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Reprezentacyjny Zespó∏ Arty-

styczny Wojska Polskiego jest

najwi´kszà instytucjà arty-

stycznà w Wojsku Polskim. Od po-

nad szeÊçdziesi´ciu lat w niezwyk∏y

sposób ukazuje bogactwo kultury

narodowej i kultywuje chwa∏´ or´-

˝a polskiego. Wyst´py znakomitych

muzyków, Êpiewaków i tancerzy

gromadzà zawsze licznà widowni´.

Podobnie by∏o w sali sportowej

szko∏y w Niepor´cie, która w piàtek

zamieni∏a si´ w sal´ koncertowà

i wype∏ni∏a mi∏oÊnikami repertuaru

zespo∏u. PodziwialiÊmy orkiestr´

koncertowà w pi´çdziesi´ciooso-

bowym sk∏adzie i solistów, którzy

z profesjonalizmem i elegancjà po-

prowadzili s∏uchaczy przez ró˝ne

okresy walki Polaków o niepodle-

g∏oÊç. Zró˝nicowany repertuar

i zmieniajàce si´ stroje solistów bu-

dowa∏y szczególnà atmosfer´, po-

zwala∏y zrozumieç nastroje, jakie za-

grzewa∏y Polaków do zbrojnego

dzia∏ania.

Koncert by∏ wyjàtkowym wyda-

rzeniem artystycznym i liczymy

na to, ̋ e w przysz∏ym roku ponow-

nie goÊciç b´dziemy Zespó∏ w gmi-

nie Niepor´t. 

� B.Wilk

Wojsko zagrało 
dla nas

Wojsko zagrało 
dla nas

18 listopada w Niepor´cie goÊciliÊmy
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska
Polskiego z niepowtarzalnym koncertem
„Póki Polska ˝yje w nas”, który zakoƒczył
gminne obchody Âwi´ta NiepodległoÊci.
Zespół zaprezentował program, 
składajàcy si´ z utworów i pieÊni ˝ołnierskich
oraz patriotycznych, który zachwycił
niepor´ckà publicznoÊç. 

Trasa linii autobusowej 705 i 735
Docierajà do Paƒstwa i do nas niepokojàce informacje
dotyczàce planów skrócenia tras linii autobusowych 705
oraz 735 do kraƒca ̊ eraƒ FSO. Rozwa˝ane sà one przez
Komisj´ Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warsza-
wy oraz Zarzàd Transportu Miejskiego w Warszawie,
a wià˝à si´ z planowanymi zmianami komunikacyjny-
mi w obszarze dzielnicy Białoł´ka. 
Sprzeciwiam si´ stanowczo tym zmianom, poniewa˝ b´dà
si´ one wiàzały z utrudnieniami dla mieszkaƒców powiatu
legionowskiego oraz mieszkaƒców Warszawy. 
Z połàczeƒ komunikacyjnych mi´dzy Warszawà a gminà Nie-
por´t liniami 705 i 735 obsługiwanymi przez ZTM w War-
szawie korzystajà nie tylko mieszkaƒcy gminy Niepor´t, ale
równie˝ mieszkaƒcy m. st. Warszawy, przemieszczajàcy si´

do zakładów pracy, szkół czy oÊrodków szkoleniowych zlo-
kalizowanych na terenie powiatu legionowskiego, w tym
tak˝e w gminie Niepor´t nad Jeziorem Zegrzyƒskim. 
Obecny przebieg tras linii 705 i 735 został przez ostatnich
kilka lat wypracowany w ramach współpracy gminy i Za-
rzàdu Transportu Miejskiego w Warszawie. Był odpowie-
dzià na postulaty mieszkaƒców, którzy zabiegali o przedłu-
˝enie trasy do metra Marymont. 
Wystosowałem listy do Prezydent m.st. Warszawy Hanny
Gronkiewicz-Waltz i Przewodniczàcej Rady m.st. Warszawy,
do Posła na Sejm Jana Grabca oraz Starosty Powiatu Legio-
nowskiego Roberta Wróbla, z proÊbà o interwencj´ i po-
zostawienie ostatniego przystanku linii 705 i 735 w dotych-
czasowej lokalizacji, na p´tli Metro Marymont. 

Na mój wniosek Konwent Samorzàdów Powiatu Legionow-
skiego przekazał Prezydent Hannie Gronkiewicz-Waltz sta-
nowisko, w którym wyra˝a stanowczy sprzeciw w sprawie
propozycji skrócenia tras do kraƒca ˚eraƒ FSO. 
Zwracam si´ do Paƒstwa z proÊbà o włàczenie si´ w ak-
cj´, której celem jest zachowanie dotychczasowych tras
linii 705 i 735 i wysyłanie pism w tej sprawie do Prezydent
Hanny Gronkiewicz-Waltz. Swoje uwagi mo˝na równie˝
zgłaszaç do ZTM w Warszawie na adres e-mail: bialole-
ka@ztm.waw.pl. 
Wyraêmy wspólnie sprzeciw wobec planowanych, nieko-
rzystnych dla nas zmian. 

Dzi´kuj´ Paƒstwu – Wójt Gminy Niepor´t Maciej Mazur

Szanowni Paƒstwo! 



Chodnik budowany jest na odcin-

ku d∏ugoÊci 900 metrów. Pierwszy

etap prac wykona∏a gmina Niepo-

r´t, budujàc chodnik po obydwu

stronach ulicy o ∏àcznej d∏ugo-

Êci 700 metrów. O dokoƒczenie bu-

dowy brakujàcego odcinka zabie-

ga∏ w MZDW wójt Maciej Mazur.

Prace budowlane zakoƒczà si´ w li-

stopadzie. � BW
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W listopadzie przedstawiciele samorzàdów powiatu legionowskiego dwukrotnie
obradowali w sprawie przywrócenia kolei do Zegrza. Jest to bardzo wa˝na dla
naszej gminy inwestycja, która usprawni dojazd mieszkaƒców do Warszawy
i przyczyni si´ do zmniejszenia ruchu drogowego na „krajówce” nr 61 oraz
wojewódzkiej 631.

Wraca kolej do Zegrza
3listopada wójt Maciej Mazur

uczestniczy∏ w spotkaniu wraz

ze starostà Robertem Wró-

blem, burmistrzem serocka i wójtem

gminy Wieliszew w siedzibie war-

szawskiego Zarzàdu Transportu Miej-

skiego. Wzi´li w nim udzia∏ równie˝

przedstawiciele PKP PLK, który b´-

dzie g∏ównym inwestorem oraz Szyb-

kiej Kolei Miejskiej. Realizacja przed-

si´wzi´cia ma zostaç dofinansowana

w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Mazo-

wieckiego na lata 2014-2020 (RPO

Mazowsze. Pozosta∏o jeszcze

do uzgodnienia wiele szczegó∏ów,

mi´dzy innymi liczba przystanków

i ich lokalizacja oraz przebieg ostat-

niego odcinka linii w Zegrzu Po∏u-

dniowym. B´dzie on przebiega∏ w re-

jonie skrzy˝owania z DW631 i drogi

krajowej nr 61. Planowana przebudo-

wa tego odcinka dróg ju˝ na etapie

projektu uwzgl´dniaç musi przysz∏e

potrzeby wynikajàce z przebiegu linii

kolejowej. Wójt Maciej Mazur zg∏o-

si∏ propozycj´ lokalizacji ostatniego

przystanku kolei w Zegrzu Po∏udnio-

wym na dzia∏ce b´dàcej w∏asnoÊcià

Skarbu Paƒstwa, znajdujàcej si´

przed drogà dojazdowà do zak∏adów

wojskowych. Taka lokalizacja nie

stworzy ucià˝liwoÊci mieszkaƒcom

pobliskiego osiedla. 

