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WYMIE¡ DOWÓD!

Przypominamy, ˝e wszystkie dowody osobiste typu
ksià˝eczkowego nale˝y wymieniç do koƒca 2007
roku. Aby otrzymaç nowy dowód osobisty nale˝y
z∏o˝yç osobiÊcie w Urz´dzie Gminy Niepor´t pok. 6:
– wniosek dowodowy,
– 2 aktualne fotografie (lewy pó∏profil),
– dowód uiszczenia op∏aty w wysokoÊci 30,00 z∏.

na konto: 
Urzàd Gminy Niepor´t,
Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t
B. S. w Legionowie, o/Niepor´t
52801310292003000374150001

– odpis aktu urodzenia – w przypadku osób, któ-
re nie wstàpi∏y w zwiàzek ma∏˝eƒski,

– odpis aktu ma∏˝eƒstwa wraz z adnotacjà o ak-
tualnie u˝ywanym nazwisku.

POWIATOWY URZÑD PRACY

W zwiàzku z wypowiedzeniem przez Urzàd Pracy
w Legionowie umowy zawartej pomi´dzy Urz´dem
Pracy, a Gminà Niepor´t, dotyczàcej dzia∏ania punk-
tu zamiejscowego Urz´du Pracy, zawiadamiamy, ˝e
z dniem 31 sierpnia 2007 r. wszystkie osoby bez-
robotne proszone sà o zg∏aszanie si´ do Urz´du
Pracy w Legionowie ul. Sikorskiego 11, III pi´tro.
Ponadto informujemy, ˝e osoby bezrobotne zosta-
nà powiadomione o zmianach przez Powiatowy
Urzàd Pracy indywidualnie. 

APEL

„Naród bez pami´ci historycznej nie jest narodem,
i gdy ta przestanie dla niego byç Êwi´tà, wtedy
i on nie b´dzie ju˝ godnym dziedzicznego imie-
nia.” 

Kazimierz Brodziƒski (1791-1835) 
Grupa by∏ych ˝o∏nierzy Armii Krajowej I Rejo-
nu VII Obwodu „Obro˝a” Okr´gu Warszawskiego Ar-
mii Krajowej podj´∏a inicjatyw´ utrwalenia pami´-
ci tych, którzy za wolnoÊç Polski z∏o˝yli swe ˝y-
cie. Pami´ç o Nich nie mo˝e zaginàç. Dlatego, ich
˝yjàcy jeszcze koledzy, chcà aby ufundowaç tabli-
c´, na której znalaz∏yby si´ nazwiska tych wlaÊnie
osób. Jak dotàd uda∏o si´ zarejestrowaç wielu.
W obawie aby nie pominàç ˝adnego z nich inicja-
torzy apelujà o pomoc w tej sprawie do mieszkaƒ-
ców gminy o podawanie informacji o znanych fak-
tach z tà inicjatywà zwiàzanych do Dzia∏u Promo-
cji Gminy tel. 0-22-7670449 w terminie do koƒca
wrzeÊnia 2007r.

ZDJ¢CIE Z WAKACJI

JeÊli zrobi∏eÊ, czytelniku, w czasie tegorocznych wa-
kacji ciekawe zdj´cie i chcesz je opublikowaç w na-
szej gazecie, przeÊlij je na adres b.wilk@niepo-
ret.pl. W nast´pnym numerze rozpoczniemy publi-
kacj´ wybranych fotek.

DZIE¡ OTWARTY W GOK

Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie zaprasza
na dzieƒ otwarty – 9 wrzeÊnia 2007 r. 
Dok∏adne informacje pod numerem telefonu
– (022) 774 83 26.

TEATR I MUZYKA: POLSKO-NIEMIECKIE SPOTKANIE

W tym roku po raz kolejny na wspólnym projek-
cie teatralno-muzycznym w Mikuszewie spotka∏a si´
m∏odzie˝ z Niepor´tu, Warszawy i Berlina.

Polsk´ reprezentowa∏ Teatr Pantomimy Mimages
z Warszawy i jego m∏odzi adepci. 
Uczestnikami by∏a mi´dzy innymi m∏odzie˝ z gru-
py teatralnej prowadzonej przez Lidi´ Pedryc
w Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie.
Projekt muzyczny reprezentowa∏ niepor´cki zespó∏
The Rib. 
We wrzeÊniu w Berlinie odb´dzie si´ prezentacja
spektaklu s∏owno-pantomimicznego 
„11 + Jeden” w re˝yserii Lidii Pedryc i Bernar-
da Szulca oraz koncert muzyczny grupy 
The Rib i zespo∏ów z Berlina.

w skróciew skrócie

87 ROCZNICA 
wielkiego zwyci´stwa
U

roczystoÊci rozpocz´∏y si´
o godzinie 16.30 pod po-
mnikiem Legionistów Józe-

fa Pi∏sudskiego w Bia∏obrzegach.
W asyÊcie ˝o∏nierzy z 9. Batalionu
¸àcznoÊci kwiaty z∏o˝yli tam
przedstawiciele wojska oraz w∏adz
samorzàdowych i mieszkaƒców.
O godzinie 17.15 w asyÊcie harce-
rzy z III Mazowieckiej Dru˝yny
„Wilki” wiàzanki po∏o˝ono na gro-
bie Nieznanego ̊ o∏nierza przy uli-
cy Nowolipie w Niepor´cie.

Msz´ Êwi´tà w Stanis∏awowie
Pierwszym, w intencji Ojczyzny
i uczestników walk 1920 roku,
wspólnie odprawili: ksiàdz pra∏at
Stanis∏aw Kuç, ksiàdz proboszcz
Piotr J´drzejewski oraz ksiàdz Mi-
ros∏aw Dec. Msz´ uÊwietni∏a swo-
jà obecnoÊcià Kompania Honoro-
wa 9. Batalionu ¸àcznoÊci
DWLàd. w Bia∏obrzegach oraz
poczty sztandarowe: ko∏a gminne-
go kombatantów, gminnych Ochot-
niczych Stra˝y Po˝arnych, gmin-
nych szkó∏ podstawowych z Niepo-
r´tu i Bia∏obrzegów, Gimnazjum
im. Bohaterów Bitwy Warszaw-
skiej 1920 roku w Stanis∏awowie

Pierwszym, a tak˝e proporzec dru-
˝yny harcerskiej. W wyg∏oszonej
homilii, ksiàdz pra∏at przypomnia∏
bohaterstwo walczàcych 15 sierp-
nia 1920 roku i zdumiewajàce
po dzieƒ dzisiejszy wielkie zwyci´-
stwo, jakie odnieÊli. Skuteczna
obrona Ojczyzny, wp∏yn´∏a na lo-
sy ca∏ej Europy i rozs∏awi∏a chwa-
∏´ or´˝a polskiego. W czasie mszy
przedstawiciele gminy oraz wojska
z∏o˝yli wiàzank´ kwiatów pod ta-
blicà upami´tniajàcà poleg∏ych
mieszkaƒców Gminy Niepor´t
w wojnie 1920 r. oraz na wszyst-
kich frontach II wojny Êwiatowej.

UroczystoÊç kontynuowana by∏a
pod pomnikiem 28. Pu∏ku Strzel-
ców Kaniowskich w Wólce Radzy-
miƒskiej. Obecni byli przedstawi-
ciele Wojewody Mazowieckiego,
Prezydenta Warszawy, Starosta
Legionowski Jan Grabiec, Prezy-
dent Miasta legionowa Roman
Smogorzewski. W uroczystoÊci
wzi´∏y równie˝ udzia∏ liczne dele-
gacje samorzàdowe m.in. z Wo∏o-
mina, Radzymina, Jab∏onny, Wie-
liszewa, Zàbek i Zielonki. Swojà
obecnoÊcià uÊwietnili uroczystoÊç

przedstawiciele Komendy Powia-
towej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
w Legionowie, Komendy Powiato-
wej Policji i Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie oraz Komi-
sariatu Policji w Niepor´cie. Obec-
ni byli radni i so∏tysi gminy, hono-
rowi obywatele gminy Niepor´t
oraz liczna grupa mieszkaƒców. 

Przy pomniku stan´li ̋ o∏nierze 9.
Batalionu ¸àcznoÊci oraz poczty
sztandarowe, bioràce udzia∏ we
mszy Êwi´tej, a tak˝e poczty: To-
warzystwa Przyjació∏ Radzymina
i Zasadniczej Szko∏y Zawodowej
ZDZ w Radzyminie. Przyby∏ rów-
nie˝ szwadron u∏anów ze Stowa-
rzyszenia Mi∏oÊników Barwy i Tra-
dycji 11 Pu∏ku U∏anów Legiono-
wych im. Edwarda Rydza-Âmig∏ego
– Marsza∏ka Polski. 

Wójt S∏awomir Maciej Mazur
zwracajàc si´ do zebranych przy-
pomnia∏ s∏owa genera∏a Lucjana
˚eligowskiego, jednego z dowód-
ców Bitwy Warszawskiej, w które-
go opinii walki w dniu 15 sierpnia
przesàdzi∏y zarówno o losach sa-
mej Bitwy, jak i ca∏ej wojny pol-
sko-rosyjskiej. Przypisuje on natar-

ciu, poprowadzonemu przez po-
rucznika Pogonowskiego donios∏e
znaczenie:”Bój 10. Dywizji rozpo-
czà∏ si´ (...) przed Êwitem atakiem
batalionu porucznika Pogonow-
skiego. (...) Wedle mego przekona-
nia, w tym miejscu odwróci∏a si´
karta wojny, nastàpi∏ prze∏om psy-
chiczny u nas i u Rosjan. (...) Po-
gonowski wiedziony nadzwyczaj-
nym instynktem rozpoczà∏ zwyci´-
stwo i 10. Dywizji i 1. Armii
na przyczó∏ku warszawskim.
Na tym polega wielkie znaczenie
jego czynu i w tym chwa∏a jego
˝o∏nierskiej Êmierci.”

Po przemówieniu ksiàdz pra∏at
Stanis∏aw Kuç wspólnie z ksi´-
dzem Piotrem J´drzejewskim od-
mówili modlitw´ w intencji pole-
g∏ych.

Apel Poleg∏ych odczyta∏ porucz-
nik Artur Szachnowski, a nast´pnie
po salwie honorowej przy pomni-
ku z∏o˝one zosta∏y wieƒce i wià-
zanki kwiatów. Po zakoƒczeniu
uroczystoÊci pomnik w Wólce Ra-
dzymiƒskiej zatonà∏ w kwiatach.

� Beata Wilk

W czwartek,
14 sierpnia
w gminie
Niepor´t
uroczyÊcie
obchodzono
rocznic´ Bitwy
Warszawskiej.
Pod pomnik
28. Pu∏ku
Strzelców
Kaniowskich
w Wólce
Radzymiƒskiej
licznie przybyli
mieszkaƒcy gminy
oraz zaproszeni
goÊcie.
Wspó∏organizator
em Êwi´ta
by∏ 9. Batalion
¸àcznoÊci DWLàd.
w Bia∏obrzegach.
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Po
trwajàcych par´ mie-
si´cy rozmowach wój-
ta S∏awomira Macieja

Mazura z przedstawicielami Za-
rzàdu Transportu Miejskiego
w Warszawie zapad∏y ostateczne
decyzje w sprawie obj´cia Ryni
komunikacjà podmiejskà.
Od dnia 1 sierpnia realizuje jà au-
tobus 705, którego cz´Êç kursów

przed∏u˝ono z Bia∏obrzegów
do p´tli w Ryni. Do koƒca sierp-
nia jest to 9 kursów w dni robo-
cze oraz 12 w soboty i dni Êwià-
teczne. Od wrzeÊnia obowiàzy-
waç b´dzie nowy rozk∏ad jazdy.

W imieniu zgromadzonych
w Êrod´ na p´tli autobusowej w Ry-
ni mieszkaƒców, podzi´kowania
za uruchomione po∏àczenie z∏o˝y-

∏a na r´ce wójta Macieja Mazura
so∏tys Bogus∏awa Tomasik. Pod-
kreÊli∏a ogromne znaczenie, jakie
ma dla mieszkaƒców nowa linia au-
tobusowa, na którà oczekiwano
od lat. Nie tylko u∏atwi, ale wr´cz
umo˝liwi wielu osobom dojazdy
do Warszawy i do Niepor´tu.

Dodatkowe przystanki na trasie
znajdujà si´: na ulicy Wczasowej
przy Kàpielowej, na Wczasowej
za wjazdem do WDW Rynia,
na Spacerowej przy OÊrodku
Wczasowym Promenada, na uli-
cy G∏ównej oraz na p´tli w Ryni.

Aby przed∏u˝enie trasy 705 by-
∏o mo˝liwe, gmina musia∏a wyko-
naç dokumentacj´ technicznà,
czyli sta∏à organizacj´ ruchu
w zakresie lokalizacji przystan-
ków oraz perony przystankowe.
Zadania te zrealizowane zosta∏y
w szybkim tempie i 1 sierpnia po-
∏àczenie zacz´∏o funkcjonowaç.
Poni˝ej podajemy rozk∏ad jazdy
autobusu 705 z przystanku Rynia.

Szczegó∏owe rozk∏ady jazdy
dost´pne sà na stronie Zarzàdu
Transportu Miejskiego:
http://www.ztm.waw.pl/rozklady.php.

� xx

Rozporzàdzeniem Rady Ministrów
z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie
