji podatkowej do dnia 15 mar-
ca 2020 r., uprzejmie prosimy

o kontakt osobisty lub telefonicz-

ny z Dzia∏em Podatków i Windy-

kacji Urz´du Gminy Niepor´t.

Przypominamy o koniecznoÊci

poinformowania Urz´du Gminy

Niepor´t o zmianie adresu zamel-

dowania, zamieszkania lub do ko-

respondencji. 

Terminy p∏atnoÊci podatku
przypadajà na nast´pujàce dni:
• 15 marca,

• 15 maja,

• 15 wrzeÊnia

• 15 listopada.

Powy˝sze nie dotyczy zobowià-

zaƒ podatkowych nieprzekraczajà-

cych 100 z∏. W przypadku, gdy

kwota podatku nie przekra-

cza 100 z∏, podatek jest p∏atny jed-

norazowo w terminie p∏atnoÊci

pierwszej raty. 

� DB
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U W A G A  R O D Z I C E !  

Trwajà zapisy do przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych i klas pierwszych
w szkołach podstawowych
Harmonogram czynnoÊci w post´powaniu rekrutacyjnym oraz post´powaniu uzupełniajàcym
do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok
szkolny 2020/2021:

Obwody szkół, do których nale˝à poszczególne miejscowoÊci
(lub ich cz´Êci) naszej gminy, okreÊla uchwała nr
XXXVIII/14/2017 Rady Gminy Niepor´t z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum
prowadzonych przez gmin´ Niepor´t do nowego ustroju
szkolnego. Sà one nast´pujàce:

Harmonogram czynnoÊci w post´powaniu rekrutacyjnym oraz post´powaniu uzupełniajàcym
do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021: 

Termin Termin 
Lp. Rodzaj czynnoÊci w post´powaniu w post´powaniu 

rekrutacyjnym uzupełniajàcym
1. Zło˝enie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 3 – 13 lutego –

w kolejnym roku szkolnym

2. Opublikowanie wykazu wolnych miejsc 14 lutego 2 czerwca 

3. Zło˝enie wniosku o przyj´cie do przedszkola lub oddziału 17 lutego 3 – 8 czerwca
przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami – 4 marca
potwierdzajàcymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów 
branych pod uwag´ w post´powaniu rekrutacyjnym. 

4. Weryfikacja przez komisj´ rekrutacyjnà wniosków o przyj´cie 5 – 27 marca 9 – 29 czerwca
do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 
i dokumentów potwierdzajàcych spełnienie przez kandydata warunków 
i kryteriów branych pod uwag´ w post´powaniu rekrutacyjnym, 
w tym dokonane przez przewodniczàcego komisji rekrutacyjnej czynnoÊci, 
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oÊwiatowe.

5. Podanie do publicznej wiadomoÊci przez komisj´ rekrutacyjnà 30 marca 30 czerwca 
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do godz. 13.00 do godz. 13.00

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyj´cia w postaci 31 marca – 1 – 6 lipca
pisemnego oÊwiadczenia. 3 kwietnia

7. Podanie do publicznej wiadomoÊci przez komisj´ rekrutacyjnà listy 6 kwietnia 7 lipca 
kandydatów przyj´tych i kandydatów nieprzyj´tych do godz. 13.00 do godz. 13.00
(lub informacji o liczbie wolnych miejsc).

8. Procedura odwoławcza od 7 kwietnia od 8 lipca

Termin Termin 
Lp. Rodzaj czynnoÊci w post´powaniu w post´powaniu 

rekrutacyjnym uzupełniajàcym

1. Zło˝enie wniosku o przyj´cie do szkoły podstawowej wraz 17 lutego 29 maja
z dokumentami potwierdzajàcymi spełnianie przez kandydata kryteriów – 4 marca – 3 czerwca
branych pod uwag´ w post´powaniu rekrutacyjnym. –

2. Przeprowadzenie prób sprawnoÊci fizycznej, o których mowa 5 marca 4 czerwca
w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oÊwiatowe. 

3. Podanie do publicznej wiadomoÊci przez komisj´ rekrutacyjnà listy 6 marca 5 czerwca
kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawnoÊci fizycznej, 
o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oÊwiatowe. 

4. Weryfikacja przez komisj´ rekrutacyjnà wniosków o przyj´cie do szkoły 9 marca – 8 – 26 czerwca
podstawowej i dokumentów potwierdzajàcych spełnienie przez kandydata 2 kwietnia
warunków lub kryteriów branych pod uwag´ w post´powaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonane przez przewodniczàcego komisji 
rekrutacyjnej czynnoÊci, o których mowa w art. 150 ust. 7 
ustawy Prawo oÊwiatowe.