Ponowne spotkanie w sprawie re-

witalizacji kolei do Zegrza mia∏o

miejsce 23 listopada w siedzibie

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Po-

Êwi´cone by∏o wspó∏pracy przy pla-

nowaniu i realizacji najbli˝szych za-

daƒ. Przedstawiono na nim szczegó-

∏y dzia∏aƒ do 2019 roku, wÊród

których znalaz∏o si´ m.in. przygoto-

wanie studium wykonalnoÊci projek-

tu, niezb´dne do starania si´ o dofi-

nansowanie, uzyskanie decyzji o Êro-

dowiskowych uwarunkowaniach

realizacji inwestycji oraz podpisanie

umowy o jej dofinansowanie. Na la-

ta 2019-2022 zaplanowano realizacj´

inwestycji, roboty budowlane i po-

przedzajàce je dzia∏ania, m.in. nie-

zb´dny wykup gruntów. 

� B.Wilk

W wyniku zrealizowanej przebudo-

wy linii, znikn´∏y kable napo-

wietrzne w rejonie skrzy˝owania

Jana Kazimierza z ulicà Szkolnà, a˝

do s∏upa energetycznego przy uli-

cy Dworcowej. Stary s∏up z trans-

formatorem zastàpi∏a nowoczesna

stacja kontenerowa, zlokalizowana

na ty∏ach urz´du.

Obecnie realizowane sà prace bu-

dowlano-monta˝owe stanu surowe-

go budynku. Wykonywany jest

fragment stropu nad pierwszym

pi´trem i roboty murarskie Êcian

na drugim pi´trze. W grudniu Wy-

konawca inwestycji rozpocznie

monta˝ wi´êby dachowej wraz

z pokryciem z blachodachówki.

Po zakoƒczeniu rozbudowy, gdy

budynek uzyska pozwolenie

na u˝ytkowanie, rozpocznie si´

modernizacja starej cz´Êci urz´du.

Polegaç ona b´dzie na przebudowie

instalacji teletechnicznej, na którà

gmina uzyska∏a dofinansowanie

w ramach programu „E-urzàd

w Gminie Niepor´t”.

Termin zakoƒczenia ca∏oÊci in-

westycji wyznaczono na paêdzier-

nik 2017 roku. 

� BW

Jak ju˝ informowaliÊmy, przebudo-

wa obejmuje odcinek drogi d∏ugo-

Êci 826 metrów. Jezdnia poszerzo-

na zostanie do 6 metrów, z jednej

jej strony wybudowany zostanie

chodnik o szerokoÊci 2 metrów,

wraz ze zjazdami do posesji. Pobo-

cze z miejscowym odwodnieniem

utwardzone b´dzie kruszywem.

Obecnie wykonywana jest na-

wierzchnia asfaltowa ulicy.

Koszt inwestycji, której g∏ów-

nym inwestorem jest Powiat Legio-

nowski, wyniesie przesz∏o 994 tys.

z∏otych. Gmina Niepor´t wspar∏a

przedsi´wzi´cie finansowo kwotà

300 tys. z∏otych. 

Roboty zakoƒczà si´ w listopa-

dzie.

� BW

Po przerwie, spowodowanej oczekiwaniem na wykonanie przez PGE
likwidacji napowietrznej linii energetycznej w centrum Niepor´tu,
wznowione zostały prace przy rozbudowie budynku urz´du gminy

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

Mazowiecki Zarzàd Dróg Wojewódzkich koƒczy
realizacj´ wspólnego z gminà Niepor´t
przedsi´wzi´cia – budow´ chodnika
w Rembelszczyênie, do granicy z Warszawà. 

Prace budowlane na ulicy
Szkolnej w Izabelinie

Zamontowano
lampy na ulicy
Wierzbowej

Dokoƒczenie budowy
chodnika w Rembelszczyênie

ZaÊwieciły si´ ju˝ lampy na ulicy
Wierzbowej w Kàtach
W´gierskich, na odcinku od ulicy
PrzyleÊnej.   

W I etapie realizacji oÊwietlenia uli-

cy zamontowano 8 s∏upów oÊwie-

tleniowych z lampami led. Koszt

ich wykonania wyniós∏ 33,2 tys. z∏.

� BW

JEST PROJEKT BUD˚ETU
GMINY NIEPOR¢T 
NA 2017 ROK 
Wójt Maciej Mazur skierował projekt uchwały
bud˝etowej na 2017 rok Gminy Niepor´t wraz
z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
oraz do Rady Gminy Niepor´t. 

Tym samym rozpocz´ta została procedura uchwalenia bud˝etu
gminy na 2017 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa,
po zapoznaniu si´ z projektem, przedło˝y swojà opini´. Odbywajà
si´ posiedzenia komisji Rady Gminy Niepor´t, podczas których
radni wypracujà opini´ w sprawie przedło˝onego projektu
uchwały bud˝etowej na 2017 rok.

Dochody gminy ustalone zostały w wysokoÊci 78 787 890 zł, 
w tym 
• dochody bie˝àce w kwocie 72 595 525 zł, 
• dochody majàtkowe w kwocie 6 192 365 zł.

Wydatki gminy ustalono w kwocie 87 545 399 zł, w tym 
• wydatki bie˝àce w kwocie 68 391 818 zł, 
• wydatki inwestycyjne w kwocie 19 153 581 zł.
Po uchwaleniu bud˝etu gminy na 2017 rok, opublikujemy
w WieÊciach Niepor´ckich informator, który przybli˝y 
Czytelnikom kwestie finansów gminnych. 
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19 listopada Koło PZW nr 30 w Białobrzegach Êwi´towało 40-lecie istnienia.

Âwi´to w´dkarzy
Ztej okazji Zarzàd Ko∏a przygo-

towa∏ spotkanie w sali Gminne-

go OÊrodka Kultury, na które

zaproszeni zostali przedstawiciele

Polskiego Zwiàzku W´dkarskiego,

gminnego samorzàdu i zaprzyjaê-

nionych kó∏ w´dkarskich oraz sym-

patycy bia∏obrzeskich w´dkarzy. 

Prezes Marek Mróz przypomnia∏

histori´ ko∏a i opowiedzia∏ o jego

dzisiejszej dzia∏alnoÊci. Wspomnia-

no równie˝ zmar∏ych cz∏onków

Ko∏a, w których intencji dzieƒ

wczeÊniej ksiàdz proboszcz Marek

Kruszewski odprawi∏ msz´ w ko-

Êciele parafialnym.

Z okazji jubileuszu cz∏onkom ko-

∏a oraz osobom wspierajàcym jego

dzia∏alnoÊç wr´czono odznaczenia

i pamiàtkowe statuetki. Wr´czone

zosta∏y równie˝ z∏ote i srebrne od-

znaki PZW, którymi wyró˝nieni

zostali: z∏otà odznakà PZW Jan

Bielawski i Marek Fiuczek, a srebr-

nà odznakà: Jerzy Ponichtera

i Krzysztof WiÊniewski. W imieniu

wójta Macieja Mazura, list gratula-

cyjny wraz z pamiàtkowym pucha-

rem przekaza∏a na r´ce prezesa Ko-

∏a zast´pca wójta, Alicja Soko∏ow-

ska.

Serdecznie gratulujemy w´dka-

rzom i dzi´kujemy im za dzia∏al-

noÊç na rzecz rozwoju i upo-

wszechniania w´dkarstwa oraz ̋ y-

czymy, aby pasja którà piel´gnujà

i rozwijajà sprawia∏a im wiele ra-

doÊci i by∏a stale êród∏em satysfak-

cji. � B.Wilk

AAttrraakkccyyjjnnaa  ddzziiaałłkkaa  ww  ddoobbrreejj  cceenniiee
Przetarg na sprzeda˝ nieruchomoÊci po∏o˝onych
w Rembelszczyênie, przy granicy z Warszawà.
Przetarg odb´dzie si´ w dniu 23 grudnia 2016 r. w Urz´dzie Gminy Niepor´t,
adres: Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t.

Lp. Oznaczenie Pow. Cena wywoławcza WysokoÊç Godzina 
nieruchomoÊci brutto wadium przetargu

1 Nr 365/2 0,0750 ha 210 000 z∏ 20 000 zł 10.00
WA1L/00017764/8 w tym 23% VAT

2 Nr 365/3 0,0990 ha 250 000 z∏ 25 000 zł 10.30
WA1L/00017764/8 w tym 23% VAT

Wadium w wysokoÊci podanej
powy˝ej, nale˝y wnieÊç w for-
mie pieni´˝nej – z oznaczeniem
nieruchomoÊci (działki), której
dotyczy – przelew lub wpłata
– na rachunek bankowy Gminy
Niepor´t, prowadzony w Banku
Spółdzielczym w Legionowie o/
Niepor´t Nr 25 8013 1029 2003
0003 7415 0002, w taki sposób,
aby najpóêniej w dniu 19 grud-
nia 2016 r. wadium znajdowa-
ło si´ na rachunku bankowym
Gminy Niepor´t.
Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzen-
nego dla cz´Êci obszaru sołec-
twa Rembelszczyzny – rejon
po zachodniej stronie Kanału ̊ e-
raƒskiego w gminie Niepor´t,
uchwalonym uchwałà Nr
LIX/66/2014 Rady Gminy Niepo-
r´t z dnia 25 sierpnia 2014 r.
(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego,
poz. 8431 z dnia 11 wrze-
Ênia 2014 r.) działki poło˝one
sà na terenie zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej
o symbolu w planie 10MN. 
NieruchomoÊci poło˝one sà we

wsi Rembelszczyzna gmina Nie-
por´t, pow. legionowski, woj.
mazowieckie, w rejonie ul. Sko-
Ênej przy granicy administracyj-
nej z m.st. Warszawa, dzielnica
Białoł´ka. Dojazd do nierucho-
moÊci stanowi ulica SkoÊna,
która jest drogà gruntowà, od-
chodzàcà bezpoÊrednio od dro-
gi wojewódzkiej nr 633 – ul. Ja-
na Kazimierza (przedłu˝enie ul.
Płochociƒskiej). NieruchomoÊci
sà niezabudowane i niezagospo-
darowane, poroÊni´te dziko ro-
snàcà roÊlinnoÊcià i drzewami.
Działki poło˝one sà bezpoÊred-
nio w sàsiedztwie zwartej zabu-
dowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i terenów niezabudowa-
nych. Zabudowa usługowa
zlokalizowana jest wzdłu˝ ul.
Płochociƒskiej i Jana Kazimierza.
Przy ul. Jana Kazimierza i Płocho-
ciƒskiej zlokalizowane sà rów-
nie˝ obiekty u˝ytecznoÊci pu-
blicznej, placówki handlu
i usług. Autobusy komunikacji
publicznej (ZTM) kursujà ul. Ja-
na Kazimierza i Płochociƒskà,
a przystanek autobusowy znaj-

duje si´ w odległoÊci ok. 0,8 km
od nieruchomoÊci.
W odległoÊci ok. 7-8 km od nie-
ruchomoÊci poło˝ony jest Zalew
Zegrzyƒski, a w odległoÊci ok.
3 km znajduje si´ basen kryty.

NieruchomoÊci nie le˝à na ob-
szarze rewitalizacji oraz w spe-
cjalnej strefie rewitalizacji.
Ogłoszenie o przetargu zamiesz-
czone zostało na tablicy ogło-
szeƒ w siedzibie Urz´du Gminy
Niepor´t adres: 05-126 Niepo-
r´t, Plac WolnoÊci 1, na stronie
internetowej Gminy Niepor´t
oraz w http://www.bip.niepo-
ret.pl.
Szczegółowe warunki i informa-
cje dotyczàce przetargu mo˝na
uzyskaç w Dziale Geodezji i Go-
spodarki NieruchomoÊciami
Urz´du Gminy Niepor´t Plac
WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t,
pokój nr 7, telefon 22 767-04-
12, e-mail: b.bartkiewicz@nie-
poret.pl, w godzinach pracy
Urz´du.

Wójt Gminy Niepor´t
Sławomir Maciej Mazur

TERMINY PŁATNOÂCI
• wnoszenia op∏aty za gospo-

darowanie odpadami ko-
munalnymi za IV kwar-
ta∏ 2016r. W zwiàzku z po-

wy˝szym niezw∏ocznie

nale˝y uiÊciç ww. op∏at´

na otrzymany indywidualny

numer konta. Na druku prosi-

my wpisaç imi´ i nazwisko

osoby, której dotyczy p∏at-

noÊç, natomiast w tytule p∏at-

noÊci: „OP¸ATA ZA GO-

SPODAROWANIE ODPA-

DAMI oraz okres za jaki

dokonujemy op∏aty

np. IV kwarta∏ 2016 r. lub

w przypadku rat miesi´cznych

np. paêdziernik 2016 r., listo-

pad 2016 r. itp.”

W przypadku nieuiszczenia

op∏aty za gospodarowanie od-

padami komunalnymi Gmina

ma obowiàzek odzyskiwania

zaleg∏oÊci, w∏àcznie z ich eg-

zekucjà w oparciu o przepisy

ustawy o Ordynacji podatko-

wej i ustawy o post´powaniu

egzekucyjnym w administra-

cji.

• p∏atnoÊci IV raty podatku
od nieruchomoÊci, podatku
rolnego i leÊnego.
Podatek od nieruchomoÊci,

rolny i leÊny nale˝y uiszczaç

na konto wskazane w decyzji

wymiarowej.

Przypominamy, ˝e 15 listopada upłynàł termin:

Gminny OÊrodek Kultury
z a p r a s z a  n a

SPOTKANIA 
OP¸ATKOWE:
• Beniaminów – 10 grudnia 2016, godz. 18.00
• Niepor´t – 12 grudnia 2016, godz. 13.00
• Stanisławów Drugi – 18 grudnia 2016, godz. 17.00

UWA˚AJ NA ZŁODZIEJA!
Zbli˝ajà si´ Êwi´ta, czas na który wszyscy czekamy
i do którego bardzo si´ przygotowujemy. Cz´sto
opuszczamy wówczas nasze domy, udajàc si´ po zakupy,
odwiedzajàc rodzin´ i znajomych. Mo˝emy pomóc sobie
nawzajem i utrudniç działania złodzieja. Czujne oko
sàsiada mo˝e uchroniç nas przed włamaniem.
Zwracajmy uwag´ na sàsiednie posesje, zwi´kszy to
równie˝ nasze bezpieczeƒstwo! 

Gdzie szukaç pomocy?
Zbli˝a si´ zima, czas, w którym

mo˝emy byç zmuszeni do szuka-

nia pomocy. Nie zawsze dla siebie.

Pomocy potrzebowaç mo˝e za-

uwa˝ona osoba bezdomna lub sà-

siad, który sam nie mo˝e sobie po-

radziç.

Poni˝ej znajdujà si´ numery telefo-

nów do s∏u˝b, które mogà pomóc

w takiej sytuacji: 

• Gminny OÊrodek 
Pomocy Spo∏ecznej, 
ul. PodleÊna 4a 

(22) 490 43 44, (22) 490 43 41

• Stra˝ Gminna Niepor´t
(22) 774 87 91, 

patrol: 668 116 761

• Komisariat Policji 
w Niepor´cie
(22) 774 87 57 �

Skorzystaj z bezpłatnego
Serwisu SMS Gminy Niepor´t
Przypominamy, ˝e

istnieje mo˝liwoÊç

zalogowania si´

do bezp∏atnego ser-

wisu SMS, który

umo˝liwia szybkie

i sprawne przekazy-

wanie informacji

o niebezpieczeƒstwach zwiàza-

nych ze zmianà warunków pogo-

dowych, sytuacjach kryzysowych

zagra˝ajàcych zdrowiu i ˝yciu

mieszkaƒców, a tak˝e informacji

o wa˝nych wydarzeniach z ˝ycia

gminy. Serwis jest wolny od tre-

Êci reklamowych i s∏u˝y tylko

do komunikacji Gminy z Miesz-

kaƒcami.

Jak przebiega rejestracja? 
1. WyÊlij wiadomoÊç SMS na nu-

mer 503 340 503 wpisujàc w tre-

Êci wiadomoÊci wybrany kod re-

jestrujàcy (podany poni˝ej).

2. Po wys∏aniu wiadomoÊci

z kodem rejestracyjnym

otrzymasz wiadomoÊç SMS

z potwierdzeniem rejestracji

w wybranym serwisie.

Rodzaj informacji 
– BEZPIECZE¡STWO

Przesy∏ane b´dà informacje zwià-

zane ze zmianà warunków pogodo-

wych, awariach, utrudnieniach

w ruchu, a przede wszystkim sytu-

acjach kryzysowych zagra˝ajàcych

zdrowiu i ˝yciu – kod rejestrujàcy

nieporet01.

Rodzaj informacji
INFORMACJE
Przesy∏ane b´dà wiadomoÊci o wy-

darzeniach m.in. imprezach kultu-

ralnych, festynach, Êwi´cie gminy,

a tak˝e informacje urz´dowe – kod

rejestrujàcy nieporet02.
�



W roku 2001 przy Gminnym

OÊrodku Kultury powsta∏a m∏odzie-

˝owa grupa teatralna, która swà na-

zw´ „Strefa Podmiejska” wzi´∏a

z podzia∏u trasy autobusowej. Ama-

torskà grup´ mi∏oÊników teatru

„zebra∏a” pani Beata Wilk, ówcze-

sna dyrektor GOK, która zaprosi∏a

m∏odzie˝ interesujàcà si´ teatrem

na pierwsze spotkanie. M∏odymi

aktorami zaopiekowa∏a si´ pani Bo-

gus∏awa Oksza – Klossi. Przyszed∏

czas ci´˝kiej pracy: çwiczenia

z emisji g∏osu, gry aktorskiej, po-

ruszania si´ na scenie, opanowania

tremy i wiele innych. Pierwsza pró-

ba na scenie mia∏a miejsce 5 paê-

dziernika tego roku. Pani Bogusia

realizowa∏a z grupà wiele cieka-

wych pomys∏ów, jak np. wspólne

warsztaty z m∏odzie˝à niemieckà

w Krzy˝owej, czterokrotna wymia-

na grup w Berlinie i u nas. 

Premiera pierwszego przedsta-

wienia mia∏a miejsce z okazji

otwarcia Gminnego OÊrodka Kul-

tury w nowej siedzibie w 2002 r.

By∏a to sztuka Bertolda Brechta

„Wesele u drobnomieszczan”.

A potem by∏o jeszcze 20 premier

i oko∏o 80 przedstawieƒ oraz wie-

le nagród i wyró˝nieƒ na festiwa-

lach. Wkrótce mija 15 lat Strefy

Podmiejskiej i na ten jubileusz ak-

torzy przygotowali spektakl, któ-

rym zadebiutowali, czyli „Wesele

u drobnomieszczan”. 

Serdecznie zapraszamy do Gmin-

nego OÊrodka Kultury w Niepor´-

cie 17 grudnia 2016 r., o godzi-
nie 20.00

� I.Jacyna
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Patriotycznie, muzycznie i sportowo – w taki sposób
Êwi´towaliÊmy w gminie Niepor´t 98. rocznic´
odzyskania przez Polsk´ niepodległoÊci.

10 listopada ju˝ od rana na Placu

WolnoÊci w Niepor´cie stan´∏y

stoiska historyczno-edukacyjne,

które odwiedzali uczniowie gmin-

nych szkó∏ oraz wychowankowie

przedszkoli. 9. Brygada Wsparcia

Dowodzenia w Bia∏obrzegach zor-

ganizowa∏a pokaz sprz´tu wojsko-

wego oraz indywidualnego wypo-

sa˝enia ˝o∏nierzy. Dzieci oglàda∏y

wozy bojowe, jeêdzi∏y wojskowà

pó∏ci´˝arówkà i szuka∏y skarbów

z wykrywaczem metalu. Muzeum

Wojska Polskiego udost´pni∏o wy-

posa˝enie jednostek „Cichociem-

nych” oraz wóz powstaƒczy Ku-

buÊ, Muzeum Techniki Wojskowej

i Cywilnej w Markach militaria

z lat 1914-1945, a Stowarzyszenie

„˚o∏nierze Mazowsza” przygoto-

wa∏o dla dzieci „˝ywà lekcj´ histo-

rii” z okresu wojen napoleoƒskich.

W stoisku firmy GAZ SYSTEM SA

na dzieci czeka∏y gry planszowe

oraz zr´cznoÊciowe.

W po∏udnie w uroczystej oprawie

z∏o˝one zosta∏y kwiaty pod pomni-

kiem Legionistów Marsza∏ka Józe-

fa Pi∏sudskiego. W uroczystoÊci

wzi´li udzia∏ uczniowie Szko∏y

Podstawowej im. Wojska Polskie-

go w Bia∏obrzegach, dyrektor szko-

∏y wraz nauczycielami, Wójt Gmi-

ny Maciej Mazur, radni i so∏tysi.

Oficjalne uroczystoÊci rozpocz´-

∏a msza Êwi´ta koncelebrowana

w intencji Ojczyzny w koÊciele Nie-

pokalanego Pocz´cie NMP w Nie-

por´cie. Wzi´∏y w niej udzia∏ pocz-

ty sztandarowe: 9 Batalionu Dowo-

dzenia, Zwiàzku Kombatantów RP

i By∏ych Wi´êniów Politycznych

Ko∏a Powiatowego w Legionowie,

Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Nie-

por´cie, Wólce Radzymiƒskiej i Kà-

tach W´gierskich, Gimnazjum im.

Bohaterów Bitwy Warszaw-

skiej 1920 roku w Stanis∏awowie

Pierwszym, SP im. Bronis∏awa To-

kaja w Niepor´cie, SP im. Wojska

Polskiego w Bia∏obrzegach, SP

im. 28 Pu∏ku Strzelców Kaniow-

skich w Wólce Radzymiƒskiej, SP

im. Wandy Chotomskiej w Józefo-

wie, SP im. Saperów KoÊciuszkow-

skich w Izabelinie oraz harcerze ze

szczepu 14. Dru˝yn Harcerskich

i Gromad Zuchowych Niepor´t.

Opraw´ artystycznà mszy zapewni∏

chór Echo Niepor´tu. W kazaniu

ksiàdz kanonik proboszcz W∏ady-

s∏aw Trojanowski podkreÊli∏ wiel-

kà wartoÊç wychowania patriotycz-

nego, które jest fundamentem suwe-

rennoÊci Polski.

Po zakoƒczeniu mszy, na Placu

WolnoÊci stan´∏a Kompania Hono-

rowa 9 Batalionu Dowodzenia

pod dowództwem porucznika Grze-

gorza Kosieli, poczty sztandarowe,

zaproszeni goÊcie, mieszkaƒcy, rad-

ni, so∏tysi, przedstawiciele s∏u˝b

mundurowych, organizacji i stowa-

rzyszeƒ. Wójt Maciej Mazur

w swoim wystàpieniu mówi∏ o pa-

triotyzmie Polaków walczàcych

o wolnoÊç Ojczyzny oraz o tym, jak

rozumiemy patriotyzm obecnie.

W trakcie przemówienia zwróci∏

si´ do najm∏odszych uczestników

uroczystoÊci, dzi´kujàc im za udzia∏

w obchodach, za piel´gnowanie pa-

mi´ci o ludziach i wydarzeniach,

dzi´ki którym mamy wolnà i nie-

podleg∏à Ojczyzn´. A jest to bez-

cenny dar, który powinniÊmy ceniç

i szanowaç.

Apel Pami´ci Or´˝a Polskiego

odczyta∏a porucznik Martyna Wi-

niarska z 9 Batalionu Dowodzenia

w Bia∏obrzegach, a zakoƒczy∏a go

salwa Kompanii Honorowej. Po z∏o-

˝eniu przez delegacje kwiatów

przy pomniku pod D´bem Wolno-

Êci, uroczystoÊci zamknà∏ uroczysty

przemarsz Kompanii Honorowej

oraz pocztów sztandarowych

przed zgromadzonymi goÊçmi.

11 listopada Êwi´towaliÊmy spor-

towo, uczestniczàc w I Biegu Nie-

podleg∏oÊci, który wystartowa∏

o godzinie 11.11 spod koÊcio∏a

NMP Wspomo˝ycielki Wiernych

w Stanis∏awowie Pierwszym. Wzi´-

∏o w nim udzia∏ blisko dwustu

uczestników, którzy pokonali dy-

stans 4,75 km. Nawet wyjàtkowo

niska temperatura powietrza nie

zmrozi∏a doskona∏ego nastroju

uczestników, którzy z uÊmiechem

na twarzy przekraczali met´.

Nast´pnego dnia, w sobot´, chór

Echo Niepor´tu zaprosi∏ na spektakl

„Droga ku Niepodleg∏oÊci”. Domi-

nujàcym elementem sceny w sali

Gminnego OÊrodka Kultury by∏a

bia∏o-czerwona flaga, pod którà

chór wykona∏ patriotyczne pieÊni

Legionów Polskich.

Obchody zakoƒczy∏ 18 listopada

koncert Reprezentacyjnego Zespo-

∏u Artystycznego Wojska Polskie-

go „Póki Polska ˝yje w nas” w ha-

li sportowej szko∏y w Niepor´cie.

Zespó∏ zaprezentowa∏ program,

sk∏adajàcy si´ z utworów i pieÊni hi-

storycznych, ˝o∏nierskich oraz pa-

triotycznych, który zachwyci∏ nie-

por´ckà publicznoÊç. 

Organizatorzy dzi´kujà wspó∏or-

ganizatorowi uroczystoÊci – 9 Bry-

gadzie Wsparcia Dowodzenia

w Bia∏obrzegach oraz sponsorom

– firmie gaz System SA w Rem-

belszczyênie i Krzysztofowi Kostro,

a wszystkim uczestnikom obcho-

dów za wspólne Êwi´towanie.

� B.Wilk

Fotorelacja 

ze Âwi´ta Niepodleg∏oÊci 

zamieszczona jest na stronie 5.

19 listopada obchodziliÊmy w Êrodowisku harcerskim okràgłà rocznic´. Hufiec Wołomin, do którego nale˝y
nasz szczep, skoƒczył właÊnie 100 lat!

Âwi´towanie rozpocz´liÊmy od uro-

czystej mszy Êwi´tej w koÊciele pw.

Matki Bo˝ej Cz´stochowskiej

w Wo∏ominie, o której opraw´ za-

dbali harcerze z naszego hufca. Na-

st´pnie kolumnà przemaszerowali-

Êmy ulicami miasta z koÊcio∏a

na Plac 3 Maja. Tam mia∏ miejsce

apel w asyÊcie sztandaru Choràgwi

Sto∏ecznej i Hufca Wo∏omin. Zosta∏

odczytany rozkaz komendanta

– phm. Norberta Krupy, przygoto-

wany specjalnie na t´ okazj´.

WÊród zaproszonych goÊci byli

urz´dnicy miasta Wo∏omin, Ko-

menda Choràgwi Sto∏ecznej oraz

rodzice zuchów i harcerzy. 

Najbardziej w pami´ci zapad∏o

nam wszystkim przemówienie dh.

Pauliny Gajownik, która wspomnia-

∏a o historii harcerstwa na ziemi wo-

∏omiƒskiej w nawiàzaniu do historii

ca∏ego ZHP, które za 2 lata równie˝

b´dzie obchodziç 100-lecie. 

Po uroczystym apelu udaliÊmy si´

do siedziby hufca na ul. D∏ugiej,

gdzie dokonano ods∏oni´cia tablicy

pamiàtkowej oraz odby∏ si´ rodzin-

ny piknik harcerski. By∏ ma∏y pocz´-

stunek, wystawa zdj´ç, starych kro-

nik i Êpiewanki, a tak˝e gra z nagro-

dami. Przyby∏y reprezentacje

z Wo∏omina, Radzymina, Koby∏ki

oraz ekipa z Niepor´tu. Mimo ̋ e po-

goda nam nie dopisa∏a, nie odstraszy-

∏o to harcerzy i zuchów, którzy

dzielnie zdobywali punkty na ka˝dej

stacji. Na naszej czeka∏a iÊcie grun-

waldzka sprawnoÊç do zdobycia.

Ch∏opcy wojowali z mieczami jak

prawdziwi rycerze, a dziewczynki

plot∏y wianki jak prawdziwe damy

dworu. Tak w∏aÊnie na Êwi´cie huf-

ca promowaliÊmy nasze niepor´ckie

Êrodowisko dru˝yn grunwaldzkich!

Oprócz tego na ka˝dego g∏odomora

czeka∏a goràca grochówka prosto

z kuchni polowej. 

Âwi´to hufca by∏o bardzo udane

i mamy nadziej´, ˝e Szczep 14 DH

i GZ Niepor´t im. rtm. Witolda Pi-

leckiego doczeka si´ równie˝ za-

cnych rocznic. 

� Dru˝ynowa 14 GDH Puszcza

pwd. Dominika Zakrzewska

Strefa Podmiejska 
zaprasza na spektakl jubileuszowy

Nasz Hufiec ma 100 lat!

15
GGrruuppaa  tteeaattrraallnnaa  zz GGmmiinnnneeggoo  OOÊÊrrooddkkaa  KKuullttuurryy  ww NNiieeppoorr´́cciiee  sseerrddeecczznniiee
zzaapprraasszzaa  nnaa ssppeekkttaakkll  „„WWeesseellee  uu ddrroobbnnoommiieesszzcczzaann””  zz ookkaazzjjii 1155--lleecciiaa
iissttnniieenniiaa  zzeessppoo∏∏uu..

Gminne obchody
Âwi´ta NiepodległoÊci
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Gminne obchody
Âwi´ta NiepodległoÊci
Gminne obchody
Âwi´ta NiepodległoÊci

Obozowe ˝ycie wojsk
napoleoƒskich

Przeja˝d˝ka wojskowym
chevroletem

Spotkanie 
z saperami

Stoisko 
Muzeum 

Wojska Polskiego

A˝ szkoda
wychodziç
z samochodu
pancernego

Z∏o˝enie kwiatów w Bia∏obrzegach

Delegacja samorzàdowa gminy Niepor´t sk∏ada kwiaty

Koncert Chóru Echo Niepor´tu

Defilada Kompanii Honorowej i pocztów sztandarowych

Pamiàtkowe zdj´cie uczestników biegu

Wystartowali na tras´ Biegu Niepodleg∏oÊci
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Idea sportowego Êwi´towania 11 li-

stopada, zaproponowana przez

Wójta Gminy Niepor´t i Probosz-

cza Parafii NMP Wspomo˝ycielki

Wiernych w Stanis∏awowie Pierw-

szym, spotka∏a si´ z pozytywnym od-

zewem ze strony biegaczy. Lista osób

zg∏aszajàcych swój udzia∏ zape∏nia∏a

si´ szybko z dnia na dzieƒ. W dniu za-

wodów, na placu przed koÊcio∏em

w Stanis∏awowie Pierwszym (tu by∏

start i meta) stan´∏o blisko dwustu

uczestników, których powitali Wójt

Gminy Niepor´t Maciej Mazur, Sta-

rosta Powiatu Legionowskiego Robert

Wróbel i ksiàdz proboszcz Tomasz

Osiadacz. Startujàcy, pomimo przej-

mujàcego zimna, byli w doskona∏ych

humorach i Êwietnie prezentowali si´

w niebieskich koszulkach, które znaj-

dowa∏y si´ w pakietach startowych

przygotowanych przez organizato-

rów. Przed rozpocz´ciem biegu wszy-

scy pomodlili si´ za poleg∏ych w wal-

kach o wolnoÊç Polski oraz z∏o˝ono

kwiaty przed tablicà pamiàtkowà

w koÊciele. 

Trasa, na którà wyruszyli biegacze,

prowadzi∏a ulicami: Koncertowà,

Izabeliƒskà, Ma∏o∏´ckà, Polnà, Kró-

lewskà, Izabeliƒskà i Koncertowà,

i liczy∏a 4,75 km. Na pierwszego fi-

niszujàcego nie trzeba by∏o d∏ugo

czekaç. Piotr ¸obodziƒski z Bielska

Podlaskiego, z klubu Adidas Run-

ning, potrzebowa∏ 15 minut i 14,2 se-

kund na pokonanie wyznaczonego

dystansu. To zrozumia∏e w przypad-

ku tak utytu∏owanego zawodnika,

specjalizujàcego si´ w bieganiu

po schodach – m.in. Mistrza Âwiata

z 2015 roku, Mistrza Europy z 2014

r. i Wicemistrza 2016. Tu˝ za nim fi-

niszowa∏ Rafa∏ Szymborski z Góry

z klubu Agencja Projekt Igrzyska,

z czasem 15:31,40, trzeci by∏ zawod-

nik z Legionowa Dariusz Wieczorek

z czasem 16:02,15. 

Trzy pierwsze panie równie˝ szyb-

ko przekroczy∏y met´. Pierwsza by-

∏a Kinga Reda z klubu Wieliszew He-

ron Team z czasem 19:32,20, druga

Michalina Swatowska z Ostrowi

Mazowieckiej z Lks Ostrowianka

z czasem 19:55,95. Trzecia stawi∏a

si´ na mecie Michalina Ziendara, za-

wodniczka z Warszawy z Mks Polo-

nia, z czasem 20:32,15.

Uczestnicy biegu zgodnie chwalili

jego organizacj´. Trasa by∏a dobrze za-

bezpieczona przez policj´ i stra˝aków,

na starcie du˝a liczba wolontariuszy

z gimnazjum pomaga∏a biegaczom

w rejestracji. Po biegu ka˝dy móg∏ po-

siliç si´ grochówkà wypiç goràcà her-

bat´. Na deser ksiàdz proboszcz To-

masz Osiadacz zaproponowa∏ wszyst-

kim okolicznoÊciowy „biegowy”

czekoladowy tort, a jego parafianie do-

skona∏e ciasta w du˝ym wyborze.

Po tak udanym debiucie organiza-

torzy zapraszajà do udzia∏u w przy-

sz∏orocznym Biegu Niepodleg∏oÊci.

To doskona∏a alternatywa dla Êwi´-

towania przed telewizorem, gwaran-

tujàca du˝o wi´cej wra˝eƒ. � BW

I Bieg NiepodległoÊci 
w gminie Niepor´t
Sportowe obchody Âwi´ta NiepodległoÊci? Jak najbardziej!
I Bieg NiepodległoÊci dostarczył zarówno uczestnikom jak
i organizatorom du˝o radoÊci i satysfakcji. 

Z∏o˝enie kwiatów w koÊciele

Start I Biegu Niepodleg∏oÊci

Wolontariusze bardzo pomogli
przy organizacji biegu

Trzej pierwsi
panowie
na mecie

Wr´czenie medali trzem pierwszym paniom
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WW  GGRRUUDDNNIIUU 2016 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

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

Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoÊç
Izabelin: cała miejscowoÊç

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

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



Wtrakcie popo∏udniowej bitwy nad Legio-

nowem w dniu 1 wrzeÊnia 1939 roku naj-

wi´ksze straty ponios∏a wyposa˝ona

w starsze samoloty typu PZL P-7 123 Eskadra My-

Êliwska „Krakusów” (Dywizjon Krakowski). Prze-

starza∏e maszyny w starciu z szybkimi Messersch-

mittami nie mia∏y wi´kszych szans. Jako pierwszy

zosta∏ zestrzelony nad folwarkiem Micha∏ów do-

wódca eskadry kapitan pilot Mieczys∏aw Leonard

Olszewski, który – ci´˝ko ranny – zdo∏a∏ wykonaç

pe∏nà beczk´ i posadziç samolot na polu Grzego-

rza Kawki w Stanis∏awowie Drugim. Rany okaza-

∏y si´ Êmiertelne – bohaterski lotnik zmar∏ w dro-

dze do szpitala. Przypomnijmy, ˝e dowódca 123

Eskadry do koƒca walczy∏ z niemieckimi Messer-

schmittami, jeden z nich dymiàc odlecia∏ z pola wal-

ki w kierunku Niepor´tu Êcigany w∏aÊnie przez kpt.

Mieczys∏awa Leonarda Olszewskiego. Polski lot-

nik zosta∏ zestrzelony prawdopodobnie przez dwa

kolejne Messerschmitty Bf-109 z dolnej os∏ony nie-

mieckich bombowców lecàcych na bombardowa-

nie Warszawy. Kapitan Olszewski zginà∏ po godzi-

nie 17,00 1 wrzeÊnia 1939 roku, a przylecia∏ z Dy-

wizjonem z krakowskiego lotniska Rakowice

na lotnisko w Poniatowie o godzinie 6,10 tego sa-

mego dnia. Takie by∏y realia lotniczego losu pol-

skich pilotów we wrzeÊniowe dni 1939 roku. Nie-

por´ckie Stowarzyszenie Historyczne podj´∏o w tym

roku dzia∏ania na rzecz upami´tnienia Êmierci do-

wódcy 123 Eskadry okolicznoÊciowà tablicà w Sta-

nis∏awowie Drugim. Podporucznik Feliks Szyszka,

o którym pisa∏em w pierwszej cz´Êci artyku∏u oraz

podchorà˝y Antoni Danek zostali ostrzelani przez

niemieckich lotników, gdy bezw∏adnie opadali ze

spadochronem. Ich losu uniknà∏ podchorà˝y Stani-

s∏aw Czternastek, który niezauwa˝ony przez Niem-

ców spokojnie wylàdowa∏ na spadochronie pod No-

wym Dworem Mazowieckim. Ostatnim z „Kraku-

sów”, który zosta∏ zestrzelony tego dnia i musia∏

làdowaç przymusowo, by∏ kpr. Henryk Flamme. Je-

go „siódemka” by∏a lekko uszkodzona i pilot po-

sadzi∏ samolot na ziemi ko∏o Zakroczymia. Tam-

tejszy wójt poleci∏ wystawiç wart´ przy samolocie,

a kaprala Flamme przewieziono wozem konnym

do Poniatowa. Równie˝ uszkodzony samolot dowie-

ziono na lotnisko w Poniatowie. W pierwszych

dniach wrzeÊnia obok dni okupionych stratami pol-

skich lotników by∏y te˝ momenty zwyci´skie. Do ta-

kich nale˝y zaliczyç zwyci´stwa pe∏niàcego obo-

wiàzki dowódcy 111 Eskadry MyÊliwskiej por. pi-

lota Wojciecha Januszewicza, który startujàc

z lotniska w Zielonce w dniu 3 wrzeÊnia 1939 ro-

ku zestrzeli∏ w rejonie Marek Messerschmitta Bf-

-110, a potem w dniu 4 i 6 wrzeÊnia zestrzeli∏ po jed-

nym Junkersie Ju-87. Dzielny polski lotnik zginà∏

niestety w czasie Bitwy o Angli´ jako pilot s∏ynne-

go Dywizjonu 303.

7 wrzeÊnia 1939 roku o godz. 15.00 dowód-

ca XV dywizjonu kpt. pil. Stanis∏aw Cwynar wy-

s∏a∏ na wykrycie i zbombardowanie du˝ych forma-

cji pancerno-motorowych niemieckiego XVI kor-

pusu pancernego w rejonie Piotrkowa i ¸odzi klucz

samolotów w sk∏adzie – jedynka dowódca klucza

– por. obs. Ludwik MaÊlanka, pchor. pil. W∏ady-

s∏aw Ry˝ko i kpr. strz. Stanis∏aw Babaƒczyk,

kpr.strz. Florian Korek; prawa dwójka – por. obs.

W∏odzimierz Gajewski, pchor. pil. Jan Nowakow-

ski i kpr. strz. Stanis∏aw Basaj, kpr. strz. Jerzy M∏o-

decki; lewa trójka – ppor. obs. W∏adys∏aw Ko∏dej,

pchor. pil. Wac∏aw Cierpi∏owski i kpr. strz. Karol

Pysiewicz, kpr.strz. Kazimierz Wielgoszewski.

Po starcie z lotniska w Popielewie ko∏o W´growa,

samoloty tworzà szyk klucza nad Starà Wsià i kie-

rujà si´ w stron´ Warszawy. Po mini´ciu Wo∏o-

mina, na wysokoÊci Radzymina za∏ogi „¸osi” do-

strzeg∏y wracajàcà znad Warszawy niemieckà wy-

praw´ bombowà w eskorcie myÊliwców. Przebieg

tragicznego dla polskich lotników spotkania,

w relacji ocala∏ego por.obs. MaÊlanki, by∏ nast´-

pujàcy:* „Dnia 7 wrzeÊnia o godz. 15.45 wystar-

towa∏em z za∏ogà pchor. pi∏. Ry˝ko, kpr. Babaƒ-

czyk i kpr. Korek. Prowadzi∏em klucz, a jako dru-

gi, prawy samolot, lecieli: pchor. Nowakowski, por.

obs. Gajewski. Samolot trzeci, jako lewy by∏ pro-

wadzony przez pchor. pil. Cierpi∏owskiego i ppor.

obs. Ko∏deja. Nazwisk strzelców samolotowych

i radiotelegrafistów nie pami´tam. Po wystartowa-

niu i zebraniu si´ klucza nad m. Stara WieÊ lecia-

∏em nabierajàc wysokoÊci w kierunku zachodnim.

PrzelecieliÊmy miejscowoÊci Radzymin i Wo∏omin.

Tu zauwa˝y∏em wypraw´ samolotów bombowych

typu Dornier oraz nad nimi samoloty myÊliwskie

Messerschmitty. Wszystkie dwusilnikowe. W sumie

oko∏o dwudziestu maszyn nieprzyjacielskich. Wska-

za∏em jà pilotowi i aby nie byç przez nich zauwa-

˝onym – kaza∏em zawróciç o 180° i zejÊç w dó∏.

Tu mia∏em czekaç a˝ samoloty nieprzyjaciela od-

lecà, gdy˝ lecia∏y pod kàtem 45° do osi naszego

lotu i byli daleko przed nami, mniej wi´cej 5-7 km.

Pilot wykona∏ rozkaz. Okaza∏o si´ to jednak nie-

potrzebne, gdy˝ z ty∏u dogania∏o nas 12 Me-109.

Przypuszczam, ̋ e nasi strzelcy nie dostrzegli w po-

r´ tych samolotów, gdy˝ znajdowali si´ nad w∏a-

snym terenem i zapewne patrzyli na ziemi´ zamiast

obserwowaç niebo i meldowaç o zauwa˝onych sa-

molotach wroga. Kiedy tak nurkowaliÊmy, gdzieÊ

na wysokoÊci 2200-1500 metrów, us∏ysza∏em na-

gle serie karabinów maszynowych. Oglàdam si´

i widz´ z ty∏u 6 Messerschmittów oraz p∏at siód-

mego i ca∏a sieç smug pocisków zapalajàcych.

Strzelcy nasi strzelajà równie˝ do nich. B´dàc pew-

nym zestrzelenia przypià∏em na wszelki wypadek

spadochron, t´ ostatnià „desk´” a raczej p∏acht´

ratunku. Daj´ znak pilotowi, by wykona∏ wira˝

w prawo i przynajmniej cz´Êciowo uszed∏ spod

ognia nieprzyjaciela (jak stwierdzili lotnicy z 41

Eskadry by∏o 12 Messerschmittów).Pilot nie zare-

agowa∏ na mój znak, gdy˝ by∏ ju˝ ranny w nog´.

Nagle spostrzeg∏em Messerschmitta, który zaata-

kowa∏ mnie od czo∏a – bezczelny typ! Nasz „¸oÊ”

leci po prostej, a mój pilot krzyczy, ˝e zosta∏ ze-

strzelony samolot Nr 3 (lewy boczny – ppor. Ko∏-

deja) i p∏onàc wali si´ na ziemi´.” ¸oÊ lewa „trój-

ka” klucza ppor. obs. W∏adys∏awa Ko∏deja jako

pierwszy rozbi∏ si´ w Wólce Radzymiƒskiej. Dzi´-

ki zachowanym wspomnieniom rodziny Roguskich

z Wólki Radzymiƒskiej mamy wiedz´ o dalszych

losach poleg∏ych lotników. Gdy okaza∏o si´, ̋ e sa-

molot spad∏ na polu Roguskich, mieszkaƒcy po-

szli obejrzeç miejsce upadku. Na miejscu poÊród

porozrzucanych cz´Êci p∏atowca i silników odna-

leziono szczàtki trzech cz∏onków za∏ogi. Lucjan

Roguski razem ze swoim bratem Hipolitem zebra∏

szczàtki lotników do jutowych worków i pogrze-

bali je nieopodal pola na górce pod lasem. Praw-

dopodobnie nast´pnego dnia przyjecha∏ oddzia∏

Wojska Polskiego i dokona∏ ekshumacji szczàtków

lotników. Rozpocz´to równie˝ poszukiwania

czwartego cz∏onka za∏ogi lub informacji o jego lo-

sach, czy mo˝e uratowa∏ si´ na spadochronie.

Wszystko jednak wskazuje na to, ̋ e zgodnie z opi-

sami w literaturze, równie˝ czwarty cz∏onek za∏o-

gi poleg∏ w szczàtkach samolotu, a jego cia∏o nie

zosta∏o znalezione wskutek pot´˝nej destrukcji sa-

molotu, wywo∏anej przez uderzenie o ziemi´ i po-

˝ar. Odnalezione szczàtki cia∏ za∏ogi ppor. Ko∏de-

ja, podobnie jak cia∏a lotników z pozosta∏ych „¸o-

si” zosta∏y przewiezione na cmentarz wojskowy

w Radzyminie i pochowane w kwaterach woj-

ny 1920 roku. Byç mo˝e le˝àce na powierzchni zie-

mi, wi´ksze cz´Êci samolotu-resztki skrzyde∏, ka-

d∏uba i silników zabrali Niemcy na przetop cen-

nego aluminium. Pami´ç o poleg∏ych lotnikach jest

obecnie utrwalona okaza∏ym pomnikiem przy uli-

cy Szkolnej w Wólce Radzymiƒskiej, przy którym

corocznie 7 wrzeÊnia w ho∏dzie bohaterom pole-

g∏ym w obronie ojczystego nieba sk∏adane sà kwia-

ty przez w∏adze samorzàdowe i mieszkaƒców Wól-

ki Radzymiƒskiej. 1 paêdziernika 2016 roku

na làdowisku OSP w Nadmie k. Radzymina od-

by∏ si´ rodzinny piknik lotniczy, w czasie które-

go uczczono pami´ç lotników Brygady PoÊcigo-

wej, broniàcych polskiego nieba we wrzeÊniu 1939

roku. W czasie pikniku Fundacja Historyczna Lot-

nictwa Polskiego i Muzeum Techniki Wojskowej

i Cywilnej w Markach przygotowali ciekawà pre-

zentacj´ dzia∏aƒ bojowych Brygady PoÊcigowej

z lotniska polowego w Zielonce. Zaprezentowa-

no lotnicze umundurowanie Polskich Si∏ Powietrz-

nych z okresu II wojny Êwiatowej oraz fragmen-

ty niemieckiego Messerschmitta Bf-110 wydoby-

te w tym roku pomi´dzy Nadmà a Markami

w czasie budowy trasy S8. Fragmenty m.in. rura

ogniowa os∏ony dzia∏ka, pochodzà z dwusilniko-

wego niemieckiego ci´˝kiego myÊliwca Me Bf-110

(za∏oga z 3 (Z)/LG1 pilot Uffz. Sigismund Mazu-

rowski i strzelec Uffz. Günther Lother zgin´∏a), ze-

strzelonego w dniu 3 wrzeÊnia 1939 roku przez por.

pilota Wojciecha Januszewicza. Krótki zarys

dzia∏aƒ lotnictwa polskiego na tym terenie i oko-

lic we wrzeÊniu 1939 roku przedstawi∏ kolega Ma-

rek Rogusz z Fundacji Historycznej Lotnictwa Pol-

skiego, nale˝àcy równie˝ do Niepor´ckiego Sto-

warzyszenia Historycznego, który jest jednym

z pomys∏odawców upami´tnienia pomnikiem bo-

haterskiej za∏ogi „¸osia” zestrzelonego w Wólce

Radzymiƒskiej. 

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne 
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KALENDARZ HISTORYCZNY GGRRUUDDNNIIAA
5.12.1925 – Umiera Władysław Reymont (ur. 1867). Za powieÊç

„Chłopi” otrzymał  w 1924 roku Nagrod´ Nobla. 
6.12.1914 – Pogrzeb błogosławionej (1987) Karoliny Kózkówny

(ur. 1867), 16-latki zamordowanej przez rosyjskiego
˝ołnierza, gdy broniła si´ przed utratà czci. 

8.12.1918 – Otwarto Katolicki Uniwersytet Katolicki, od 2005 roku
im. Jana Pawła II

14.12.1575 – Ksià˝´ Siedmiogrodu Stefan Batory (1533-1586)
w drodze elekcji  zostaje królem Polski.

17.12.1970 – Stoczniowcy Gdaƒska, Gdyni, Szczecina i Elblàga
˝àdajà „chleba i wolnoÊci”, pod tym hasłem rozpocz´li
krwawo stłumiony strajk.

21–23 (?)12.1939 – Stefan Starzyƒski – Komisaryczny Prezydent
Warszawy od 1934 roku (ur. 1893) zostaje rozstrzelany
przez Gestapo.

23.12.1889 – Umiera Ignacy Domeyko (ur. 1802), in˝ynier, geolog,
odkrywca złó˝ i organizator przemysłu wydobywczego
w Chile, twórca i rektor chilijskiego uniwersytetu. Autor
podr´cznika o du˝ym znaczeniu dla Êwiatowej mineralogii. 

27.12.1918 – Wybucha Powstanie Wielkopolskie, które 
zakoƒczyło si´ sukcesem! 

Ostatnie dni 1932 roku – Marian Rejewski (1905–1980)
odszyfrowuje po raz pierwszy depesz´ niemieckiej
maszyny szyfrujàcej Enigma. We współpracy z Jerzym
Ró˝yckim (1909–1942) i Henrykiem Zygalskim
(1908–1978) przez nast´pne lata łamie jej kolejne, stale
ulepszane wersje, przyczyniajàc si´ tym sposobem
do skrócenia wojny i przegranej Hitlera. 

� oprac. W.B∏awdziewicz

Walki powietrzne w okolicach Niepor´tu
– Kampania WrzeÊniowa 1939 roku cz. II.

Stoisko Fundacji Historycznej Lotnictwa Polskiego na pikniku lotniczym w Nadmie (fot. Marek Rogusz) Prezentacja Fundacji Historycznej Lotnictwa Polskiego na pikniku lotniczym w Nadmie (fot. autora)

Dowódca 123 Eskadry MyÊliwskiej kpt. pilot
Mieczys∏aw Leonard Olszewski (fot.internet) 


