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Przedszkole
w Wólce Radzymiƒskiej

Przedszkole
w Zegrzu Po∏udniowym

Program Powszechnej Dwuj´zycznoÊci
„Dwuj´zyczne Dzieci”
W tym roku szkolnym we wszystkich przedszkolach gminnych, w grupach 3 i 4-latków, realizowany jest program
nauki j´zyka angielskiego „Dwuj´zyczne dzieci” – seria Baby Beetles, sfinansowany przez gmin´ Niepor´t.

J

est to program multimedialny
skierowany do dzieci najm∏odszych, które po raz pierwszy stykajà si´ z j´zykiem obcym. Program
w formie spirali j´zykowej wprowadza rozpoznawanie i rozumienie
w kontekÊcie s∏ów i zwrotów, dostosowujàc sytuacje poznawcze do typowych dla dziecka w danym wieku
mo˝liwoÊci i zainteresowaƒ. Bohaterami kursu sà sympatyczne ˝uczki.
Zoom, Ring Ring, Splish i Tick Tock
to grupa przyjació∏ o odmiennych

charakterach i zainteresowaniach.
Dzi´ki nim dziecko poznaje ponad 160 angielskich s∏ów i zwrotów
opisujàcych ró˝ne sfery dzieci´cego
Êwiata, a przy okazji uczy si´ wielu innych rzeczy, np. odpowiednich zachowaƒ w ró˝nych okolicznoÊciach.
Kluczowà rol´ w nauczaniu j´zyka angielskiego odgrywajà specjalnie napisane i skomponowane piosenki. Odpowiednie po∏àczenie tekstu
z
muzykà
u∏atwia
zapami´tywanie i powtarzanie, po-

maga w kszta∏towaniu odpowiedniej
wymowy oraz zwyczajnie sprawia
dzieciom przyjemnoÊç. Instrukcja
do programu w j´zyku polskim napisana jest tak, ˝e aktywny udzia∏
w nauce mogà braç nie tylko opiekunowie w przedszkolu, ale i rodzice w domu (którzy nie muszà znaç
j´zyka angielskiego). Materia∏y przeznaczone do nauki w przedszkolu
i w domu zosta∏y pogrupowane tak,
aby wzajemnie si´ uzupe∏nia∏y
i sprzyja∏y wspó∏pracy mi´dzy przed-
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szkolem a domem. Program
Powszechnej
Dwuj´zycznoÊci
uwzgl´dnia dzieci´cà potrzeb´
i zdolnoÊç uczenia si´ poprzez w∏asnà aktywnoÊç, rozwiàzywanie problemów i zabaw´; uczenia si´
wszystkimi zmys∏ami i ca∏ym cia∏em. Wykorzystujàc atrakcyjne formy muzyczne, plastyczne i ruchowe,
stwarza dzieciom mo˝liwoÊci doÊwiadczenia i poznania Êwiata poprzez spotkanie z drugim j´zykiem
i innà kulturà. Mamy nadziej´, ze

dzi´ki realizacji programu „Dwuj´zyczne dzieci” j´zyk angielski nigdy
ju˝ nie b´dzie dla dzieci j´zykiem
obcym.
Koszt zakupionego programu wraz
z pomocami dydaktycznymi dla nauczycieli, materia∏ami edukacyjnymi
dla dzieci do pracy w przedszkolu
i w domu, pacynkami i maskotkami
do prowadzenia zaj´ç wyniós∏
23 854 z∏. Zosta∏ w ca∏oÊci sfinansowany przez organ prowadzàcy – gmin´ Niepor´t.
Ë Henryka Galas

Przedszkole
w Niepor´cie

JUBILEUSZ CHÓRU
„Echo Niepor´tu”
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drogowe
OÂWIATA I WYCHOWANIE Inwestycje
i oÊwietleniowe
W GMINIE NIEPOR¢T
wybrane dane statystyczne oraz wydatki z bud˝etu gminy w 2016 roku
Szko∏y i przedszkola gminne – gimnazjum, 5 szkó∏
podstawowych i 4 gminne przedszkola:
• liczba uczniów – 2017
• liczba oddziałów – 93
• liczba nauczycieli – 228 (201,28 etatu)
• liczba pracowników niepedagogicznych – 83 (70,1 etatu)
Przedszkola niepubliczne w gminie – 6
• liczba dzieci – 136
Liczba dzieci w przedszkolach poza gminà – 88

WYBRANE WYDATKI Z BUD˚ETU GMINY:
• wynagrodzenia – 15 005 896 zł
• dodatki wiejski i mieszkaniowy – 863 457 zł
• ZFÂS – 752 989 zł
• dowóz uczniów do szkół – 654 337 zł
• zaj´cia na basenie w Stanisławowie Pierwszym dla
uczniów – 348 620 zł
• Êrodki dla przedszkoli niepublicznych – 1 841 650 zł
• Êrodki dla przedszkoli w innych JST z których korzystajà
dzieci z gminy – 881 825 zł
OGÓ¸EM WYDATKI NA OÂWIAT¢ W 2016 ROKU
27 109 234 Z¸OTE

INWESTYCJE OÂWIATOWE NA TERENIE
GMINY NIEPOR¢T ZREALIZOWANE
W 2016 ROKU:
• rozbudowa Szkoły Podstawowej w Józefowie – 4 nowe
sale lekcyjne, pomieszczenie biblioteki z ksi´gozbiorem,
szatnie, sanitariaty, pokój nauczycielski – powierzchnia
u˝ytkowa 713 m2. Zakupione wyposa˝enie do nowych
pomieszczeƒ
KOSZT – 2 076 478,09 z∏ brutto