5. Podanie do publicznej wiadomoÊci przez komisj´ rekrutacyjnà listy 3 kwietnia 29 czerwca
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do godz. 13.00 do godz. 13.00

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyj´cia w postaci 6 – 15 kwietnia 30 czerwca –
pisemnego oÊwiadczenia. 3 lipca

7. Podanie do publicznej wiadomoÊci przez komisj´ rekrutacyjnà listy 16 kwietnia 07 lipca
kandydatów przyj´tych i kandydatów nieprzyj´tych do godz. 13.00 do godz. 13.00
(lub informacji o liczbie wolnych miejsc).

W post´powaniu rekrutacyjnym i post´powaniu uzu-

pe∏niajàcym do publicznych przedszkoli i oddzia∏ów

przedszkolnych w publicznych szko∏ach podstawowych

na rok szkolny 2020/2021 obowiàzujà kryteria oraz do-

kumenty niezb´dne do potwierdzenia tych kryteriów,

okreÊlone w uchwale Nr XXXVIII/15/2017 Rady Gmi-

ny Niepor´t z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie okre-

Êlenia kryteriów branych pod uwag´ w post´powaniu

rekrutacyjnym do przedszkoli, oddzia∏ów przedszkol-

nych w szko∏ach podstawowych i klas pierwszych

szkó∏ podstawowych, prowadzonych przez gmin´ Nie-

por´t, oraz przyznania okreÊlonej liczby punktów tym

kryteriom i okreÊlenia dokumentów niezb´dnych

do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r.

poz. 4543).

W post´powaniu rekrutacyjnym i post´powaniu uzu-

pe∏niajàcym do klas pierwszych szkó∏ podstawowych

na rok szkolny 2020/2021 obowiàzujà kryteria oraz do-

kumenty niezb´dne do potwierdzenia tych kryteriów,

okreÊlone w uchwale Nr XXXVIII/15/2017 Rady Gmi-

ny Niepor´t z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie okre-

Êlenia kryteriów branych pod uwag´ w post´powaniu

rekrutacyjnym do przedszkoli, oddzia∏ów przedszkol-

nych w szko∏ach podstawowych i klas pierwszych szkó∏

podstawowych, prowadzonych przez gmin´ Niepor´t,

oraz przyznania okreÊlonej liczby punktów tym kry-

teriom i okreÊlenia dokumentów niezb´dnych do ich

potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r.

poz. 4543).

Lp. Nazwa Szkoły Adres siedziby szkoły Granice obwodu szkoły

1. Szkoła Podstawowa ul. Wojska Polskiego 21 Granice obwodu szkoły
im. Wojska Polskiego 05-127 Białobrzegi zawierajà si´ w granicach
w Białobrzegach tel. 22 774 87 13 administracyjnych

miejscowoÊci: 
Beniaminów, 
Białobrzegi 
i Rynia.

2. Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 1, Granice obwodu szkoły 
im. I Batalionu Izabelin, zawierajà si´ 
Saperów 05-126 Niepor´t w granicach
KoÊciuszkowskich tel. 22 774 83 22 administracyjnych 
w Izabelinie miejscowoÊci: 

Aleksandrów, 
Izabelin 
i Stanisławów Pierwszy
– cz´Êç miejscowoÊci 
le˝àca po wschodniej 
stronie kanału 
˚eraƒskiego. 

3. Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 62, Granice obwodu szkoły
im. Wandy Józefów, zawierajà si´ w granicach
Chotomskiej 05-119 Legionowo administracyjnych
w Józefowie tel. 22 772 30 69 miejscowoÊci: 

Michałów-Grabina, 
Józefów, 
Stanisławów Drugi 
i Wola Aleksandra. 

4. Szkoła Podstawowa ul. Dworcowa 9, Granice obwodu
im. Bronisława Tokaja 05-126 Niepor´t szkoły zawierajà si´
w Niepor´cie tel. 22 774 83 66 w granicach

administracyjnych
miejscowoÊci: 
Niepor´t, 
z wyłàczeniem 
osiedla Głogi, 
i Zegrze Południowe.

5. Szkoła Podstawowa w Zespole Granice obwodu szkoły
im. 28 Pułku Strzelców Szkolno- zawierajà si´ w granicach
Kaniowskich -Przedszkolnym administracyjnych
w Wólce ul. Szkolna 79, miejscowoÊci Wólka
Radzymiƒskiej Wólka Radzymiƒska, Radzymiƒska.

05-126 Niepor´t
tel. 22 774 87 69

6. Szkoła Podstawowa ul. Jana Granice obwodu szkoły
im. Bohaterów Kazimierza 291, zawierajà si´ w granicach
Bitwy Stanisławów Pierwszy, administracyjnych
Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie miejscowoÊci: Kàty

Pierwszym W´gierskie, Niepor´t
05-126 Niepor´t – osiedle Głogi,
tel. 22 772 30 30 Rembelszczyzna

i Stanisławów 
Pierwszy – cz´Êç
miejscowoÊci le˝àca
po zachodniej stronie
kanału ˚eraƒskiego. 
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Sztandar dla szkoły
17 marca odb´dzie si´ uroczystoÊç przekazania sztandaru Szkole
Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.
w Stanisławowie Pierwszym.

