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uwaga!!!
NOWY NUMER TELEFONU
ALARMOWEGO
Gminny Zak∏ad Komunalny w Niepor´cie
informuje, ˝e od dnia 11 wrzeÊnia 2010 r.
uruchamia nowy numer telefoniczny:
ZG¸ASZANIE AWARII
W celu zg∏oszenia awarii sieci wodociàgowej
prosimy dzwoniç pod numer:

604 481 418
Ë GZK w Niepor´cie

WYSTARTOWAŁA
budowa Orlika
Przy szkole w Józefowie ruszyły prace przy budowie kompleksu boisk
sportowych, realizowanego i dofinansowanego w ramach programu rzàdowego
„Moje Boisko – Orlik 2012”.

zàdowy program zak∏ada budowanie
nowoczesnych
i ogólnodost´pnych obiektów
sportowo-rekreacyjnych, umo˝liwiajàcych organizowanie zawodów
sportowych i popularyzacj´ aktywnego trybu ˝ycia. Szko∏a w Józefowie od 2009 roku ma du˝à hal´ sportowà, brakuje natomiast boiska,
z którego mogliby korzystaç uczniowie i mieszkaƒcy okolicznych miejscowoÊci. Orlik stworzy mo˝liwoÊci
aktywnego uprawiania sportu i organizowania sportowej rywalizacji.
Kompleks sk∏ada∏ si´ b´dzie
z dwóch boisk. Jedno do pi∏ki no˝nej, o wymiarach 30m x 62m (pole
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gry 26m x 56m), z nawierzchnià
z trawy syntetycznej, ogrodzone pi∏kochwytami o wysokoÊci 4 i 6 metrów. Drugie boisko wielofunkcyjne,
do koszykówki i pi∏ki siatkowej, b´dzie mia∏o wymiary 19,1m x 32,1m
i nawierzchni´ poliuretanowà koloru
ceglastego. Stanie równie˝ budynek,
w którym znajdà si´ szatnie, sanitariaty oraz pomieszczenie dla trenera.
Jednym z za∏o˝eƒ programu jest zatrudnienie trenera-animatora, który
sprawowa∏ b´dzie nadzór nad dzia∏alnoÊcià sportowà i korzystaniem
z boiska. Obiekt b´dzie oÊwietlony,
co umo˝liwi korzystanie z niego
równie˝ w godzinach wieczornych.
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Wybudowany zostanie równie˝ parking na 25 samochodów oraz chodnik, ∏àczàcy szko∏´ z boiskiem.
Koszt ca∏ej inwestycji to 1 mln
115 tys. z∏. Gmina Niepor´t wystàpi∏a z aplikacjà o udzia∏ w programie
„Moje Boisko – Orlik 2012” w 2009
roku. W lutym 2010 r. otrzymaliÊmy
informacj´ o uzyskaniu dofinansowania w wysokoÊci 333 tys. z∏ ze
Êrodków samorzàdu Województwa
Mazowieckiego oraz 333 tys. z∏
z Ministerstwa Sportu i Turystyki
– ∏àcznie 666 tys. z∏. W czerwcu, ju˝
po og∏oszeniu przetargu na realizacj´ inwestycji, nadesz∏a wiadomoÊç
o wycofaniu dotacji przez Urzàd
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KONTAKT: promocja@nieporet.pl

RACHMISTRZE
spisowi wyruszyli
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•

Marsza∏kowski. W podobnej sytuacji
znalaz∏o si´ ok. 60 gmin województwa mazowieckiego. Decyzja Marsza∏ka podyktowana by∏a trudnoÊciami finansowymi, zwiàzanymi
z koniecznoÊcià odprowadzenia
do bud˝etu paƒstwa tzw. „janosikowego”. Jest jednak szansa na uzyskanie dodatkowych funduszy. Podczas posiedzenia 7 wrzeÊnia Zarzàd
Województwa
Mazowieckiego
stworzy∏ mo˝liwoÊç dofinansowania
Orlika ze Êrodków unijnych z Programu Odnowa i Rozwój Wsi. Gmina korzysta∏a ju˝ z tego êród∏a, m. in.
przy budowie boiska w Niepor´cie
oraz obecnie przy modernizacji bu-
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dynku komunalnego w Zegrzu Po∏udniowym. Na prze∏omie wrzeÊnia
i paêdziernika mo˝na sk∏adaç wnioski o dofinansowanie w wysokoÊci 50% wartoÊci inwestycji netto
– ok. 460 tys. z∏. Gmina b´dzie stara∏a si´ o uzyskanie tych Êrodków.
Niezb´dnym za∏àcznikiem wniosku, sk∏adanego do PROW, jest
Plan Odnowy MiejscowoÊci, który
obecnie opracowywany jest przez
pracowników Dzia∏u Inwestycji
i Zamówieƒ Publicznych Urz´du
Gminy.
Ë Beata Wilk

ZAPROSZENIE
na Âwi´to Ziemniaka

URZÑD GMINY NIEPOR¢T pl. WolnoÊci 1, Niepor´t

•
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W SOŁECTWACH GMINY NIEPOR¢T
SO¸ECTWO

FESTIWAL AktywnoÊci
Społecznej i Zawodowej Sołectw
estiwal AktywnoÊci Spo∏ecznej
i Zawodowej So∏ectw, który
odby∏ si´ 4 wrzeÊnia 2010 r.
w Wieliszewie podczas Do˝ynek, to
nowa inicjatywa Lokalnej Grupy
Dzia∏ania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyƒskiego”. Gmin´ Niepor´t reprezentowa∏o So∏ectwo Stanis∏awów
Pierwszy. W pierwszej cz´Êci festiwalu 5 so∏ectw prezentowa∏o swoje
stoiska. Âpiewy, taƒce, konkursy
oraz pyszne jedzenie, to tylko niektóre z atrakcji, które mia∏y przyciàgnàç publicznoÊç. Na stoisku Stanis∏awowa Pierwszego znaleêç mo˝-
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na by∏o mas´ gad˝etów, skosztowaç
pysznych placuszków, a tak˝e wygraç cenne nagrody. W drugiej cz´Êci stoiska wystawione by∏y grafiki
Pani Ewy Czober. Sporym zainteresowaniem, szczególnie najm∏odszych, cieszy∏ si´ BOBERN – maskotka Gminy Niepor´t, który spacerowa∏ przed namiotem. Podczas
prezentacji na scenie, przebrani
w szlacheckie stroje, przedstawiciele naszego so∏ectwa zataƒczyli poloneza, opowiedzieli „Legend´ o powstaniu Stanis∏awowa Pierwszego”
Przedstawia ona dzieje Hieronima,

który podzieli∏ swe ziemie pomi´dzy
dwóch synów Stanis∏awów. „Pierwszemu z synów da∏ du˝o, da∏ wiele
i puszcze i barcie, ∏àki i pola – Drugiemu niewiele – taka by∏a ojcowska
wola”. Na koniec zaprezentowali to,
czym mogà si´ pochwaliç – dzia∏ajàce na terenie Stanis∏awowa Pierwszego przedsi´biorstwa. Festiwal zakoƒczy∏ si´ zwyci´stwem Ko∏a Gospodyƒ Wiejskich ze Skubianki,
a organizatorzy zapowiedzieli, ˝e
w przysz∏ym roku spotkamy si´
na festiwalu ponownie. Tym razem
w Chotomowie.
Ë RÂ

szych dni nauki dzieci z oddzia∏u
przedszkolnego mia∏y zaj´cia
w Gminnym OÊrodku Kultury.
Uczniowie klas I-VI byli dowo˝eni
do Gimnazjum. Mieli tam do dyspozycji ca∏e II pi´tro, lekcje odbywa∏y
si´ na dwie zmiany. By∏y wprawdzie
krótsze (o 15 minut), ale przeznaczone w ca∏oÊci na realizacj´ programu
nauczania. Zmiana organizacyjna trwajàca kilka dni, mog∏a byç
ucià˝liwa, szczególnie dla rodziców. Uczniowie, g∏ównie klas starszych, mieli okazj´ zapoznaç si´ ze
szko∏à, w której w przysz∏oÊci b´dà
kontynuowaç nauk´. W rozmowie

z klasà VI b, na pytanie jak oceniajà gimnazjum, pada∏y takie opinie: to
jest du˝y i fajny budynek; dobrze tu
uczà (na pytanie, dlaczego wybierajà to gimnazjum); jest fajne boisko
i bie˝nia; ju˝ nied∏ugo b´dzie p∏ywalnia; sà kolorowe sale i budynek
∏adnie wyglàda z zewnàtrz; sale sà
dobrze wyposa˝one. Cieszy fakt, ˝e
uczniowie doceniajà nie tylko wyglàd, ale i poziom nauczania szko∏y.
Na remont szko∏y w Niepor´cie
gmina uzyska∏a dofinansowanie
w kwocie 52 tys. z∏ z rezerwy ogólnej 0,6% bud˝etu paƒstwa.
Ë BW

Pierwszy tydzieƒ nowego roku
szkolnego uczniowie szkoły
w Niepor´cie sp´dzili
w goÊcinnych progach
Gimnazjum w Stanisławowie
Pierwszym. Od 13 wrzeÊnia
uczà si´ ju˝ w we własnej
szkole, w której remont
dobiegł koƒca.

POD własnym
dachem
Rozpocz´ty w po∏owie lipca remont
dachu budynku szko∏y przebiega∏
sprawnie i wszystko wskazywa∏o
na to, ˝e z poczàtkiem wrzeÊnia,
zgodnie z planem, rozpocznà si´ zaj´cia. Niestety, gwa∏towna ulewa, jaka przesz∏a w sierpniu, opóêni∏a prace a obfite opady, jakie mia∏y miejsce przed rozpocz´ciem i w dniu
rozpocz´cia roku szkolnego, doprowadzi∏y do zalania sal na I pi´trze.
Firma remontujàca dach w ramach
umowy zobowiàza∏a si´ do naprawienia szkód, czyli pomalowania sal
na pi´trze i wymiany pod∏ogi
w trzech salach. W czasie pierw-
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GODZINA MIEJSCE ZEBRANIA

Bia∏obrzegi

14 wrzeÊnia, wtorek

18.30

Szko∏a Podstawowa w Bia∏obrzegach

Izabelin

15 wrzeÊnia, Êroda

17.00

Szko∏a Podstawowa w Izabelinie

Aleksandrów

15 wrzeÊnia, Êroda

18.30

Szko∏a Podstawowa w Izabelinie

Zegrze P∏d.

16 wrzeÊnia, czwartek

18.00

Sala Kinowa Jednostki Wojskowej

Kàty W´gierskie

17 wrzeÊnia, piàtek

18.00

OÊrodek Kultury w Kàtach W´gierskich

18.00

Stru˝aƒska 157, Rembelszczyzna

Rembelszczyzna

Wyró˝nienie Stanisławowa Pierwszego na Festiwalu AktywnoÊci
Społecznej i Zawodowej Sołectw.

DZIE¡

20 wrzeÊnia, poniedzia∏ek

Beniaminów

23 wrzeÊnia, czwartek

18.00

OÊrodek Kultury w Beniaminowie

Wola Aleksandra

24 wrzeÊnia, piàtek

19.15

OÊrodek Kultury w Stanis∏awowie Drugim

Stanis∏awów Pierwszy 27 wrzeÊnia, poniedzia∏ek

18.00

Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym

Wólka Radzymiƒska 28 wrzeÊnia, wtorek

18.00

Szko∏a Podstawowa w Wólce
Radzymiƒskiej

Micha∏ów-Grabina

29 wrzeÊnia, Êroda

19.00

Szko∏a Podstawowa w Józefowie

Józefów

30 wrzeÊnia, czwartek

18.00

Szko∏a Podstawowa w Józefowie

Niepor´t

01 paêdziernika, piàtek

18.00

OÊrodek Kultury w Niepor´cie

Rynia

04 paêdziernika, poniedzia∏ek 18.00

TPD w Ryni

Stanis∏awów Drugi

05 paêdziernika, wtorek

OÊrodek Kultury w Stanis∏awowie Drugim

18 00

Od dnia 13 wrzeÊnia 2010r. ruszył Program bezpłatnych szczepieƒ
przeciw grypie sezonowej skierowany do pacjentów w wieku 65 lat
i powy˝ej, zameldowanych na terenie gminy Niepor´t.

BEZPŁATNE szczepienia przeciw grypie
Szczepienia odbywaç si´ b´dà w Samodzielnym Publicznym Zak∏adzie
Opieki Zdrowotnej w Niepor´cie, ul.
PodleÊna 4 od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach 8.00-18.30.
Aby skorzystaç z bezp∏atnego
szczepienia przeciw grypie nale˝y
zg∏osiç si´ do gabinetu zabiegowego w SP ZOZ w Niepor´cie z dowodem osobistym oraz aktualnym za-

Êwiadczeniem od lekarza prowadzàcego, o braku przeciwwskazaƒ
do szczepienia w dniu zg∏oszenia.
Akcja realizowana jest w ramach
Gminnego Programu Promocji i Poprawy Zdrowia i finansowana z bud˝etu Gminy Niepor´t.
Zapraszamy do uczestnictwa
w Programie.

W Y D A R Z E N I A

Szanowni Mieszkaƒcy,
Wójt Gminy Niepor´t w odpowiedzi na inicjatyw´ mieszkaƒców
– ˝o∏nierzy Armii Krajowej, podjà∏ decyzj´ o ufundowaniu tablicy
pamiàtkowej, poÊwi´conej pami´ci mieszkaƒców gminy Niepor´t
– ˝o∏nierzy III Batalionu I Rejonu „MarianowoBrzozów” VII Obwodu „Obro˝a”, którzy oddali swe ˝ycie
za Ojczyzn´.
Poni˝ej publikujemy nazwiska ˝o∏nierzy, które umieszczone zostanà
na pamiàtkowej tablicy, a które zosta∏y potwierdzone przez
Âwiatowy Zwiàzek ˚o∏nierzy Armii Krajowej Ko∏o nr 1 „Brzozów”
w Legionowie:

Bielecki W∏odzimierz Jerzy, Danielewicz W∏adys∏aw, Grocholski Adam,
Grocholski Tadeusz, Klimowicz Micha∏, Kostro Jan, Kostro Stanis∏aw,
Kowalczyk Stefan, Kowalczyk Tadeusz, Kozak Mieczys∏aw,
Kazubski Wincenty, K´dziorek Stanis∏aw, Maliszewski Stanis∏aw,
Matysiak Kazimierz, Mazur Jan, Popp Andrzej, Pydyƒ Stanis∏aw,
Radziwi∏∏ Konstanty, Rembelski Aleksander, Smolarczyk Bronis∏aw,
Stachnio Wac∏aw, Szyperek Szczepan, Wardak Piotr, Wójcicki Andrzej,
Wróbel Czes∏aw, Wróbel Tadeusz, Gajda Kazimierz, Koperski Julian,
Stromecki Jan, Woêniakowski Jan, KopyÊciƒski Jan,
KopyÊciƒski Henryk, Kuêma Jan.

MATKA Boska Katyƒska
z Józefowa

JednoczeÊnie zwracamy si´ z proÊbà do Mieszkaƒców – jeÊli ktoÊ
z Paƒstwa ma bezpoÊrednie informacje o poleg∏ych lub
zamordowanych ˝o∏nierzach AK z terenu gminy Niepor´t (np. by∏
Êwiadkiem Êmierci ˝o∏nierza, przebywa∏ z nim w obozie), których
nazwiska nie znajdujà si´ na liÊcie, i mo˝e je potwierdziç z∏o˝onym
oÊwiadczeniem, proszony jest o kontakt z Dzia∏em Informacji
Publicznej i Promocji Gminy, tel. 22 767 04 46, 767 04 49, mail:
promocja@nieporet.pl do dnia 15 paêdziernika 2010 r.

Od wielu lat grupa mieszkaƒców
Józefowa, Kàtów W´gierskich
i Michałowa-Grabiny przyst´puje
w sierpniu do wspólnej pracy.
Pasjà, która ich połàczyła, sà
wieƒce do˝ynkowe.
ami´tamy wszyscy pi´kne
kompozycje, które sà efektem
ich dzia∏aƒ. Rokrocznie zachwycajà uczestników uroczystoÊci
koÊcielnych – do˝ynek diecezjalnych i ogólnopolskich. Mieszkaƒcy
gminy majà okazj´ podziwiaç je
podczas gminnych do˝ynek – Âwi´ta Ziemniaka. Pomys∏ na to, co ma
przedstawiaç wieniec rodzi si´ i nabiera wyraênych kszta∏tów podczas
paru spotkaƒ. Nast´pne dwa-trzy
tygodnie to ˝mudna, codzienna szeÊciogodzinna praca, której efekt zaskakuje precyzjà i artyzmem. Wieniec z 2010 roku jest szczególny, bo
tragiczne by∏y okolicznoÊci, które
doprowadzi∏y do jego powstania.
Pan Jacek Olszewski tak opisuje tegoroczny winiec do˝ynkowy: „Ten
kolorowy i ukwiecony wieniec, kryje wewnàtrz nasz smutek po druzgocàcych wydarzeniach tego roku. PoÊwi´ciliÊmy go ofiarom kwietniowej
katastrofy pod Smoleƒskiem. Ci
wspaniali Polacy udali si´ tam, by
zamanifestowaç pami´ç narodu polskiego o dziesiàtkach tysi´cy zamordowanych w Katyniu, Kozielsku,
Ostaszkowie i w innych, do dziÊ nie
ujawnionych jeszcze miejscach. Swà
tragicznà Êmiercià zwrócili uwag´
ca∏ego Êwiata na wo∏ajàce po lasach,
poukrywane i zapomniane mogi∏y. 96 krzy˝y zebranych w jednym
miejscu, ra˝àc swà bielà, przyciàga
uwag´ do pokrytych ziemià setek innych, czarnych, zapomnianych ju˝
mogi∏. Nad tymi grobami, z ogromnym matczynym bólem, Matka Boska Katyƒska tuli do siebie, strza∏em
w ty∏ g∏owy zamordowanego ˝o∏nierza. Na pewno szepcze mu, ˝e jest
przy nim. Przecie˝ oto si´ do Niej

31 sierpnia (wtorek) w Urz´dzie Gminy Niepor´t odbyła si´ LIV
sesja Rady Gminy Niepor´t. Sesj´ otworzył i obrady poprowadził
Przewodniczàcy Rady Gminy Eugeniusz Woêniakowski.
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LIV SESJA Rady Gminy Niepor´t

modlili, gdy porucznik Henryk Gorzechowski na desce z pryczy wyrzeêbi∏ ten wizerunek. Ksiàdz Zdzis∏aw Peszkowski, od dwudziestu
lat, wozi∏ kopie na wszystkie uroczystoÊci. Zgin´∏a w samolotowej katastrofie pod Smoleƒskiem. Nie znaleziono jej szczàtków. Teraz jest
na pewno z Nimi, bo wyprosili to
w swych modlitwach.”
Grupa pojecha∏a na do˝ynki ogólnopolskie na Jasnej Górze. Tam
wieniec by∏ w centrum zainteresowania pielgrzymów i przedstawicieli mediów. Dominowa∏a opinia, ˝e
chwyta za serce, budzi ogromne

emocje. S∏owa uznania, jakie zebrali twórcy, by∏y dla nich najwi´kszà
nagrodà i podzi´kowaniem. My równie˝ serdecznie gratulujemy i dzi´kujemy: ksi´dzu proboszczowi Piotrowi Âliwce, Marianowi Oszczykowi, Jackowi i Ma∏gorzacie
Olszewskim, Stanis∏awowi i Hannie
R´belskim, Aleksandrze R´belskiej,
Arturowi i Danucie Kasznickim,
Izabeli i Krzysztofowi Szelàg, Katarzynie i Jaros∏awowi Dàbrowskim,
Celinie PaÊ, Wandzie Pawlak, Annie
Winnickiej, Dorocie i Jaros∏awowi
S∏upek, Ryszardowi Zajàc.
Ë B Wilk

Podczas sesji Rada Gminy podj´∏a
m.in. nast´pujàce uchwa∏y (treÊç
uchwa∏ w bip w zak∏adce „Uchwa∏y
Rady Gminy”):
– Uchwa∏´ nr LIV/81/2010 zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie wspó∏dzia∏ania gmin w zakresie realizacji zadaƒ edukacji publicznej obejmujàcych
wychowanie
przedszkolne prowadzone przez
przedszkola publiczne na terenie
Gminy Niepor´t, powierzonych
Gminie Niepor´t przez Gminy
Jab∏onna, Legionowo i Serock.
Dyrektor GZO wyjaÊni∏a, ˝e Gmina Radzymin zwróci∏a si´ do Gminy Niepor´t z wnioskiem o przyj´cie dzieci b´dàcych jej mieszkaƒcami do Gminnego Przedszkola
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Radzymiƒskiej.
Gmina Niepor´t przyjmujàc dzieci z terenu Gminy Radzymin
do prowadzonego przez siebie
przedszkola publicznego realizuje
zadanie w∏asne Gminy Radzymin
w zakresie wychowania przedszkolnego.
– Uchwa∏´ nr LIV/82/2010 zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie ustalenia
planu sieci przedszkoli publicznych i oddzia∏ów przedszkolnych
w szko∏ach podstawowych prowadzonych przez Gmin´ Niepor´t.
Dyrektor GZO wyjaÊni∏a, ˝e zmiana uchwa∏y zwiàzana jest z faktem,
i˝ Rada Gminy Uchwa∏à Nr
LII/70/2010 z dnia 8 lipca 2010 r.
w sprawie za∏o˝enia przedszkola

publicznego w Bia∏obrzegach,
przyj´cia aktu za∏o˝ycielskiego
przedszkola oraz nadania statutu
utworzy∏a z dniem 1 wrzeÊnia nowe przedszkole samorzàdowe
w Bia∏obrzegach, które nale˝y
w∏àczyç do sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez
gmin´.
– Uchwa∏a nr LIV/85/2010 w sprawie: nadania nazwy „Zaciszna”
drodze wewn´trznej stanowiàcej
cz´Êç dzia∏ki ewidencyjnej nr 129
po∏o˝onej we wsi Kàty W´gierskie
i dzia∏ki nr 18 po∏o˝onej we wsi
Wola Aleksandra. Kierownik Dzia∏u Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami wyjaÊni∏a, ˝e do Urz´du
Gminy Niepor´t wp∏ynà∏ wniosek
So∏tysa wsi Wola Aleksandra
o nadanie nazwy „Zaciszna” drodze
wewn´trznej sk∏adajàcej si´ z dzia∏ki ewid. nr 18 po∏o˝onej we wsi
Wola Aleksandra oraz cz´Êci dzia∏ki nr 129 stanowiàcej drog´ wewn´trznà po∏o˝onà we wsi Kàty
W´gierskie, na odcinku od wschodniej granicy dzia∏ki nr 37/26 do zachodniej granicy dzia∏ki nr 20 po∏o˝onej we wsi Wola Aleksandra.
Nadanie nazwy wy˝ej wymienionej
drodze umo˝liwi prawid∏owe oznaczenie nieruchomoÊci numerami
porzàdkowymi.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów z porzàdku obrad Przewodniczàcy Rady Gminy zamknà∏ obrady LIV sesji Rady Gminy Niepor´t.
Ë Joanna Joƒska
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We wtorek 7 wrzeÊnia seniorzy z terenu gminy Niepor´t odwiedzili skansen w Kuligowie.

BYå seniorem

przyby∏ych goÊci czeka∏o wiele niespodzianek.
Ju˝ przy wejÊciu na teren
skansenu przygrywa∏ seniorom zespó∏ muzyczny. Zabaw´ tanecznà
przenieÊliÊmy do przygotowanej
specjalnie na tà okazj´ sali biesiadnej. Po zwiedzenie skansenu, zapoznaniu si´ mi´dzy innymi z kowal-

Na

stwem artystycznym, podano na sto∏y przepysznà grochówk´, tradycyjny bigos i smalczyk.
Taƒcom, zabawie, pogaw´dkom
nie by∏o koƒca. Nawet grymaszàca
pogoda nie by∏a w stanie popsuç doskona∏ych nastrojów. ˚al by∏o si´
rozstawaç i wracaç do domu.
Ë GOK Niepor´t

W niedziel´ 5 wrzeÊnia w Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie
odbyło si´, obj´te honorowym patronatem Ambasady Indii, spotkanie
z kulturà indyjskà, inaugurujàce nowy sezon kulturalny.

BARWY Indii
Naszym goÊciem by∏ Ryszard Sobolewski,
z zawodu policjant, z zami∏owania podró˝nik i fotograf. SzeÊciotygodniowy pobyt
w Bombaju i jego okolicach zaowocowa∏
pi´knymi fotografiami, dokumentujàcymi
˝ycie w centrum wielomilionowej metropolii i na jej obrze˝ach. Widzimy na nich tradycyjne hinduskie wesele, dzieci bawiàce
si´ na ulicy, sklepy, uliczny handel, egzotycznie wyglàdajàce Êrodki transportu, bogactwo barwnej kultury, obyczajów i przyrody. Wra˝enia z pobytu w Indiach oraz du˝o praktycznych informacji, które
zgromadzi∏ podró˝nik i którymi podzieli∏ si´
podczas spotkania, ilustrowa∏ pokaz taƒca
indyjskiego w wykonaniu Teatru Taƒca
„Nataraja”. Rozmowom i zadawaniu pytaƒ
autorowi nie by∏o koƒca. Na zakoƒczenie
spotkania na przyby∏ych goÊci czeka∏ pocz´stunek.

4

Mi∏o nam zakomunikowaç, ˝e na tym nie koniec spotkaƒ z kulturà odleg∏y rejonów Êwiata.
Na kolejne spotkanie, tym razem z kulturà Kuby, zapraszamy ju˝ w listopadzie.
Ë GOK Niepor´t

W Y D A R Z E N I A

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Trzecia Fala”
Bia∏obrzegi nad Zalewem Zegrzyƒskim Pracowania „FALA” Pawilon handlowy 108

REPERTUAR KINA W PRACOWNI FALA
w ka˝dà sobot´ wrzeÊnia i paêdziernika o godz. 18.00
Zapraszamy na film dokumentalny z Against Gravity
18.09.2010
KSI¢GA REKORDÓW SZTUKI
re˝. Aleksander Manic, Czechy 2006, 80 min
Film o niezwyk∏ym mieÊcie b´dàcym najwi´kszym skupiskiem Romów na Ba∏kanach, nieoficjalnej stolicy Romów. Sztuka to równie˝ miasto rekordów. Niewa˝ne, w jakiej konkurencji, wa˝ne, ˝eby byç najlepszym. W wywo∏ujàcej chwilami zawrót g∏owy podró˝y poznajemy kolejne barwne charaktery: derwisza, który wie jak si´
zdematerializowaç i przenieÊç prosto do Ameryki; autora wielkiego s∏ownika, który ju˝ nied∏ugo, byç mo˝e,
b´dzie na ukoƒczeniu; znachorów odczyniajàcych uroki; superpodrywacza; pogromcy wampirów. Defilada mistrzów olÊniewa.

25.09.2010
WALC Z BASZIREM
re˝. Ari Dolman, Izrael/Niemcy/Francja 2008, 87 min.
To animowany film dokumentalny o zespole stresu pourazowego, a równoczeÊnie forma autoterapii dla jego
re˝ysera i bohatera – Arieto Dolmana, który podczas s∏u˝by w izraelskim wojsku by∏ Êwiadkiem masakry
na palestyƒskich cywilach, do jakiej dosz∏o w 1982 r. w libaƒskich obozach dla uchodêców Sabra i Szatila.
To tak˝e film o historii wspó∏czesnej Izraela, wcià˝ ˝ywej, wcià˝ trudnej do jednoznacznego oceniania, to g∏os
w sprawie politycznej i wreszcie – film propagujàcy pokój, obna˝ajàcy absurd wojny.

2.10.2010
SPOTKANIA NA KRA¡CACH ÂWIATA
re˝. Werner Herzog, Wlk. Brytania 2007, 99 min.
Nie b´dzie to kolejny film o pingwinach. Antarktyda w filmie Herzoga znajduje nowy wymiar i znaczenie. Po∏udniowe kraƒce naszego Êwiata sà magnesem dla plejady gwiazd nauki, którym znudzi∏a si´ postindustrialna
cywilizacja codziennoÊci. Naukowcy pracujà tu dla ludzkoÊci, która wkrótce… ma opuÊciç Ziemi´. Re˝yser stawia pytania o to, kim sà, jakie sà ich marzenia. Jego bohaterowie sà doÊç ekscentryczni. Elektryczne gitary
na dachu stacji naukowej oddalonej o dziesiàtki kilometrów od g∏ównego miasteczka, to tylko jeden z wielu
przyk∏adów ich indywidualizmu. Hydraulik, wywodzàcy si´ z królewskiej rodziny Azteków czy filozof pracujàcy
jako operator koparki, to inny przyk∏ad elitarnoÊci tego miejsca.

9.10.2010
HANAMI – KWIAT WIÂNI
re˝. Boris Darie, Niemcy 2008, 127 min.
Im starsze drzewo wiÊni, tym wi´cej ma kwiatów. A cz∏owiek? Dlaczego z wiekiem coraz trudniej nam rozkwitnàç? Japoƒski zwyczaj ka˝e celebrowaç Hanami, czyli wspólne podziwianie rozkwitu wiÊni wraz z rodzinà
i przyjació∏mi. Zapracowani do utraty tchu Japoƒczycy wylegajà t∏umnie do parków, aby przypomnieç sobie
o sprawach najistotniejszych. Bo ró˝owo–bia∏e kwiaty to sygna∏ rozpocz´cia wiosny, a zatem – symbol ˝ycia,
si∏y, m∏odoÊci, pi´kna i przebudzenia, ale tak˝e – symbol idei, ˝e ˝ycie sk∏ada si´ z wielu etapów i ˝e szybko przemija. Obserwujemy historie Rudiego i Trudi – ma∏˝eƒstwa z wieloletnim sta˝em, ˝yjàcego wed∏ug wypracowanych rytua∏ów. Âmierç jednego z nich stanie si´ poczàtkiem g∏´bszej refleksji i przemiany.

16.10.2010
YES – MENI NAPRAWIAJÑ ÂWIAT
re˝. Andy Bichlabaum, Mike Bonnano, Francja 2008, 90 min.
„Czy mo˝na naprawiaç Êwiat?” – proste, wr´cz naiwne pytanie sta∏o si´ ko∏em zamachowym dzia∏aƒ dwóch
alterglobalistów: Andy,ego Bichlbauma i Mike’a Bonanza. Duet wyg∏asza na przyk∏ad prowokacyjne przemówienie na konferencji firm naftowych, oferujàc nowy produkt – paliwo z ludzkiego mi´sa. Jako rzekomi przedstawiciele rzàdu USA, Yes-Meni obiecujà oszukanym przez deweloperów mieszkaƒcom Nowego Orleanu uczciwe
inwestycje. Zdemaskowani – wykorzystujà zainteresowanie mediów do swoich celów. „Dokàd chciwoÊç zaprowadzi ludzi?” – pytajà. Pe∏en humoru obraz ujmuje widza prostotà przekazu. Autorzy poruszajà w nim najbardziej palàce problemy wspó∏czesnoÊci: globalny kryzys, niesprawiedliwoÊç spo∏ecznà, zagadnienia ochrony
Êrodowiska.

23.10.2010
WRZESZCZÑCY FACECI
re˝. Mika Ronkainen, Dania, Finlandia 2003
Na pó∏nocy Finlandii w mieÊcie Oulu trzydziestu m´˝czyzn w gumowych krawatach wykorzystuje marsze patriotyczne, fragmenty prawa mi´dzynarodowego, hymny i… i piosenki dzieci´ce. Piecz´ nad programem i szalonymi pomys∏ami chóru sprawuje ˝elaznà r´k´ dyrygent Petri Sirvio. Ich koncerty to spotkanie z zupe∏nie
niecodziennà ekspresjà artystycznà. Chór m´ski z Finlandii wyje˝d˝a na wyst´py do Tokio stawiajàc sobie za cel
zrobienie dobrych zdj´ç widowni w momencie… wykrzykiwania hymnu Japonii.
Wi´cej na www.trzeciafala.blogspot.com
Projekt zosta∏ zrealizowany przy wspó∏pracy z Gminà Niepor´t i wspó∏pracy z Against Gravity
WST¢P WOLNY!

RODZINNIE z Caritasem
W ostatnià
niedziel´, 12 wrzeÊnia
w Józefowie odbył si´
Piknik Rodzinny
CARITAS. Organizatorami
piàtego ju˝ Pikniku był
Zespół Charytatywny
CARITAS Parafii NMP
Królowej w Józefowie.
oÊciem honorowym Pikniku
by∏ Ksiàdz Infu∏at Lucjan
Âwi´szkowski – delegat Arcybiskupa Henryka Hosera.
¸adna pogoda sprzyja∏a zabawie.
Dyrektor Szko∏y Podstawowej
– Agnieszka Powa∏a ze sceny zach´ca∏a mieszkaƒców i przyby∏ych goÊci do rodzinnych konkurencji sportowych oraz przeja˝d˝ek bryczkà.
Na pikniku nie mog∏o zabraknàç pocz´stunku. By∏y domowe ciasta,
kie∏baski z grilla, wojskowa grochówka, napoje i wiele innych pysznoÊci. Czas umila∏y koncerty znanych zespo∏ów z Parafii, pokazy tresury psów policyjnych. Najm∏odsi
mieli okazj´ zdania egzaminu
na kart´ rowerowà. Tradycyjnie ro-

G

zegrany zosta∏ mecz siatkówki.
Punktem kulminacyjnym Pikniku
by∏a licytacja atrakcyjnych przedmiotów. Prowadzàcy Piotr K´dzierski zach´ca∏ obecnych do uczestnictwa i hojnego przebijania cen licytowanych przedmiotów, m.in.:
weekendu w Bukowinie Tatrzaƒskiej, biletów pi∏karskich w strefie
VIP nowo otwartego Stadionu Legii
Warszawa oraz wielu innych fantów.
Dzi´ki hojnoÊci sponsorów oraz

W sobot´, 4 wrzeÊnia, ruszył projekt Stowarzyszenia Inicjatyw
Twórczych „Trzecia Fala” pod nazwà „Animacja koƒca lata”.

ANIMACJA koƒca lata
w Białobrzegach

przyby∏ych Parafian i GoÊci uda∏o
si´ zebraç oko∏o 10 tys. z∏otych.
Zysk z Pikniku zostanie przekazany na cele charytatywne Parafii
w Józefowie, mi´dzy innymi:
na dofinansowanie wakacyjnych
akcji letnich i zimowych dla podopiecznych Zespo∏u CARITAS,
a tak˝e na zakup podr´czników
szkolnych oraz pomoc rodzinom
znajdujàcym si´ w trudnej sytuacji
Ë A. Staƒczak
materialnej.
W Pracowni „Fala” w Bia∏obrzegach w ka˝dà sobot´ wrzeÊnia i paêdziernika o godz.18.00 mo˝na obejrzeç najlepsze filmy dokumentalne,
nagradzane i pokazywane min
na warszawskim festiwalu Planete
Doc Review. W pierwszà sobot´
oprócz projekcji „Rytm to jest to”
(re˝. Thomas Grube, Enrique Sanchez Lansch, Niemcy 2004) w Pracowni odby∏y si´ „Warsztaty recyklingowe czyli jak wykorzystaç odpady”. Uczestnicy mieli okazj´ nie
tylko zrobiç parasolk´, lamp´ czy
kosz, ale równie˝ zapoznaç si´ z zasadami recyklingu i segregacji odpadów. Sobotni wieczór nale˝a∏
do zespo∏u kiRk, który swoim plenerowym koncertem uÊwietni∏ inauguracj´ projektu.
Stowarzyszenie serdecznie zaprasza do uczestniczenia w nachodzàcych warsztatach malarskich, projekcjach filmów dokumentalnych i koncertach.
Wi´cej
informacji
na www.trzeciafala.blogspot.com.
Ë Kamila Górecka
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W całej Unii Europejskiej, w tym tak˝e w Polsce trwa spis rolny
i potrwa do 31 paêdziernika 2010 roku.

WARTO WIEDZIEå!!!

RACHMISTRZE spisowi
wyruszyli w teren
d 1 wrzeÊnia br. dostepny by∏
tylko samospis przez internet.
Dnia 8 wrzeÊnia do pracy
przystàpili rachmistrze spisowi i ankieterzy statystyczni. Ponad 11 tysi´cy rachmistrzów w ca∏ej Polsce wyruszy∏o w teren, by zbieraç dane
z gospodarstw rolnych. Ka˝dy rachmistrz posiada specjalny identyfikator. Znajduje si´ na nim zdj´cie, imi´
i nazwisko rachmistrza, piecz´ç

O

urz´du statystycznego oraz pieczàtka imienna i podpis dyrektora urz´du statystycznego, który wyda∏ identyfikator. W razie wàtpliwoÊci dane
rachmistrza mo˝na potwierdziç
w najbli˝szym gminnym biurze spisowym (urz´dzie gminy). Równie˝
dane ka˝dego z 357 ankieterów statystycznych, którzy przeprowadzajà
wywiady
telefoniczne,
mo˝na sprawdziç w wojewódzkim biu-

Informacje o spisie rolnym:
 infolinia 800 800 800 z telefonów stacjonarnych

(po∏àczenie bezp∏atne), (22) 44 44 777 z telefonów komórkowych
(po∏àczenie p∏atne zgodnie z cennikiem operatora).

 strona internetowa www.spis.gov.pl lub www.stat.gov.pl
 najbli˝sze Gminne Biuro Spisowe (Urzàd Gminy) lub Wojewódzkie
Biuro Spisowe (Urzàd Statystyczny)

 Gminne Biuro Spisowe w Niepor´cie tel. (22) 767 04 47

rze spisowym (urz´dzie statystycznym).
Urz´dnicy spisowi nie b´dà mieli formularzy papierowych.
Odpowiedzi
na wszystkie pytania zostanà
wpisane bezpoÊrednio do terminalu mibilnego i od razu
zaszyfrowane. Ka˝dy pracownik spisowy, przed rozpocz´ciem pracy, z∏o˝y∏
na piÊmie przyrzeczenie
o bezwzgl´dnym przestrzeganiu
tajemnicy statystycznej. Wszystkie
zbierane i gromadzone w ramach
prac spisowych dane osobowe i indywidualne sà poufne i podlegajà
szczególnej ochronie. Wyniki spisu
zostanà opracowane w taki sposób,
aby nie by∏a mo˝liwa w sposób bezpoÊredni i poÊredni identyfikacja
poszczególnych osób i gospodarstw
rolnych.
Zgodnie z ustawà o PSR 2010 r.
u˝ytkownicy gospodarstw rolnych
b´dà zobowiàzani do udzielania odpowiedzi: Êcis∏ych, wyczerpujàcych,

WNIOSEK
o zwrot
podatku
akcyzowego

zgodnych z prawdà. Udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem
faktycznym oraz odmowa udzielenia
odpowiedzi pociàgajà za sobà skutki prawne przewidziane w przepisach art. 56 i 57 ustawy o statystyce
publicznej. Osoby, które przekazujà
nieprawdziwe dane mogà otrzymaç
kar´ grzywny, a nawet – pozbawienia wolnoÊci do dwóch lat. Tak˝e
za odmow´ udzielenia informacji
grozi grzywna. Ka˝dy kogo odwiedzi rachmistrz spisowy ma obowiàzek si´ spisaç.
Ë K. Kula

Gmina Niepor´t w 2010 roku kontynuuje akcj´ usuwania azbestu z nieruchomoÊci na terenie naszej gminy.

USUWAMY azbest
W tym roku odbiór azbestu b´dzie
w ca∏oÊci dotowany ze Êrodków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Dofinansowanie obejmuje nastepujàcy zakres prac: demonta˝ p∏yt azbestowych, przewiezienie azbestu z miejsca demonta˝u
do miejsca unieszkodliwienia,
unieszkodliwienie azbestu na sk∏adowisku odpadów niebezpiecznych.
Kwota dotacji pozwoli na usuni´cie
azbestu z ponad 100 posesji z terenu Gminy Niepor´t od osób fizycz-

nych nie prowadzàcych dzia∏alnoÊci
gospodarczej.
Od lipca b.r. na zlecenie Urz´du
Gminy Niepor´t, po wygraniu przetargu firma Euro-Gaz Sp. J. demontuje z dachów i odbiera wyroby zawierajàce azbest z prywatnych posesji, a nast´pnie przetransportowuje
na sk∏adowisko odpadów niebezpiecznych. Na chwile obecnà usuni´to azbest z oko∏o 60 posesji. Podsumowanie akcji w kolejnych numerach WieÊci Niepor´ckich.
Ë K. Kula

CZUJ SI¢ BEZPIECZNIE
I ÂPIJ SPOKOJNIE
Metoda „na Êpiocha” charakteryzuje si´ tym, ˝e z∏odzieje pod os∏onà nocy w∏amujà si´
do domu lub mieszkania i wykorzystujàc sen domowników kradnà wartoÊciowe przedmioty.

 Nie bàdê bierny i zwracaj uwag´ na osoby obce w pobli˝u domu lub mieszkania, równie˝ w sàsiedztwie.
 Dodatkowe zasuwy i zamki okienne oraz ograniczniki otwarcia znacznie utrudniajà wejÊcie do mieszkania.
 Elektroniczne czujki mogà automatycznie w∏àczyç zewn´trzne Êwiat∏o, gdy w pobli˝u domu pojawi si´ „nieoczekiwany goÊç”.
 Nie eksponuj rzeczy wartoÊciowych i wa˝nych dokumentów.
W RAZIE ZETKNI¢CIA SI¢ Z OPISANÑ WY˚EJ SYTUACJÑ POWIADOM NIEZW¸OCZNIE POLICJ¢!
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SPRZÑTANIE
Âwiata Polska
– 2010 na terenie
Gminy Niepor´t
Na terenie gminy Niepor´t
w dniach 17-19 wrzeÊnia br. b´dzie organizowana przez Wójta
Gminy Niepor´t akcja „Sprzàtanie Âwiata-Polska 2010”. Corocznie w akcji uczestniczy m∏odzie˝
szkolna z nauczycielami oraz
mieszkaƒcy gminy. Ponadto akcj´
na naszym terenie wspiera m.in.
Regionalny Zarzàd Gospodarki
Wodnej, Jednostka Wojskowa
w Bia∏obrzegach, NadleÊnictwa
Jab∏onna i Drewnica oraz so∏tysi
w so∏ectwach. Zapraszamy.
Ë D. Wróbel

WYÂLIJ odczyt
wodomierza

DLATEGO PAMI¢TAJ:

Komisariat Policji w Niepor´cie 0-22 774 87 57, 774 87 67, 767-12-91

Do 30 wrzeÊnia 2010 r. mo˝na sk∏adaç w Urz´dzie Gminy
Niepor´t wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju nap´dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT (lub
ich kopiami) stanowiàcymi dowód zakupu oleju nap´dowego
w okresie od 1 marca 2010 r.
do 31 sierpnia 2010 r.
Wszelkie niezb´dne informacje
oraz wniosek mo˝na otrzymaç
w Dziale Ochrony Ârodowiska
i Rolnictwa Urz´du Gminy Niepor´t (pokój nr 30, II pi´tro,
tel. 022 767 04 47), lub pobraç ze
strony internetowej www.nieporet.pl
Ë K. Kula

Lub 112

Gminny Zak∏ad Komunalny
w Niepor´cie informuje, ˝e na stronie internetowej Zak∏adu, adres:
www. gzk.nieporet.pl uruchomiono mo˝liwoÊç wysy∏ania odczytu
wodomierza przez poczt´ e-mail.
Us∏uga w∏àcza si´ przyciskiem
„WyÊlij odczyt wodomierza”.
GZK w Niepor´cie przypomina równie˝, ˝e stan wodomierza
mo˝na zg∏aszaç telefonicznie
pod numerem 22-767-10-30.
Ë D. Teodorczyk

O C A L I å
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Lato 1939 roku było upalne, koƒczyły si´ wakacje i nadchodził czas
rozpocz´cia nowego roku szkolnego. Ale ten wrzesieƒ w historii Polski
zapisał si´ zupełnie inaczej ni˝ ka˝dy z poprzednich.

Walki powietrzne w okolicach
Niepor´tu – kampania
wrzeÊniowa 1939 roku
MyÊliwiec PZL P-11c jedyny zachowany egzemplarz w Muzeum Lotnictwa
w Krakowie

Ranny podporucznik Palusiƒski w warszawskim szpitalu – zdj´cie z Expressu
Porannego z 4.IX.1939 r.

u˝ w sierpniu wyczuwa∏o si´ niepokój zwiàzany z agresywnà politykà Niemiec hitlerowskich w Europie i stawianych ˝àdaƒ terytorialnych wobec naszego kraju. Pobór
w sierpniu przez wojsko koni i paszy
oraz wezwania mobilizacyjne by∏y sygna∏em dla mieszkaƒców Niepor´tu,
˝e nowa wojna zbli˝a si´ nieuchronnie. Okolice Niepor´tu nie by∏y ufortyfikowane dla celów obronnych
w 1939 roku, ale ze wzgl´du na centralne po∏o˝enie by∏y rejonem postoju jednostek polskiej artylerii, która
wspiera∏a walk´ z niemieckimi przyczó∏kami na Narwi. W∏aÊnie na przeprawy mostowe na Narwi kierowa∏y
si´ wojska niemieckiej Grupy Armii
„Pó∏noc”, uderzajàce z Prus Wschodnich na Warszaw´. Jej celem by∏o
wyjÊcie du˝ymi si∏ami na ty∏y wojsk
polskich zgromadzonych w rejonie
Êrodkowej Wis∏y i odci´cie Warszawy
od wschodu. Dzisiaj chc´ przypomnieç czytelnikom kilka wybranych
fragmentów dzia∏aƒ bojowych lotnictwa polskiego, które star∏o si´ na pó∏nocnym odcinku frontu, w pierwszych dniach wrzeÊnia 1939 roku,
z niemieckà pierwszà flotà powietrznà (Luftflotte 1) operujàcà z lotnisk
w Prusach Wschodnich. Pierwsze walki powietrzne mia∏y miejsce nad Niepor´tem w dniu 1 wrzeÊnia 1939 roku, gdy po otrzymaniu meldunku
z posterunku sieci dozorowania przeciwlotniczego w M∏awie, o nadciàgajàcej z Prus Wschodnich w kierunku
Warszawy wyprawie bombowej wystartowa∏y do obrony polskie myÊliwce. Nadlatywa∏y niemieckie bombowce Heinkel He-111H z 5 (K)LG1, os∏aniane przez dwusilnikowe myÊliwce
Messerschmitt Bf 110C (Zerströrer)
z 1 (Z)LG1. Do obrony polskiego nie-
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ba wystartowa∏o oko∏o 25 myÊliwców
Brygady PoÊcigowej, dowodzonej
przez p∏k. Stefana Pawlikowskiego.
Brygada ogólnie wyposa˝ona by∏a
w 44 myÊliwce PZL „P-11” wersji
a i c oraz 10 PZL „P-7” wersji a. Zlokalizowano wyprawà niemieckà w rejonie wsi Niepor´t i Zegrze. Pierwszy
kontakt ogniowy z przeciwnikiem nawiàza∏ klucz oficera taktycznego dywizjonu por. Aleksandra Gabszewicza, ze 114 eskadry 4 dywizjonu myÊliwskiego 1 pu∏ku lotniczego. Ju˝
w pierwszym ataku pilot ten razem
z kpr. Andrzejem Niewiarà zapali∏
bombowiec niemiecki typu He-111
z kodem kad∏ubowym L1+KN, którego czteroosobowa za∏oga, dowodzona przez Fw. Huberta Hinskego zgin´∏a w rozbitym bombowcu w rejonie
Pu∏tuska*. Bombowce niemieckie odpowiedzia∏y ogniem strzelców pok∏adowych jednak szyk wyprawy zaczà∏
si´ ∏amaç i ulega∏a ona rozproszeniu
na poszczególne klucze. RównoczeÊnie do walki w∏àczy∏y si´ myÊliwce
niemieckie Me-110 i rozpocz´∏y si´
indywidualne pojedynki lotnicze. Samoloty 112, 113, 123 i cz´Êç 114 eskadry ruszy∏y w poÊcig za bombowcami,
a 114 i reszta 111 eskadry zwiàza∏a
walkà os∏on´ myÊliwskà. Walka rozgrywa∏a si´ na przestrzeni Warszawa,
Jab∏onna, Niepor´t, Zegrze, Radzymin
i trwa∏a ok. 50minut. Niemcy nie wytrzymali polskiego uderzenia i w panice wyrzucili bomby w rejonach
miejscowoÊci
podwarszawskich,
po czym zawrócili na w∏asne lotniska.
Po pierwszym boju Brygady PoÊcigowej do 4 dywizjonu myÊliwskiego nie
powrócili (zagin´li) piloci: ze 113
eskadry pochr. Karol Gonczar, pochr.
S∏awiec i kpr. Janusz Wróbel, a ze 114
eskadry pchor. Andrzej Wróblewski

i st. szer. Boles∏aw Olewiƒski. Polski
pilot „jedenastki” Boles∏aw Olewiƒski
oko∏o godz. 9,00 zosta∏ ostrzelany
przez strzelca pok∏adowego niemieckiego Heinkla Uffz. Adama Gablera
oraz by∏ atakowany przez za∏og´ Messerschmitta Bf 110 Olt. Helmuta
Müllera dowódc´ 1 (Z)LG1, któremu
przyznano zestrzelenie polskiego samolotu w rejonie Zegrza*. Ranny st.
szer. Olewiƒski opuÊci∏ samolot
na spadochronie, a jego maszyna rozbi∏a si´ gdzieÊ w rejonie Zegrza lub
Wólki Radzymiƒskiej? Podporucznik
Jerzy Hipolit Palusiƒski vel Palus
ze 111 eskadry ruszy∏ do ataku swoim PZL 11a na myÊliwiec Messerschmitt Bf 110 (mylàc go z bombowym
Dornierem Do-17) raniàc dowódc´ I.(Z)LG Majora Waltera Grabmanna i uszkadzajàc maszyn´ wroga.
Nast´pnie zosta∏ celnie ostrzelany
przez drugiego Zerströrera (Me-110)
dowodzonego przez Fw. Herberta
Schoba, któremu zaliczono zestrzelenie polskiego myÊliwca*. Palusiƒski
zosta∏ ranny w r´k´ i uszkodzonà maszynà „P-11a” wylàdowa∏ we wsi
Nadma ko∏o Koby∏ki. Dzi´ki artyku∏owi prasowemu w Expressie Porannym z dnia 4 wrzeÊnia 1939 roku, mo˝emy zapoznaç si´ z relacjà pilota,
który tak opisuje przebieg walki: „Lecia∏em wraz z moim dywizjonem myÊliwców – opowiada dzielny oficer
– na oko∏o 3 i pó∏ kilometra wysokoÊci. W odleg∏oÊci kilkudziesi´ciu kilometrów od Warszawy napotkaliÊmy 12
nieprzyjacielskich bombowców. Natychmiast je zaatakowaliÊmy. Przewaga ogniowa by∏a niewàtpliwie po stronie bombowców, wieloosobowych maszyn, uzbrojonych w karabiny
maszynowe i dzia∏ka. W pewnej chwili znalaz∏em si´ nad resztà walczàcych
i zauwa˝y∏em samolot niemiecki, który szed∏ pod katem prostym do mego
kierunku. Wzià∏em go na cel i odda∏em seri´ strza∏ów z odleg∏oÊci 200m.
JednoczeÊnie jednak otrzyma∏em
ogieƒ z dzia∏ka i z kaemów z drugiego niemieckiego bombowca, który zaatakowa∏ mnie od ty∏u. Momentalnie
oliwa zala∏a mi twarz i okulary i poczu∏em ból w lewej r´ce. Nic nie widzia∏em. Po omacku zaczà∏em prawà
r´kà wy∏àczaç kontakt (wy∏àczaç silnik) i zamykaç krany benzynowe. Nast´pnie Êciàgnà∏em okulary. Okaza∏o
si´, ˝e widz´. Maszyna by∏a w locie
nurkowym bo opuÊci∏em stery. Spojrza∏em na wysokoÊciomierz mia∏em 2 800m. Musia∏em za wszelkà cen´ wyprowadziç maszyn´. Chcia∏em jà
uratowaç. Chwyci∏em drà˝ek sterowy
i usi∏owa∏em Êciàgnàç go na siebie.
Nie uda∏o mi si´ to. Widocznie dosta∏em po sterach. Jedyny ratunek mia∏em w „ruchomym stateczniku”. Jednak kó∏ko od tego statecznika znajduje si´ w dole kabiny po lewej stronie,
a moja lewa r´ka by∏a ca∏kowicie bez-

w∏adna. Z trudem wykr´ci∏em si´
i chwyci∏em za kó∏ko statecznika prawà r´kà, kr´càc nim a˝ do zupe∏nego
oporu. Okaza∏o si´, ˝e ster dzia∏a.
Na wysokoÊciomierzu mia∏em
ju˝ 1 200m. Zaczà∏em si´ rozglàdaç
za miejscem do làdowania. Zobaczy∏em kawa∏ek wzgl´dnie równej ∏àczki
i usi∏owa∏em na niej osadziç samolot.
¸àczka okaza∏a si´ jednak za krótka
tak, ˝e maszyna zrolowa∏a si´ na Êwie˝o zaorane pole i tam skapotowa∏a
(przewróci∏a na plecy). Wydosta∏em
si´ spod maszyny i rzuci∏em na nià
okiem. Samolot podziurawiony jak sito. Natychmiast podbiegli okoliczni
mieszkaƒcy, którzy na∏o˝yli mi pierwsze opatrunki na poharatanà r´k´.
Od nich dowiedzia∏em si´ równie˝, ˝e
bombowiec niemiecki do którego
strzela∏em spad∏ w korkociàgu. Mam
nadziej´, ˝e po rych∏ym wyzdrowieniu
niejeden jeszcze raz wezm´ udzia∏ we
wspania∏ej walce powietrznej” **.
Przytoczony opis walki jednoznacznie
wskazuje, ˝e pilot walczy∏ z myÊliwcami, a nie bombowcami wroga. Du˝e straty ponios∏a te˝ w godzinach popo∏udniowych 1 wrzeÊnia 123 eskadra
myÊliwska, której 10 przestarza∏ych
myÊliwców PZL P-7a zosta∏o zaatakowanych w czasie wznoszenia na wysokoÊci 1 500-2 000m przez Messerschmitty Bf 110C z 2.(Z)LG1. Ju˝
na poczàtku walki zosta∏ zestrzelony
nad Niepor´tem 23-letni prowadzàcy
klucza ppor. Feliks Szyszka. Polski pilot zaatakowa∏ serià pocisków kabin´
Messerschmitta Bf 110 i w tym czasie otrzyma∏ celne trafienie z innego
Me-110 w zbiornik paliwa. Samolot
eksplodowa∏ w powietrzu, a pilot si∏à
wybuchu zosta∏ wyrzucony na zewnàtrz i lecia∏ nieprzytomny w dó∏.
P´d powietrza rozwinà∏ spadochron,
co uratowa∏o ppor. Szyszk´. Gdy
w powietrzu odzyska∏ ÊwiadomoÊç zobaczy∏ innego Me 110, którego pilot
zaczà∏ ostrzeliwaç opadajàcego
na spadochronie lotnika z kaemów.
Nieprzytomnego ppor. Szyszk´ znaleziono le˝àcego na piasku ∏achy wiÊlanej, majàcego 17 ran, oprócz ci´˝kich
poparzeƒ twarzy i ràk. Odwieziono go
do szpitala w Warszawie i uda∏o si´ go
uratowaç.*** Mniej szcz´Êcia mia∏
dowódca eskadry kpt. Mieczys∏aw
Olszewski, którego samolot spad∏ i pilot nie prze˝y∏. Zestrzelony nad Zakroczymiem ppor. Antoni Danek, ranny
wylàdowa∏ na spadochronie ko∏o Radzymina, a ppor. Stanis∏aw Czternastek zosta∏ zestrzelony nad Nowym
Dworem Mazowieckim. Brygada PoÊcigowa w kolejnych dniach wrzeÊnia
wielokrotnie walczy∏a z lotnictwem
niemieckim, w tym 6 wrzeÊnia w rejonie Zegrza i Serocka. W czasie walk
eskadry Brygady korzysta∏y z polowego lotniska w Poniatowie. Z dzia∏aniami lotniczymi nad Niepor´tem we
wrzeÊniu 1939 roku wiàza∏o si´ te˝

kilka tragicznych zdarzeƒ. Jak zapisa∏
w parafialnych ksi´gach metrykalnych proboszcz parafii Niepor´t ks.
Paulin Bors, w dniu dziesiàtego wrzeÊnia 1939 roku od bomb i ostrza∏u lotniczego zgin´∏a w godzinach porannych w Niepor´cie: Halina Jagielska
lat 12 oraz Parszka Wojciuk lat 24 z jej
dwuletnim synkiem Czes∏awem. Byç
mo˝e osoby te poleg∏y w czasie bombardowania przez Niemców mostu kolejowego w Niepor´cie. Ponadto w godzinach popo∏udniowych tego samego
dnia, siedzàc przy stogach siana podczas nalotu od bomb niemieckich zgin´li: Jan Kostrzewa lat 37 i jego syn
Jerzy Marceli Kostrzewa lat 7, Jan Paterek lat 53, Józef Wyszyƒski lat 33
oraz Kazimierz Zieliƒski lat 76.****
Prawdopodobnà przyczynà ostrza∏u
i bombardowania tego terenu, by∏y
wykopane nieopodal na polu do∏ki
pod za∏o˝enie nowego sadu, które niemieccy lotnicy rozpoznali jako umocnienia polowe. Na koniec podziel´ si´
krótkim wspomnieniem mojego taty
Jana, który wspomina∏ rodzinne opowiadania, o dzia∏alnoÊci na poczàtku
wrzeÊnia 1939 roku, w gospodarstwie
mojego dziadka Miko∏aja punktu mobilizacyjnego. Wtedy to jeden ze zmobilizowanych ˝o∏nierzy na widok lecàcych samolotów, opar∏ karabin o Êcian´ brogu na siano i zaczà∏ celowaç.
Natychmiast zosta∏ skarcony przez oficera, ˝e swoim zachowaniem nara˝a
na niebezpieczeƒstwo punkt mobilizacyjny i mieszkaƒców domostwa, gdy˝
po ostrzelaniu samolotów mog∏yby
one zniszczyç ca∏e gospodarstwo.
Opisujàc powy˝sze zdarzenia lotnicze,
nawiàza∏em do kolejnej rocznicy wybuchu II wojny Êwiatowej oraz chcia∏em poprosiç czytelników, o informacj´ na temat lokalizacji miejsc upadku polskich samolotów w 1939 roku.
Mam wst´pne dane o dwóch miejscach w rejonie Wólki Radzymiƒskiej
oraz ko∏o Stanis∏awowa Pierwszego
(mogi∏a ˝o∏nierska na brzegu lasu).
W przypadku posiadania nawet
szczàtkowych relacji, bardzo prosz´
czytelników o kontakt z redakcjà
„WieÊci Niepor´ckich”.

Ë Dariusz Wróbel
Stowarzyszenie Mi∏oÊników Historii
Regionu Gminy Niepor´t
Literatura:
* Marius Emmerling – „Brygada PoÊcigowa
kontra Luftwaffe” – Militaria XX wieku
Nr 5 (8) IX-X 2005
** „Bohaterski pilot ppor. Palusiƒski” – Express
Poranny Nr 244 z dnia 4 wrzeÊnia 1939 roku
*** G∏owacki Ludwik – „Obrona Warszawy
i Modlina 1939” Wyd. MON wydanie V Warszawa 1985
**** B∏awdziewicz W∏odzimierz – „Dzieje Niepor´tu 1387-1989” Wyd. AMP Warszawa 2000

7

Z A P R O S Z E N I E