• przebudowa Szkoły Podstawowej w Niepor´cie wraz
z zagospodarowaniem terenu – wymiana stolarki
okiennej i drzwi zewn´trznych, termomodernizacja Êcian
fundamentowych i elewacji, termomodernizacja dachu
na łàczniku, przebudowa wejÊç do kuchni i oddziału
przedszkolnego
KOSZT – 318 240,70 z∏ brutto
• modernizacja dwóch sal komputerowych w Gimnazjum
– wyposa˝enie sal w nowe monitory z terminalami
i serwer
KOSZT – 110 000,00 z∏ brutto
• nowy wielofunkcyjny zestaw zabawowy dla Przedszkola
w Zegrzu Południowym KOSZT – 50 000,00 z∏ brutto
¸ÑCZNIE KOSZTY ZADA¡ INWESTYCYJNYCH
OÂWIATOWYCH
2 554 718,79 Z¸ BRUTTO

REMONTY PLACÓWEK OÂWIATOWYCH
W 2016 ROKU:
• remont parkingu i chodnika przy placu
zabaw w Gminnym Przedszkolu w Niepor´cie
36 679, 92 z∏ brutto
• remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej w Gminnym
Przedszkolu w Białobrzegach
25 000,00 z∏ brutto
• remont w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce
Radzymiƒskiej
63 227,14 z∏ brutto
• remont w Szkole Podstawowej w Niepor´cie
12 653,40 z∏ brutto
• remont szkoły Podstawowej w Józefowie
44 703,66 z∏ brutto
• remont sali gimnastycznej w Gimnazjum
w Stanisławowie Pierwszym
40 000,00 z∏ brutto
• do koƒca roku w szkołach podstawowych
i Gimnazjum zamontowane zostanà êródełka
wody pitnej
35 000,00 z∏ brutto
¸ÑCZNIE KOSZTY REMONTÓW PLACÓWEK
OÂWIATOWYCH
257 264,12 Z¸ BRUTTO

• Budowa chodnika w Ryni
Dobieg∏a koƒca budowa chodnika
wraz ze zjazdami do posesji o nawierzchni z kostki betonowej
wzd∏u˝ ulicy G∏ównej w Ryni,
na odcinku 180 metrów. Inwestycj´ wykona∏a firma Us∏ugi dla Rolnictwa Pawe∏ Wyrzykowski
z Wronek, jej koszt to 62,7 tys. z∏.

• Modernizacja
oÊwietlenia
Wkrótce zrealizowana zostanie
modernizacja oÊwietlenia terenu
OÊrodka Kultury w Stanis∏awowie
Drugim, polegajàca na wymianie
lamp na led. Wykonawcà jest firma INSTAL-MEK z Ossowca.
Termin realizacji – do 17 listopada, koszt – 11,4 tys. z∏.
• OÊwietlenie ulicy
Wierzbowej – etap I
W listopadzie w Kàtach W´gierskich wykonane zostanie oÊwietlenie ulicy Wierzbowej na odcinku
od ulicy PrzyleÊnej. Zamontowanych zostanie 8 s∏upów oÊwietleniowych z lampami led. Wykonawcà jest firma ELBIS z Wo∏omina, koszt – 33,2 tys. z∏.

• Odwodnienie dróg
gminnych
Zlecono wykonanie odwodnienia
gminnych dróg, ulic: D´bowej
w Józefowie, Ma∏o∏´ckiej w Niepor´cie i Przyrodniczej w Micha∏owie-Grabinie.
Koszt prac, które zrealizowane zostanà w terminie do koƒca listopada, wyniesie 12,1 tys. z∏.
• Kostka na Chabrowej
– I etap
Zakoƒczone zosta∏y roboty budowlane na ulicy Chabrowej
w Niepor´cie. W pierwszym etapie ulica otrzyma∏a nawierzchni´
z kostki betonowej na odcinku
380 metrów. W ramach tej inwestycji wykonano równie˝ korekt´
w∏àczenia Chabrowej do drogi
wojewódzkiej nr 633 – Jana Kazimierza oraz lewoskr´t.
Jest to druga co do wielkoÊci,
po przebudowie ulicy Ma∏ao∏´ckiej,
inwestycja na gminnych drogach,.
Jej wartoÊç wynios∏a 235,5 tys.
z∏otych, a wykona∏a jà firma
DOWBUD-C z Warszawy.
Ë BW

Ulica Chabrowa
w Niepor´cie

Powiat Legionowski przy wsparciu finansowym gminy Niepor´t rozpoczàł przebudow´ ulicy Szkolnej w Izabelinie.

Przebudowa ulicy Szkolnej w Izabelinie
Przebudowa obejmuje odcinek drogi d∏ugoÊci 826 metrów. Jezdnia poszerzona zostanie
do 6 metrów. Z jednej jej strony wybudowany zostanie chodnik o szerokoÊci 2 metrów,
o nawierzchni z kostki brukowej, wraz ze
zjazdami do posesji. Do wykonania pobocza
z miejscowym odwodnieniem wykorzystane
zostanie naturalne kruszywo. Wykonawca inwestycji, firma Skanska, wykona∏ ju˝ kraw´˝niki i przystàpi∏ do po∏o˝enia chodnika.
Koszt inwestycji, której g∏ównym inwestorem jest Powiat Legionowski, wyniesie
przesz∏o 994 tys. z∏otych. Gmina Niepor´t
wspar∏a przedsi´wzi´cie finansowo kwotà
300 tys. z∏otych.
Zakoƒczenie robót przewidziane jest 21 listopada.
Ë BW

Rozpoczàł si´ sezon grzewczy, przypominamy wi´c o obowiàzku palenia w piecu tylko paliwem do tego przeznaczonym. Wymóg ten
spowodowany jest koniecznoÊcià ograniczenia szkodliwej dla naszego zdrowia i Êrodowiska niskiej emisji spalin.

Stra˝nicy sprawdzà, czym palisz w piecu
Czym jest niska emisja
spalin?
Niska emisja to, mówiàc najproÊciej,
emisja szkodliwych py∏ów i gazów
na ma∏ej wysokoÊci – do 40 metrów,
zazwyczaj jednak jest to 10 metrów.
Emitorami sà g∏ównie kominy w domach opalanych paliwami sta∏ymi
oraz transport.
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Niska emisja szczególnie ucià˝liwa jest dla nas w sezonie grzewczym,
zw∏aszcza gdy spalamy w piecach
produkty szkodliwe dla zdrowia.
Mo˝e wywo∏ywaç choroby uk∏adu
oddechowego, a nawet nowotwory.
PAMI¢TAJ!!!
W piecu domowym mo˝esz spalaç
tylko: w´giel, koks, drewno, trociny,
wióry pod warunkiem, ˝e nie sà zanieczyszczone impregnatami i pow∏okami ochronnymi, odpady z kory i korka, papier, tektur´.
Stra˝nicy sprawdzaç b´dà, czym
mieszkaƒcy palà w piecach oraz jaki jest rodzaj zgromadzonego paliwa
do celów grzewczych. Osoby, które

do pieców wrzucajà np. plastiki, stare ubrania i meble lub inne odpady,
mogà zostaç ukarane nawet 500-z∏otowym mandatem. Takie dzia∏ania
kontrolne majà oparcie w art. 379
ustawy „Prawo ochrony Êrodowiska”.
Funkcjonariusze mogà poprosiç o pokazanie pieca oraz pobraç próbki. Ich
zbadanie pozwoli stwierdziç, czy
w piecu palono zabronionymi substancjami lub materia∏ami.
Art. 191. ustawy o odpadach
– „Kto, wbrew przepisowi art. 155
termicznie przekszta∏ca odpady poza spalarnià odpadów lub wspó∏spalarnià odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.
Ë J.Mizerksa
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Nocna i Êwiàteczna opieka
zdrowotna – co to jest?
Sà to Êwiadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku
do piàtku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia nast´pnego oraz w soboty, niedziele
i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia nast´pnego.
Pomoc Êwiadczona jest punktach
nocnej opieki i nie jest zwiàzana
z lekarzem podstawowej opieki
zdrowotnej, do którego jesteÊmy
zapisani. Ubezpieczeni w sytuacji
pogorszenia stanu zdrowia mogà

korzystaç z pomocy dowolnego
punktu nocnej opieki.
Âwiadczenia nocnej i Êwiàtecznej
opieki lekarskiej sà bezp∏atne (dla
osób ubezpieczonych) i udzielane
bez skierowania.

W Legionowie us∏ugi te Êwiadczy Niepubliczny Zak∏ad Opieki
Zdrowotnej „Legionowo” przy ulicy Sowiƒskiego 4, tel. 767 07 67.
Ë BW

Afrykaƒski pomór Êwiƒ – najwa˝niejsza PROFILAKTYKA!
Przypominamy o realnym zagro˝eniu jakie stwarza afrykaƒski pomór
Êwiƒ (ASF) i o koniecznoÊci bezwzgl´dnego przestrzegania podstawowych zasad ochrony gospodarstw i hodowli trzody.
Afrykaƒski pomór Êwiƒ to szybko szerzàca si´ zakaêna choroba wirusowa,
na którà podatne sà Êwinie domowe
oraz dziki. Ludzie nie sà wra˝liwi
na zaka˝enie wirusem ASF, choroba
ta nie zagra˝a ich zdrowiu i ˝yciu, ale
mogà przenosiç wirus i rozprzestrzeniaç chorob´. Najcz´stszà przyczynà

zaka˝enia zwierzàt jest bezpoÊredni
lub poÊredni kontakt ze zwierz´tami
zaka˝onymi, zaka˝one pasze, woda,
wyposa˝enie i skarmianie zwierzàt odpadami kuchennymi.
Jakie sà podstawowe zasady ochrony hodowli przed wirusem?
– zabezpieczenie chlewni, Êwiƒ, Êció∏ki oraz paszy przed dost´pem dzików,
– wy∏o˝enie mat nasàczonych p∏ynem
dezynfekcyjnym przed wjazdem
do gospodarstwa i przy wejÊciu
do chlewni,

– przestrzeganie zakazu karmienia
Êwiƒ odpadami kuchennymi,
– stosowanie w gospodarstwie procedur sanitarnych – dbanie o czystoÊç,
odka˝anie sprz´tu, u˝ywanie osobnego obuwia, odzie˝y ochronnej
oraz narz´dzi do obs∏ugi zwierzàt,
– niewpuszczanie osób postronnych
na teren gospodarstwa (aby zminimalizowaç ryzyko przeniesienia wirusa),
– zg∏aszanie ka˝dego podejrzenia choroby Êwiƒ lekarzowi weterynarii.
Ë BW

Dzi´kuj´ za krew dla Zuzi
W imieniu Zuzi oraz jej Rodziców serdecznie
dzi´kuj´ wszystkim, którzy oddali krew niezb´dnà
do ratowania ˝ycia i zdrowia dziewczynki.
Do ambulansu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, który 22 paêdziernika stanà∏ na Placu WolnoÊci w Niepor´cie, zg∏osi∏o si´ blisko stu
mieszkaƒców. Wspólnie zebraliÊmy przesz∏o trzydzieÊci litrów
krwi, która wykorzystana zostanie
do ratowania ˝ycia Zuzi, a tak˝e in-

nych chorych, potrzebujàcych pomocy. Wielkà wartoÊç ma tak˝e
wsparcie, jakie okazaliÊmy Rodzinie, która potrzebuje w tym trudnym momencie naszej pomocy.
˚yczymy Zuzi szybkiego powrotu do zdrowia!
Ë Wójt Gminy Niepor´t
S∏awomir Maciej Mazur

Zarzàdcy dróg na terenie gminy Niepor´t
Zbli˝a si´ sezon zimowy, okres wzmo˝onych prac zwiàzanych z utrzymaniem dróg, publikujemy informacj´ o zarzàdcach dróg na terenie gminy Niepor´t.
Droga krajowa nr 61
– ul. Warszawska
(Zegrze Południowe)
Zarzàdca – Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddzia∏
w Warszawie
ul. Miƒska 25; Warszawa
www.warszawa.gddkia.gov.pl
e-mail:
sekretariat.1@warszawa.gddkia.gov.p
l
tel. (22) 813 20 11; 813 20 21
Utrzymanie zimowe: Rejon Drogowy
w Bo˝ej Woli
tel. (0-22) 775 27 64

Drogi wojewódzkie:
• ul. Jana Kazimierza (nr 633),
• ul. Stru˝aƒska (nr 632),
• ul. Zegrzyƒska, Pogonowskiego
(nr 631),
• ul. Cicha – Wólka Radzymiƒska
(nr 624)
Zarzàdca – Mazowiecki Zarzàd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048
Warszawa,
www.mzdw.pl
e-mail: dyrekcja@mzdw.pl
telefony: od (22) 244 90 00
do (22) 244 90 12
Fax: (22) 244 90 13

Utrzymanie zimowe:
Rejon Drogowy Wo∏omin
– Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Koby∏kowska 1, 05-200 Wo∏omin
e-mail: rd.wolomin@mzdw.pl
tel. (0-22) 776 23 33
Drogi powiatowe
• ul. Izabeliƒska – Izabelin
• ul. Przysz∏oÊç – Stanis∏awów
Pierwszy
• ul. Królewska – Aleksandrów
• ul. Zwyci´stwa – Niepor´t
• ul. Nowolipie – Niepor´t
• ul. Wojska Polskiego- Bia∏obrzegi,
Beniaminów

• ul. Wczasowa – Bia∏obrzegi, Rynia
• ul. KoÊcielna – Kàty W´gierskie
• ul. Akacjowa – Kàty W´gierskie
• ul. Wolska – Wola Aleksandra,
Stanis∏awów Drugi
• ul. Ma∏o∏´cka (od skrzy˝owania
z ul. Izabeliƒska w kierunku Sz.P.
w Izabelinie)
• ul. Szkolna – Izabelin
• ul. Szkolna – Wólka Radzymiƒska
• Dàbkowizna
Zarzàdca – Starostwo Powiatowe
w Legionowie
ul. gen W Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. (22) 774 06 41

Utrzymanie zimowe: Dzia∏
Inwestycji i Drogownictwa
tel: (0-22) 764 05 12
Drogi gminne
1.Drogi gminne publiczne
2.Drogi gminne wewn´trzne
Zarzàdca – Urzàd Gminy Niepor´t,
Pl. WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t
Utrzymanie zimowe:
Dzia∏ Zarzàdu Dróg i Gospodarki
Komunalnej
pok. 29 – tel. (22) 767 04 37,
tel. 767 04 38, fax 767 32 18
e-mail:urzad@nieporet.pl
Ë BW
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Wizyta przedszkolaków
u wójta gminy Niepor´t

Dzieƒ Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło si´ uroczyste spotkanie wójta Macieja
Mazura z dyrektorami, nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi szkół
i przedszkoli, emerytami, a tak˝e osobami, które swoimi działaniami wspierajà
szkoły i gmin´ w realizacji zadaƒ oÊwiatowych.
ków niepedagogicznych, którzy
w szczególny sposób wyró˝nili si´
w pracy dydaktyczno-wychowawczej w ubieg∏ym roku szkolnym.
W tym dniu równie˝ dyrektorzy

szkó∏ i przedszkoli nagrodzili swoich najlepszych nauczycieli oraz
pracowników niepedagogicznych.
Ë BW

fot. T. Ratajczak

Podczas uroczystoÊci wójt podzi´kowa∏ wszystkim pracownikom
oÊwiaty i z∏o˝y∏ ˝yczenia z okazji
ich Êwi´ta oraz nagrodzi∏ dyrektorów szkó∏, nauczycieli i pracowni-

Ile godzin pan pracuje? Co lubi pan w swojej pracy?
Dlaczego nie jest pan prezydentem?
Na te i inne pytania odpowiada∏
wójt Mazur podczas wizyty najm∏odszych uczniów szko∏y w Józefowie. Dzieci w nieskr´powany
sposób pyta∏y o wszystko, co je in-

teresuje, zaskakujàc nierzadko pomys∏ami. Ofiarowa∏y wójtowi prezent i zaprosi∏y go do swojej szko∏y na poranne cykliczne g∏oÊne czytanie ksià˝ki.
Ë BW

Dzieci z grupy „Wynalazców” z Gminnego Przedszkola w Zegrzu
Południowym oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Józefowie
z sukcesem zakoƒczyli udział w powiatowym konkursie „Zdrowie
w Bajce”, zdobywajàc I oraz III miejsce.

fot. I. Kopka

Najwa˝niejsze jest zdrowie!

Âlubowanie w Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym oraz Êlubowanie w Szkole Podstawowej w Niepor´cie

Âlubowanie uczniów
14 paêdziernika to równie˝ dzieƒ
uroczystego Êlubowania uczniów,
którzy rozpoczynajà nauk´ w szkole. Âwiadkami tego wa˝nego mo-

mentu jest sà nauczyciele, starsi
uczniowie i rodzice. Przygotowania
do uroczystoÊci trwajà od wrzeÊnia,
odbywajà si´ próby wyst´pów arty-

stycznych przygotowywanych z tej
okazji. Po pasowaniu, najm∏odsi
stajà si´ pe∏noprawnymi cz∏onkami
Ë BW
szkolnej spo∏ecznoÊci.

17 paêdziernika Szkoła Podstawowa w Izabelinie wzi´ła udział w akcji bicia rekordu Guinness
World Records w jednoczesnej resuscytacji krà˝eniowo – oddechowej, prowadzonej przez jak
najwi´kszà liczb´ osób.

Czy pobili rekord Guinnessa?
32 uczniów z klasy Va, Vb i VIa
pod opiekà instruktorów çwiczy∏o
ratowanie ludzi, korzystajàc z pi´ciu modelowych fantomów. T´
humanitarnà akcj´ spo∏ecznà organizuje w Polsce Wielka Orkiestra
Âwiàtecznej Pomocy. Zgodnie
z procedurà Guinness World Records wyniki dzisiejszej próby pobicia rekordu zostanà opublikowane po sprawdzeniu i weryfikacji dokumentów. My ju˝ dziÊ gratulujemy
wszystkim, którzy zaanga˝owali
si´ w organizacj´ i przeprowadzenie akcji, a szczególnie m∏odym ratownikom z piàtej i szóstej klasy!
Ë SP Izabelin

Konkurs przeznaczony by∏ dla
dzieci w wieku 3–9 lat, które
ucz´szczajà do przedszkoli i szkó∏
podstawowych zlokalizowanych
na terenie powiatu legionowskiego. Tematem przewodnim tegorocznej VIII edycji by∏: HA¸AS.
Autorem zwyci´skiego scenariusza prezentowanego przez przedszkolaki pt. „Kacze w´drówki”,
który bardzo spodoba∏ si´ dzieciom
i jury Konkursu jest Pani Katarzyna Kosmala, nauczyciel grupy Wynalazców. Dzieci zaprezentowa∏y
swoje zdolnoÊci aktorskie wysta-

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Radzymiƒskiej zrealizowany został „Tydzieƒ zdrowia”,
którego głównym celem była promocja zdrowego stylu ˝ycia, właÊciwego od˝ywiania i profilaktyki
medycznej, a tak˝e zwrócenie uwagi na aktywnoÊç fizycznà wÊród dzieci i dorosłych.

Tydzieƒ zdrowia
Uczniowie degustowali soki owocowo-warzywne i poznawali ich
cenne w∏aÊciwoÊci, uczyli si´, jak
przygotowaç zdrowe Êniadania
i uczestniczyli w warsztatach mydlarskich.
Szko∏´ odwiedzi∏a ortodonta, pani Adrianna Rosochacka, która
przedstawi∏a informacje na temat
profilaktyki jamy ustnej. Uczniowie

mieli mo˝liwoÊç wykonania przeglàdu stomatologicznego. Odby∏o
si´ te˝ spotkanie z Prezesem Oddzia∏u Rejonowego PCK w Legionowie panem Tadeusz Kowalewski, który mówi∏ o tym, jak wa˝ne
jest dbanie o w∏asne zdrowie, dzi´ki któremu mo˝emy pomagaç innym, oddajàc krew.
Tydzieƒ Zdrowia podsumowa∏

i zakoƒczy∏ „zdrowy korowód”,
czyli przejazd g∏ówna ulicà Wólki
Radzymiƒskiej na rolkach, wrotkach, hulajnogach i deskach
w przebraniach owocowo – warzywnych z transparentami i has∏ami o zdrowym ˝ywieniu, które
dzieci samodzielnie wykona∏y.
Ë M. Wodzyƒska-Makowska

wiajàc przepi´kne przedstawienie
i zdobywajàc I miejsce!
Uczniowie z klasy II c i II d z Józefowa wystàpili w przedstawieniu
pt. „Ha∏aÊliwy wilk”. Poprzez
uczestnictwo w konkursie, dzieci
mia∏y mo˝liwoÊç pokazania jak cenià sobie zdrowy styl ˝ycia. Pokona∏y trem´ i z uÊmiechem zaprezentowa∏y swoje umiej´tnoÊci aktorskie przed gronem licznej
publicznoÊci, otrzymujàc gromkie
brawa oraz III miejsce na podium.
Ë El˝bieta Szewc /BW
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18 paêdziernika w białobrzeskich koszarach
odbyło si´ Êwi´to Wojsk ŁàcznoÊci i Informatyki,
Dowództwa 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia
DG RSZ oraz 9 Batalionu Dowodzenia.

Âwi´to Dowództwa
9 Brygady Wsparcia
Dowodzenia DG RSZ

Jubileusz chóru
„Echo Niepor´tu”
20 paêdziernika, chór „Echo Niepor´tu” obchodził 4. rocznic´
powstania. Była to te˝ okazja by Êwi´towaç Europejski Dzieƒ
Seniora, który przypada właÊnie tego dnia.
Chór M∏odzie˝ 50+ wystàpi∏ podczas Êwi´ta Dowództwa

W rocznic´ utworzenia pierwszego
sta∏ego po∏àczenia pocztowego
mi´dzy Krakowem a Wenecjà
w 1558 roku, w dniu 18 paêdziernika corocznie w Wojsku Polskim
obchodzone jest Êwi´to Wojsk
¸àcznoÊci i Informatyki. Tego dnia
równie˝ obchodzone jest Âwi´to
Dowództwa 9 Brygady Wsparcia
Dowodzenia DG RSZ oraz 9 Batalionu Dowodzenia.
W zorganizowanych tego dnia
uroczystoÊciach udzia∏ wzi´li m.in.
Inspektor Rodzajów Wojsk gen.
bryg. Andrzej Danielewski, Dowódca Komponentu Làdowego
– Centrum Operacji Làdowych
gen. bryg. S∏awomir Kowalski oraz
przedstawiciele duchowieƒstwa,
pobliskich jednostek i jednostek
podleg∏ych Dowódcy 9 Brygady
jak równie˝ lokalnych w∏adz z Wojewodà Mazowieckim panem Zdzis∏awem Sipierà na czele. (…)
Obchody Âwi´ta rozpocz´∏y si´
mszà Êwi´tà polowà celebrowanà
przez ks. p∏k. Zygmunta Pawelaka,
ks. mitrata p∏k. Aleksandra Konachowicza oraz ks. Marka Kru-

szewskiego, przy asyÊcie honorowej wystawionej przez ˝o∏nierzy
Batalionu Dowodzenia Wojsk Làdowych i sztandarach Jednostek
BezpoÊrednio Podleg∏ych Dowództwu Brygady. Nast´pnie wszyscy
przenieÊli si´ na plac apelowy
gdzie przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej z Weso∏ej odby∏
si´ uroczysty apel. Dowódcà uroczystoÊci by∏ zast´pca dowódcy Batalionu Dowodzenia Wojsk Làdowych mjr Przemys∏aw Kubicki,
który z∏o˝y∏ meldunek Inspektorowi Rodzajów Wojsk Dowództwa
Generalnego Rodzajów Si∏ Zbrojnych gen. brygady Andrzejowi
Danielewskiemu, któremu towarzyszy∏ Dowódca 9 Brygady Wsparcia
Dowodzenia DG RSZ p∏k dypl.
Zygmunt Malec.(…)
Na zakoƒczenie odby∏a si´ defilada pododdzia∏ów, a po niej wszyscy przybyli tego dnia do bia∏obrzeskich koszarów udali si´ na przygotowany z okazji Êwi´ta festyn.
Ë èród∏o:
http://9bwd.wp.mil.pl/pl/1_303.html

U

roczystemu spotkaniu wszystkich cz∏onków chóru, ich
sympatykom i licznie przyby∏ym cz∏onkom Klubu Seniora w Niepor´cie, towarzyszy∏o du˝e wzruszenie. WÊród zaproszonych goÊci znaleêli si´: pan Robert Wróbel
– starosta powiatu legionowskiego,
pan S∏awomir Maciej Mazur – wójt
gminy Niepor´t, pani Bogus∏awa
Oksza – Klossi – dyrektor Gminnego OÊrodka Kultury w Niepor´cie,
pani Halina Okoƒska – so∏tys Niepor´tu, pan Stanis∏aw Paterek – so∏tys
Stanis∏awowa Pierwszego a tak˝e
pracownicy Urz´du Gminy Niepor´t.
W imieniu jubilatów przyby∏ych
goÊci powita∏a pani Kinga G´bicz,
przewodniczàca Klubu Seniora oraz
cz∏onkini Chóru. Nast´pnie g∏os zabra∏ pan Grzegorz Orliƒski – dyrygent i opiekun artystyczny chóru,
który opowiedzia∏ o poczàtkach, historii i dzia∏alnoÊci chóru.
Cz´Êç artystyczna uroczystoÊci
zacz´∏a si´ wyst´pem chóru, który
przygotowa∏ nie tylko program muzyczny, ale równie˝ komediowe inscenizacje wokalno – s∏owne. Wykonawcami skeczów byli: Anna
i Zygmunt Zajenkowscy, Kinga
i Wojciech G´bicz oraz Hanna
i Krzysztof Jaszczak, a pani Anna
Zajenkowska recytowa∏a wiersze
naszej noblistki, Wis∏awy Szymborskiej. Wiersze o tematyce wieku
dojrza∏ego wzbudzi∏y ogólne rozbawienie. Wzruszajàca piosenka
„Nasz pi´kny cudny Niepor´t”
w wykonaniu pani W∏adys∏awy Powa∏y – Nawrockiej, zakoƒczy∏a
cz´Êç artystycznà. Ca∏oÊç prezentacji wyre˝yserowa∏a pani Kinga G´bicz.
Serdeczne gratulacje z∏o˝yli jubilatom wójt Maciej Mazur i starosta

Robert Wróbel. Nie zabrak∏o pi´knych i ciep∏ych s∏ów pod adresem
chórzystów. Obaj panowie gratulowali i dzi´kowali cz∏onkom „Echa
Niepor´tu”, doceniajàc zapa∏, werw´
i pasj´ z jakà anga˝ujà si´ i przygotowujà wyst´py sceniczne, mimo
dojrza∏ego wieku. Wdzi´czni artyÊci
obdarowali swoich goÊci ró˝ami
i zaprosili na s∏odki pocz´stunek.
Organizatorzy sk∏adajà podzi´kowania dyrektorowi GOK Bogus∏awie Oksza-Klossi za wspieranie
dzia∏aƒ artystycznych, panu Wójtowi za zaanga˝owanie i zainteresowanie oraz panu StaroÊcie za obecnoÊç i dobre s∏owa.
Ë Anna Zajenkowska
Chór „Echo Niepor´tu”
Chór „Echo Niepor´tu” powsta∏
4 lata temu z inicjatywy pani Bogus∏awy Oksza-Klossi, dyrektora
GOK. Jego cz∏onkowie wywodzà
si´ z klubu Seniora, który funkcjonuje przy Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie. Zespó∏ liczy
obecnie 24 osoby i spotyka si´
na dwugodzinne próby raz w tygodniu. Kierownikiem artystycznym
i jednoczeÊnie dyrygentem chóru
jest od poczàtku Grzegorz Orliƒski.

Oprawà muzycznà zajmuje si´ pan
Wojciech Âwi´cicki.(…) Chór wyst´puje na wszystkich wa˝niejszych uroczystoÊciach organizowanych przez Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie i w∏adze
samorzàdowe gminy, anga˝ujàc
si´ muzycznie w opraw´ uroczystoÊci patriotyczno-religijnych w parafiach.
Chór zosta∏ wyró˝niony pucharem
i dyplomem przez pana Adama Struzika Marsza∏ka Województwa Mazowieckiego za promowanie polskiej
piosenki oraz za aktywny udzia∏
w ˝yciu kulturalnym Mazowsza.
Zespó∏ jest laureatem III Przeglàdu
Piosenki Patriotycznej „Kocham Ci´
Ojczyzno” w Ursusie, na IV Festiwalu So∏ectw w Skrzeszewie, „Echo
Niepor´tu” reprezentowa∏o Gmin´
Niepor´t i za swojà prezentacj´ artystycznà zaj´∏o II miejsce. Zespó∏
trzykrotnie wystàpi∏ równie˝ na Festiwalu Kol´d i Pastora∏ek „Kol´dowe Serce Mazowsza”.
12 listopada chór zaprasza
do GOK w Niepor´cie na spektakl
„Droga ku niepodleg∏oÊci” z okazji
98. rocznicy odzyskania niepodleg∏oÊci przez Polsk´.
Ë Grzegorz Orliƒski

Sà razem od
50 i wi´cej lat
11 par Êwi´towało ostatnio
jubileusz 50-lecia po˝ycia
mał˝eƒskiego.
WÊród nich by∏y te˝ dwie pary, które prze˝y∏y
razem 60 i wi´cej lat! Paƒstwo Sabina i Antoni
Kos sà ma∏˝eƒstwem w∏aÊnie od 60 lat, natomiast
Paƒstwo Marta i Romuald Rychlik zawarli
zwiàzek 66 lat temu.
˚yczymy wszystkim Jubilatom dalszych pi´knych, szcz´Êliwych lat wspólnego po˝ycia, zdrowia i rodzinnego szcz´Êcia.
Szanowni Jubilaci Êwi´towali w gronie Rodziny i bliskich sobie osób. Z tej okazji otrzymali
Ë BW
wiele serdecznych ˝yczeƒ.
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Wychowankowie
UKS D¢BINA
na siatkarskich
parkietach w sezonie
sportowym 2016/2017
Liczne grono dziewczàt i chłopców, którzy pierwsze
siatkarskie kroki stawiali w gminie Niepor´t obecnie
reprezentuje barwy innych klubów, i tak:
1. Paulina BANASZEK – UMKS MOS Warszawa
2. Dominika BA¡SKA – MKS Iskra Legionowo
3. Natalia BARTKOWSKA – KS Pa∏ac Bydgoszcz
4. Dawid CHE¸STOWSKI – KS Metro Warszawa
5. Weronika DENKIEWICZ – UKS Ósemka Siedlce
6. Mateusz GOLIS – UMKS MOS Warszawa
7. Aleksandra HO¸UJ – UMKS MOS Warszawa
8. Maciej MATA – AZS Politechnika Opolska Cementownia Odra
9. Sylwia POSTEK – UMKS MOS Warszawa
10. Aleksandra RASI¡SKA – Legionovia Legionowo
11. Wiktor WOèNIAKOWSKI – KS Metro Warszawa
˚yczymy udanego sportowego sezonu!
Osiàgni´cia z sezonu 2016:
• Aleksandra Rasiƒska – z∏ota medalistka MISTRZOSTW
POLSKI JUNIOREK 2016
• Natalia Bartkowska – bràzowa medalistka MISTRZOSTW
POLSKI KADETEK 2016
• Mateusz Golis – z∏oty medalista MISTRZOSTW MAZOWSZA
KADETÓW 2016
• Weronika Denkiewicz, Aleksandra Ho∏uj, Sylwia Postek
– bràzowe medalistki MISTRZOSTW MAZOWSZA
M¸ODZICZEK 2016
Ë D.PieÊniak

Dwie gminne szkoły – Gimnazjum im. Bohaterów
Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie
Pierwszym oraz Szkoła Podstawowa im. Wandy
Chotomskiej w Józefowie znalazły si´ na czele
sportowej klasyfikacji, podsumowujàcej powiatowe
rozgrywki w ramach Mazowieckich Igrzysk
Młodzie˝y Szkolnej.

22 paêdziernika najszybsi zawodnicy z UKS Fala Niepor´t przecierali szlaki
na ogólnopolskich zawodach,,OD MŁODZIKA DO OLIMPIJCZYKA'' w Warszawie,
a 29 paêdziernika wystartowali w V Otwartych Mistrzostwach Ostroł´ki w pływaniu.

Na drodze
do olimpijskiej formy
P

oziom zawodów na p∏ywalni
przy ul. Ksi´cia Trojdena
w Warszawie by∏ bardzo wysoki. Startowa∏o 828 zawodników
z 73 klubów sportowych z ca∏ej Polski. Zawodnicy UKS Fala Niepor´t
zademonstrowali wysokà form´
i umiej´tnoÊci zdobywajàc 3 medale. Marta Pasiƒska wywalczy∏a bràz
na 50 m stylem motylkowym, Aleksandra Gradek bràz na 100 m stylem
dowolnym oraz B∏a˝ej Dybek srebro na 100 m stylem klasycznym.

Na wyró˝nienie zas∏uguje równie˝
najm∏odsza uczestniczka Patrycja
Jurkiewicz, która na swoich pierwszych tak powa˝nych zawodach
zdoby∏a 4 miejsce na 50 m stylem
dowolnym.
Na zawody w Ostro∏´ce stawi∏o
si´ 327 zawodników z 27 klubów
p∏ywackich. Niepor´ckà Fal´ reprezentowa∏o 21 zawodników.
Tym razem nasi p∏ywacy wywalczyli a˝ 15 medali, co da∏o im 4 pozycj´ w rankingu medalowym!

Na szczególne wyró˝nienie zas∏ugujà Anna S∏omiƒska i Jan Zaborski, którzy uzyskujàc najbardziej wartoÊciowe wyniki, zdobyli statuetki dla najlepszej
zawodniczki i dla najlepszego zawodnika w roczniku 2005.
Wszystkim naszym zawodnikom
gratulujemy i cieszymy si´ z dobrych wyników oraz pobitych rekordów ˝yciowych!
Ë Bartosz Krawczak

fot. Powiat Legionowski Katarzyna Leszczyƒska

Sportowy sukces
gminnych szkół

Podczas paêdziernikowej sesji Rady Powiatu w Legionowie podsumowano 10. Mazowieckie Igrzyska
M∏odzie˝y Szkolnej. Nagrody
otrzyma∏y zwyci´skie placówki,
trenerzy oraz uczniowie, którzy we
wspó∏zawodnictwie w 12 dyscyplinach sportowych osiàgn´li wysokie
wyniki.
W kategorii szkó∏ podstawowych po raz pierwszy zwyci´˝y∏a
szko∏a w Józefowie, a Gimnazjum
potwierdzi∏o swojà dominacj´, stajàc kolejny raz na najwy˝szym
stopniu podium.
Nagrody z ràk starosty Roberta
Wróbla odebrali dyrektor Agnieszka Powa∏a oraz zast´pca dyrektora
Jerzy Wawrzyniak.

ZDOBYWCY MEDALI
Z∏ote medale zdobyli: Anna Słomiƒska na 50 m stylem dowolnym i motylkowym, Jan Zaborski na 50 m stylem dowolnym i grzbietowym, Maria Chojnowska i Aleksandra Elsner na 50 m stylem klasycznym.
Srebro: Agata Rochmiƒska na 50 m stylem dowolnym i mo-

Podsumowanie MIMS jest równie˝ okazjà do wyró˝nienia trenerów. Otrzymali je – Anna Wenerska, Micha∏ Madej i Przemys∏aw
èród∏o, nauczyciele Gimnazjum
oraz Katarzyna S∏omiƒska, Tomasz Stefaniak i Jakub Szczerba ze
szko∏y w Józefowie.
Wyró˝nienia otrzyma∏y tak˝e
osoby dzia∏ajàce na rzecz rozwoju
sportu – Ryszard Pilecki, Przewodniczàcy Powiatowego Szkolnego
Zwiàzku Sportowego oraz Roman
Madej, Wiceprzewodniczàcy Zarzàdu Powiatowego SZS.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i ˝yczymy
nast´pnych sukcesów!
Ë BW

tylkowym, Dominika Antczak na 100 m grzbietowym, Daniel Kraszewski na 100 m klasycznym.
Bràz: Aleksandra Gradek na 50 m stylem dowolnym i motylkowym, Anna Słomiƒska na 50 m grzbietowym, Jan Zaborski na 50 m motylkowym oraz Sztafeta 4x50 m dziewczàt.

Niepubliczne Przedszkole
Smyka Podró˝nika zaprasza
Nowe Niepubliczne Przedszkole Smyka Podró˝nika
w Niepor´cie zaprasza
dzieci w wieku 2,5 – 6 lat
na wspólnà wypraw´
po krainie dzieciƒstwa.
Razem rozpoczniemy przygod´ z naukà i b´dziemy odkrywaç Êwiat wszystkimi zmys∏ami. Bo podró˝e kszta∏cà
i uczà akceptacji.
Przedszkole Smyka Podró˝nika od paêdziernika jest
partnerem Gminy Niepor´t
i wspiera program „Niepor´cka Karta Rodziny 3+”. Przed-

szkole mieÊci si´ w Niepor´cie, ul Zegrzyƒska 8d. Wi´cej
informacji o ofercie i zni˝kach na stronie www.smykpodroznik.edu.pl lub pod numerem telefonu 516 38 48 48
Rekrutacja do Przedszkola
Smyka Podró˝nika ca∏y czas
trwa! Zaj´cia rozpocz´∏y si´
1 wrzeÊnia w nowoczeÊnie
wyposa˝onych salach, ale
mo˝na do∏àczyç w dowolnym
momencie. Sà jeszcze wolne
miejsca w grupach.
Ë BW
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Walki powietrzne w okolicach
Niepor´tu
– Kampania WrzeÊniowa 1939 roku cz. I.
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.

J

u˝ w sierpniu wyczuwa∏o si´ niepokój zwiàzany z agresywnà
politykà Niemiec hitlerowskich
w Europie i stawianych ˝àdaƒ terytorialnych wobec naszego kraju.
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 (Zerstr?rer) z 1 (Z)LG1.
Do obrony polskiego nieba 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 Zegrza1. 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 Zerstr?rera
(Me-110) dowodzonego przez Fw.
Herberta Schoba, któremu zaliczono zestrzelenie polskiego myÊliwca1.
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 2 800 m. 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
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od tego statecznika znajduje si´
w dole kabiny po lewej stronie,
a moja lewa r´ka by∏a ca∏kowicie
bezw∏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˝ 1 200 m. 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” 2.
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 – 2 000
m 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.3 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 76.4
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.
Ë Dariusz Wróbel
Niepor´ckie Stowarzyszenie Historyczne
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