W
roku obchodów 100-lecia

Bitwy Warszawskiej 1920

r., jednego z najwa˝niej-

szych wydarzeƒ w dziejach naszej

Ojczyzny i Europy, Rada Gminy

Niepor´t ufundowa∏a sztandar Szko-

le Podstawowej im. Bohaterów Bi-

twy Warszawskiej 1920 r. w Sta-

nis∏awowie Pierwszym.

Imi´ szko∏y wprost nawiàzuje

do wydarzeƒ z sierpnia 1920 r. Are-

nà walk by∏o wiele miejscowoÊci

naszej gminy, a korzystne dla Po-

laków odwrócenie losów bitwy

nastàpi∏o pod Wólkà Radzymiƒskà.

Pami´ç o bitwie i jej bohaterach jest

istotnym elementem edukacji pa-

triotycznej i obywatelskiej naszej

m∏odzie˝y.

Szko∏a Podstawowa w Stanis∏a-

wowie Pierwszym powsta∏a w 2017

r. w wyniku przekszta∏cenia gimna-

zjum gminnego, zachowujàc jego

imi´: Bohaterów Bitwy Warszaw-

skiej 1920 r. Nadanie szkole sztan-

daru stworzy mo˝liwoÊç kontynu-

acji procesu wychowawczego

i wzbogaci go o wartoÊci patrio-

tyczne i historyczne zwiàzane

z przesz∏oÊcià naszej ma∏ej ojczy-

zny. Sztandar jest bardzo wa˝nym

elementem ceremonia∏u szkolnego.

Posiadanie go przez szko∏´ wzmoc-

ni jej funkcj´ wychowawczà i przy-

czyni si´ do integracji ca∏ego Êro-

dowiska szkolnego.

UroczystoÊç przekazania szkole

sztandaru odb´dzie si´ 17 mar-

ca 2020 r. i zapoczàtkuje gminne

obchody 100 rocznicy Bitwy War-

szawskiej. Rozpocznie je msza

Êwi´ta o godzinie 9.00 w KoÊciele

NMP Wspomo˝ycielki Wiernych

w Stanis∏awowie Pierwszym,

a przekazanie sztandaru nastàpi

podczas uroczystoÊci w szkole. 

� H.Galas

Stanisław Lem patronem
Liceum Ogólnokształcàcego
w Stanisławowie Pierwszym

MyÊl´ Pozytywnie

Na sesji powiatu podj´to bardzo

wa˝nà dla szko∏y uchwa∏´. Li-

ceum Ogólnokszta∏càce w Stanis∏a-

wowie Pierwszym b´dzie nosiç

imi´ Stanis∏awa Lema.

Radni jednog∏oÊnie przyj´li pro-

pozycj´ patrona liceum. Zanim jed-

nak przystàpili do g∏osowania, wy-

s∏uchali wystàpienia przedstawicie-

la spo∏ecznoÊci szkolnej – Julii Kos

(uczennicy klasy 1B), Rady Rodzi-

ców – pana Tomasza Rachwalika

oraz Rady Pedagogicznej, w imie-

niu której g∏os zabra∏a pani dyrek-

tor Magdalena Grodzka-Bulge.

Mi∏e s∏owa skierowa∏ do m∏o-

dzie˝y radny, pan Zenon Durka,

który pogratulowa∏ wyboru tak

wyjàtkowego patrona.

Pan starosta, Robert Wróbel,

oraz pan Tomasz Lisowski, kierow-

nik Referatu Edukacji powiatu le-

gionowskiego, wr´czyli pani dyrek-

tor liceum Uchwa∏´ w sprawie

nadania szkole imienia.

Uroczyste obchody odb´dà si´ 27

marca 2020 r., w 14. rocznic´

Êmierci patrona. Ju˝ dziÊ serdecz-

nie zapraszamy.

� êród∏o: Starostwo Powiatowe

Szko∏a Podstawowa im. Wandy

Chotomskiej w Józefowie do∏àczy-

∏a do grona 135 szkó∏ (znaleêli si´

w wyró˝nionej 50-tce!) bioràcych

udzia∏ w Projekcie Instytutu Edu-

kacji Pozytywnej „MyÊl´ Pozytyw-

nie”. 

Jest to kompleksowy program

wsparcia ca∏ej spo∏ecznoÊci szkol-

nej – dzieci, m∏odzie˝y, rodziców

i nauczycieli w profilaktyce zdro-

wia psychicznego. Program finan-

sowany jest ze Êrodków Minister-

stwa Edukacji Narodowej w ra-

mach Narodowego Programu

Zdrowia.

� SP Józefów

W ubieg∏ym roku gmina zakoƒczy-

∏a budow´ kanalizacji sanitarnej

wraz z przepompowniami w Mi-

cha∏owie-Grabinie, etap I, w uli-

cach: Przyrodniczej, Kwiatowej,

Kasztanowej, LeÊnej i PrzyleÊnej.

Zmodernizowana zosta∏a tak˝e ist-

niejàca na osiedlu przepompownia,

t∏oczàca Êcieki z osiedla Grabina

do kanalizacji w ulicy Przyrodni-

czej. W styczniu br. nastàpi∏o prze-

∏àczenie osiedla Grabina do nowej

sieci i jednoczeÊnie zamkni´ta zo-

sta∏a stara oczyszczalnia na terenie

osiedla Grabina. Âcieki odprowa-

dzane sà do kanalizacji sanitarnej

na terenie dzielnicy Bia∏o∏´ka (ul.

Ornecka), a nast´pnie do warszaw-

skiej oczyszczalni Êcieków Czajka.

W prze∏àczeniu uczestniczyli pra-

cownicy Urz´du Gminy Niepor´t,

MPWiK S.A. – Zak∏ad D´be i Za-

k∏ad Sieci Kanalizacyjnej

MPWiK S.A. w Warszawie, wyko-

nawcy firmy PRIKNAUBER sp. k.,

Prezes Stowarzyszenia Osiedla

Grabina oraz Administrator Osie-

dla Grabina. 

¸àczna d∏ugoÊç wybudowanej

sieci liczy 7240 metrów. Koszt ca∏-

kowity inwestycji to kwota 7

mln 418 tys. z∏, a dofinansowanie

ze Êrodków UE w ramach Progra-

mu Operacyjnego Infrastruktura

i Ârodowisko na lata 2014-2020

wynios∏o 3 mln 379 tys. z∏. � BW

Post´pujà prace przy zagospodaro-

waniu terenu sàsiadujàcego z p∏y-

tà boiska w Kàtach W´gierskich.

Uk∏adana jest kostka betonowa

na drogach dojazdowych i parkin-

gach. JednoczeÊnie trwa budowa

obiektu z zapleczem sanitarnym

– z szatniami dla dwóch dru˝yn, sa-

nitariatami i natryskami oraz poko-

jem dla trenerów i s´dziów. Rozpo-

cz´to wykonywanie elewacji i sto-

larki okiennej. � AZ

Kanalizacja sanitarna
w Michałowie-Grabinie

Zagospodarowanie terenu
boiska w Kàtach W´gierskich

Zgodnie z rozporzàdzeniem Mini-

stra Spraw Wewn´trznych i Admi-

nistracji oraz Ministra Obrony Na-

rodowej z dnia 4 paêdziernika 2019

r. w sprawie przeprowadzenia kwa-

lifikacji wojskowej w 2020 r. na te-

rytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej, w terminie od dnia 3 lutego

do dnia 30 kwietnia 2020 r. zosta-

nie przeprowadzona kwalifikacja

wojskowa.

Powiatowa Komisja Lekarska

w Legionowie przeprowadzi kwa-

lifikacj´ wojskowà w terminie

od 2 marca do 27 marca 2020 r.
Termin kwalifikacji dla poboro-
wych z gminy Niepor´t od 17
do 19 marca, 27 marca – kwali-
fikacja kobiet.

Adres: 05-119 Legionowo ul. Si-

korskiego 11 (Starostwo Powiato-

we).

Osoby zameldowane na pobyt

sta∏y lub czasowy trwajàcy po-

nad trzy miesiàce stawiajà si´

przed wójtem lub burmistrzem

(prezydentem miasta), powiatowà

komisjà lekarskà oraz wojskowym

komendantem uzupe∏nieƒ, w∏aÊci-

wymi ze wzgl´du na miejsce tego

pobytu. 

Wi´cej informacji www.nieporet.pl

w Komunikatach. �

27 stycznia 2020 r. na pewno zapisze si´ na kartach szkolnej kroniki, jak równie˝ w pami´ci pierwszego
rocznika uczniów Liceum Ogólnokształcàcego w Stanisławowie Pierwszym.

Kwalifikacja wojskowa w 2020 roku

Wype∏niajàc PIT, wystarczy wskazaç jako miejsce zamieszkania gmin´ Niepor´t, 
aby zwi´kszyç mo˝liwoÊci jej rozwoju i poprawiç komfort naszego ˝ycia.

Czy wiesz, ˝e ok. 38% Twojego podatku mo˝e wróciç do gminy Niepor´t? Pieniàdze te przeznaczane sà m.in. na transport
publiczny, bezpieczeƒstwo, ochron´ zdrowia, edukacj´, kultur´ i sport. Wystarczy, ˝e zło˝ysz PIT w Urz´dzie Skarbowym

w Legionowie i wska˝esz gmin´ Niepor´t jako miejsce zamieszkania.

GOK W NIEPOR¢CIE 
ZAPRASZA W MARCU:

8 marca, godzina 18.00 wst´p wolny 
Dzieƒ Kobiet w GOK – koncert 

„Dwa lata zespo∏u Dwa Kolory”

14 marca, godzina 12.30 wst´p wolny 
Spektakl dla dzieci – „TV Mupp Show” 

Agencja Artystyczna Jo Art. Show

15 marca, godzina 18.00 wst´p wolny
Spektakl „Lekcje mi∏oÊci” 

w wykonaniu Teatru Strefa Podmiejska 
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Stanisławów Pierwszy wygrywa
wojewódzki Turniej Charytatywny 
Auto-Wimar „Dzieci-Dzieciom, razem 
dla Jakuba” w Stanisławowie Pierwszym
W sobot´ 1 lutego, zakoƒczy∏ si´

drugi z trzech turniejów fina∏owych

z cyklu „Dzieci-Dzieciom, razem dla

Jakuba” GramyOdSerca, zorganizo-

wany przez Klub Sportowy Akade-

mia M∏odego Pi∏karza GOOL. Za-

wody rozegrano w Stanis∏awowie

Pierwszym w dwóch kategoriach,

FOR FUN i FOR PLAY. Patronat

nad wydarzeniem obj´li Starosta Le-

gionowski Robert Wróbel i Wójt

Gminy Niepor´t Maciej Mazur.

W kategorii FOR PLAY w fina-

le zagra∏y ze sobà dwa zespo∏y ze

Stanis∏awowa Pierwszego, a po za-

ci´tym pojedynku lepsi okazali si´

gracze AMP GOOL Stanis∏awów I.

To oni zyskali miano najlepszej

dru˝yny w województwie. Drugie

miejsce zaj´li zawodnicy AMP

GOOL Stanis∏awów II. Trzecia lo-

kata przypad∏a dru˝ynie AMP Go-

ol Wo∏omin I. Nagrody i wyró˝nie-

nia wr´czyli gospodarz wydarzenia,

Dyrektor SP w Stanis∏awowie

Pierwszym Pani Joanna Sobczak

wraz z Organizatorem Turnieju,

Prezesem Akademii, Jakubem

SzczeÊniakiem. Ma∏ym pi∏karzom

AMP Gool ˝yczymy wszystkiego

najlepszego, samych sukcesów

na dalszych etapach kariery.

� mat. AMP Gool

6 lutego w Szkole Podstawowej

w Stanis∏awowie Pierwszym roze-

grano Mistrzostwa Gminy Niepor´t

w pi∏ce siatkowej dziewczàt i ch∏op-

ców w ramach Mazowieckich

Igrzysk M∏odzie˝y Szkolnej w kate-

gorii „m∏odzie˝”. Mistrzostwa roze-

grano systemem „ka˝dy z ka˝dym”.

Koƒcowa klasyfikacja: DZIEW-

CZ¢TA: I miejsce SP w Stanis∏awo-

wie Pierwszym, II miejsce SP

w Bia∏obrzegach, III miejsce SP

w Niepor´cie, IV miejsce SP w Iza-

belinie, V miejsce SP w Józefowie

CH¸OPCY: I – SP w Józefo-

wie, II – SP w Bia∏obrze-

gach, III – SP w Niepor´cie, V – SP

w Stanis∏awowie Pierwszym, V – SP

w Wólce Radzymiƒskiej, VI – SP

w Izabelinie. 

Puchary oraz dyplomy wr´czy-

∏a Pani Izabela Madej Zast´pca

Dyrektora Szko∏y Podstawowej

w Stanis∏awowie Pierwszym oraz

Pan Roman Madej Przewodniczà-

cy Gminnego i Powiatowego

Szkolnego Zwiàzku Sportowego.

Organizatorem oraz s´dzià g∏ów-

nym zawodów by∏ Pan Dariusz

PieÊniak. 

SIATKÓWKA W GMINIE NIEPOR¢T

W dniach 14–16 lutego w Legio-

nowie odby∏ si´ Fina∏ Mazowsza

w Pi∏ce Siatkowej Dziewczàt

w kategorii kadetka. Udanie za-

prezentowali si´ absolwenci

Gimnazjum w Stanis∏awowie

Pierwszym oraz wychowankowie

UKS D´bina. Kinga Rembelska

oraz Wiktoria Zdrodowska, re-

prezentujàc UKS Aten´ War-

szawa, zdoby∏y bràzowy medal

Mistrzostw Mazowsza Kadetek.

Karol Zaremba, reprezentujàc

UKS Plas Warszawa, w turnieju

fina∏owym rozgrywanym w War-

szawie zajà∏ IV miejsce w Mi-

strzostwach Mazowsza Kade-

tów. JednoczeÊnie zawodniczki

oraz zawodnik UKS D´bina uzy-

skali awans do 1/4 Mistrzostw

Polski Kadetek/Kadetów. 

�

W dniach 7–9 lutego w Legiono-

wie odby∏ si´ Fina∏ Mazowsza

w Pi∏ce Siatkowej Dziewczàt

w kategorii Juniorka. Bardzo do-

brze zaprezentowa∏y si´ mieszkan-

ki gminy Niepor´t, wychowanki

UKS D´bina.

Maryla Karczmarczyk, reprezen-

tujàc LTS Legionowo zdoby∏a

Mistrzostwo Mazowsza, a Adrian-

na S∏omiƒska, reprezentujàc UKS

Aten´ Warszawa zdoby∏a bràzowy

medal Mistrzostw Mazowsza.

Obie uzyska∏y awans do 1/4 Mi-

strzostwa Polski. Natomiast Syl-

wia Postek, reprezentujàc MOS

Wola Warszawa, zaj´∏a IV miej-

sce.Serdecznie gratulujemy!

Udanie dla naszych siatkarek

zakoƒczy∏y si´ rozgrywki

LIGI LESZNOWOLSKIEJ

(5 turniejów) w dniu 31

stycznia. Dziewcz´ta, repre-

zentantki gminy Niepor´t

w mini siatkówce w katego-

rii „dwójki” – Magda Szy-

maƒska, Wiktoria Bartni-

czak, Emilia Szaturska

– uczennice Szko∏y Podsta-

wowej w Stanis∏awowie

Pierwszym, zaj´∏y III miejsce

w V edycji ligi. Natomiast

w ogólnej klasyfikacji li-

gi, III miejsce zaj´∏a dru˝y-

na w sk∏adzie – Julia Czer-

wiƒska i Zuzana Szymczyk,

uczennice Szko∏y Podstawo-

wej w Stanis∏awowie Pierw-

szym oraz Aleksandra Lecie-

jewska uczennica Szko∏y

Podstawowej w Niepor´cie. 
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W MMAARRCCUU 2020 ROKU
Zegrze Południowe: cała miejscowoÊç (bez Osiedla Wojskowego)
Niepor´t ulice: Zegrzyƒska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, Fiołkowa, Kwitnàcej WiÊni,
Nowolipie, Kapitana Stefana Pogonowskiego, Białego Bzu, Spokojna, Pszeniczna, Wojska Polskiego,
Wieczorna Bryza, Pilawa

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

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

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

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

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

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

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

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

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

Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoÊç
Izabelin: cała miejscowoÊç (bez ulic Malownicza, Na Uboczu)

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

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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Chwila wspomnieƒ Stanisława Gery
z Michałowa-Grabiny cz. III.
O

d lipca 1944 roku s∏ychaç by-

∏o w Grabinie od wschodu

pomruk radzieckiej artylerii.

Front zbli˝a∏ si´ w stron´ Warszawy.

Feliks Gera coraz cz´Êciej zabiera-

ny by∏ przez Niemców do kopania

okopów i wycinania wierzb ograni-

czajàcych widocznoÊç na przedpo-

lach umocnieƒ polowych. W∏adze

okupacyjne wyda∏y nakaz opuszcze-

nia gospodarstw przez mieszkaƒców

Grabiny, co rozpocz´∏o okres wysie-

dlenia. Zofia Gera zosta∏a wyznaczo-

na przez so∏tysa i zabrana na robo-

ty do Niemiec. Rodzina Gerów

przygotowa∏a si´ do wysiedlenia. Fe-

liks zabi∏ hodowane króliki, a mi´-

so bez ostudzenia by∏o solone i cho-

wane w aluminiowej czterdziestoli-

trowej baƒce. Na wysiedlenie poszli

do Choszczówki i tam zamieszkali

w podziemiach kamienicy. Piwnice

kamienicy sk∏ada∏y si´ z czterech du-

˝ych pomieszczeƒ, takich, jak to na-

zwa∏ mój rozmówca, cel. W po-

mieszczeniach piwnicznych miesz-

ka∏y ju˝ wczeÊniej m.in. siostry

zakonne z dzieçmi, rodzina Gerów

i rodzina Pluciƒskich. Pani Pluciƒ-

ska zna∏a dobrze j´zyk niemiecki,

by∏o to bardzo pomocne przy poro-

zumiewaniu si´ z Niemcami i dzi´-

ki temu nie zostali wyrzuceni z te-

go schronienia. Jedno z pomieszczeƒ

przeznaczone by∏o na ubikacj´, gdy˝

nie mo˝na by∏o wychodziç cz´sto

na zewnàtrz. Na górnych kondygna-

cjach kamienicy znajdowa∏ si´ sztab

niemiecki, radiostacja z obs∏ugà

i przychodzili tam oficerowie. W ta-

kich warunkach ˝yli szeÊç tygodni,

a na zewnàtrz szala∏a wojna. Z g∏o-

du Stanis∏aw jad∏ surowe, zat´ch∏e

mi´so królików, które zabrali na wy-

siedlenie z Grabiny. Feliks Gera

i Pani Wilgosowa, rocznik 1926, zo-

stali w mi´dzyczasie wzi´ci przez

Niemców na roboty. Póêniej prze-

dostali si´ za Wis∏´ do B∏onia

i szcz´Êliwie prze˝yli wojennà za-

wieruch´. Stanis∏aw Gera zapami´-

ta∏, ̋ e przez okienko piwniczne wi-

dzia∏ wybuchy artyleryjskie, ∏uny

po˝arów na wzgórzach od strony

Grabiny oraz s∏ysza∏ grzmot wy-

strza∏ów. Front sta∏ na wzgórzach

pod Józefowem i Grabinà. Pewne-

go dnia nastàpi∏ gwa∏towny ostrza∏

terenu przez radzieckie katiusze,

wsz´dzie wybuchy, huk i panika

wÊród Niemców. Dziadek Dzikow-

ski opowiada∏, ˝e w czasie tego

ostrza∏u widzia∏, jak oficer nie-

miecki goli∏ si´ i w panice uciek∏

z po∏owà ogolonej brody. Gdy

ostrza∏ ucich∏ niespodziewanie

do piwnicy wpad∏ czerwonoarmista

z okrzykiem – Vodku i cebuli! Sta-

nis∏aw da∏ mu starà, wyroÊni´tà ce-

bul´, ale on jà wyrzuci∏ i pobieg∏ da-

lej. W piwnicy by∏o ciasno, dlatego

Rosjanie nie mieli tu miejsca na bie-

siadowanie i poszli do innych bu-

dynków. Po pewnym czasie znów

nastàpi∏o bombardowanie okolicy,

gwa∏towna strzelanina i spokój. Na-

gle otworzy∏y si´ drzwi i wszed∏ wy-

soki ˝andarm niemiecki z blachà

Feldgendarmerie na szyi i karabi-

nem maszynowym. Pani Pluciƒska

wysz∏a do niego z gromnicà, krzy-

czàc -Es gibt nicht Iwan! Tu nie ma

Ruskich! Rozejrza∏ si´ po pomiesz-

czeniach i wyszed∏. Marianna Gera

stwierdzi∏a, ˝e nie ma co dalej sie-

dzieç na miejscu i postanowi∏a, ˝e

nocà wyruszà w kierunku Grabiny.

Stanis∏aw zapami´ta∏, ̋ e jedna bom-

ba trafi∏a w kamienic´, a druga obok

– przed kamienicà by∏ wielki lej. Szli

nocà w stron´ wzgórz na Grabin´,

aby dotrzeç do zabudowaƒ, które da-

wa∏y schronienie. Poczàtkowo by∏o

spokojnie, – ale w pewnym momen-

cie rozpocz´∏a si´ w oddali strzela-

nina. Gdy min´li kolejne wzgórze,

nagle w ciemnoÊci us∏yszeli okrzyk

– Stoj kto idiot! Marianna Gera

szybko odpowiedzia∏ – Towariszcz,

towariszcz nie strilaj tu idiot mate-

ria z rebionkami! Czerwonoarmista

wrzeszcza∏ na ca∏e gard∏o – Ucha-

dij priamo, uchadij priamo! Jak

wspomina∏ mój rozmówca, w tym

zamieszaniu Marianna myÊla∏a, ˝e

rosyjskie priamo to znaczy w prawo

i zamiast iÊç prosto drogà w stron´

zabudowaƒ, skr´cili w prawo. Ten

moment móg∏ ich drogo kosztowaç.

Gdy skr´cili w prawo, nastàpi∏a

gwa∏towna strzelanina. Stanis∏aw

pami´ta∏, ˝e kule brz´cza∏y obok

nich jak pszczo∏y lecàce do ula

przed deszczem. Tadek Gera rocz-

nik, 1931, niós∏ na plecach m∏odsze-

go brata Józia, rocznik 1941, który

nagle krzyknà∏ – Mamo, kulka tra-

fi∏a mnie w ucho! Na szcz´Êcie tyl-

ko bardzo blisko przelecia∏a ko∏o

ucha. Gdy szli dalej zobaczyli, ˝e

w leju po wybuchu pocisku artyle-

ryjskiego le˝a∏ ci´˝ko ranny cz∏o-

wiek, j´cza∏ i krzycza∏ – Panowie,

dobijcie mnie! Dla m∏odego Stani-

s∏awa by∏o to straszne prze˝ycie

i utrwali∏o si´ do dnia dzisiejszego.

Szcz´Êliwie nikt z rodzeƒstwa nie

zosta∏ ranny i poszli dalej. Marian-

na zapyta∏a spotkanego Rosjanina,

gdzie mogà si´ schowaç, ale on po-

wiedzia∏, ˝e tu jest linia frontu

i muszà szybko iÊç na ty∏y póki

ciemno, bo gdy si´ rozwidni to

Niemcy wznowià ostrza∏ i bombar-

dowanie… Matko tu Êmierç wsz´-

dzie! krzyknà∏ na koniec. Poszli

w kierunku Szamocina. Tadek z g∏o-

du os∏ab∏ i powiedzia∏, ̋ e nie b´dzie

ju˝ niós∏ brata. Odpoczywali, a ma-

ma posz∏a do radzieckich okopów,

do ˝o∏nierzy po jedzenie. Rosjanie

dali jej chleb razowy dla dzieci.

Z Szamocina poszli na Maƒki-Woj-

dy, tam ju˝ by∏o wi´cej czerwono-

armistów i w wojskowej kuchni po-

lowej dostali zup´. Starszyna (sier-

˝ant) radziecki zadecydowa∏, ̋ e nie

mogà tam zostaç – to strefa przy-

frontowa, ale z kuchni polowej je-

dzie samochód ci´˝arowy po ziem-

niaki do Zielonki i mo˝e ich zabraç.

W Zielonce zatrzymali si´ najd∏u˝ej,

dlatego odnalaz∏ ich tam ojciec Fe-

liks Gera. Kwaterowali w du˝ym

domu niedaleko wielkich kopców

z ziemniakami, pilnowanych przez

rosyjskich ˝o∏nierzy, którzy cz´sto

popijali alkohol i mocno strzelali dla

zabawy w powietrze. Póêniej przy-

jecha∏o na ten teren Wojsko Polskie

i urzàdzi∏o warsztaty naprawcze

dla samochodów. Stanis∏aw wspo-

mina∏, ̋ e ka˝de dziecko mia∏o swo-

jego polskiego kierowc´, który dzie-

li∏ si´ chlebem. Feliks Gera zorga-

nizowa∏ powrót na dwa wozy konne

do Grabiny, a pomóg∏ mu Marian

Rembelski z Józefowa. Gdy wróci-

li do Grabiny, wszystko by∏o spalo-

ne. Nad ocala∏à piwnicà zbudowali

prowizoryczny namiot przykryty

plandekami. Wokó∏ sta∏y rozbite

czo∏gi, które Stanis∏aw Olechowski

i Gembicz rozbierali na z∏om.

Na polu Gerów sta∏a zniszczona ro-

syjska armata z d∏ugà lufà (armata

dywizyjna wz. 1942 ZiS 3 – kali-

bru 76,2 mm przyp. autora).

Na wzgórzu za Wilgosami pozosta∏

cmentarz rosyjskich ̋ o∏nierzy, ogro-

dzony drewnianymi ˝erdziami.

Cmentarze by∏y póêniej ekshumo-

wane, przewa˝nie tzw. metodà

czaszkowà. Gdy Stanis∏aw chodzi∏

do szko∏y na Bia∏o∏´ce to pami´ta∏,

˝e sta∏ tam czo∏g i na przerwach

wchodzili do niego, a starsi ch∏op-

cy zamykali dla ˝artów ci´˝kie

w∏azy. Po wojnie pierwszymi zaj´-

ciami powracajàcych mieszkaƒców

by∏o równanie pól do uprawy i roz-

bieranie zasieków z drutu kolczaste-

go. Feliks Gera wróci∏ do zawodu

szewca, dalej robiàc buty damskie

i m´skie, gdy˝ po wojnie z obuwiem

by∏o bardzo ci´˝ko. Wróci∏a szcz´-

Êliwie z robót Zocha Gera. Najlep-

szà walutà by∏ w tamtych czasach

„bimber” produkowany w lokalnych

bimbrowniach, wyszukiwanych i li-

kwidowanych przez oddzia∏y mili-

cji i wojska. Stanis∏aw Gera podzie-

li∏ si´ ze mnà w marcu ubieg∏ego ro-

ku wieloma prze˝yciami z lat

m∏odzieƒczych, w tym opisem jego

nocnych wypraw na cmentarz ewan-

gelicki przy ul. Kwiatowej, które by-

∏y sprawdzianem odwagi. Niestety,

ju˝ nie poka˝e mi miejsc pozosta∏o-

Êci Êladów nocnego bombardowania

Grabiny, gdy˝ nagle odszed∏ od nas

niespodziewanie w sierpniu 2019 ro-

ku, ale dzi´ki przekazanym wspo-

mnieniom pozostanie w naszej pa-

mi´ci. 

� Dariusz Wróbel Niepor´ckie

Stowarzyszenie Historyczne

Wy∏o˝enie do publicznego wglàdu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Informujemy o wyło˝eniu
do publicznego wglàdu
projektu „Miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla
obszaru sołectwa
Stanisławów Drugi,
w gminie Niepor´t”
wraz z prognozà oddziaływania na Êrodowisko, w dniach 
od 10.02.2020 r. do 10.03.2020 r. w siedzibie Urz´du Gminy 
Niepor´t Dział Zagospodarowania Przestrzennego (pok. 56), 
w godzinach od 9.00 do 15.00, w dniach pracy Urz´du Gminy.
Dyskusja publiczna nad przyj´tymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiàzaniami odb´dzie si´ w dniu 02.03.2020 r. w sali konferencyjnej 
Urz´du Gminy Niepor´t o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka˝dy, kto kwestionuje ustalenia przyj´te 
w projekcie planu miejscowego, mo˝e wnieÊç uwagi. Uwagi nale˝y składaç 
na piÊmie do Wójta Gminy Niepor´t, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomoÊci, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2020 r. Jako wniesione na piÊmie uznaje si´
równie˝ uwagi wniesione za pomocà elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania si´ z planem – www.bip.nieporet.pl
– Prawo miejscowe – Plany zagospodarowania przestrzennego – Plany wyło˝one do publicznego
wglàdu


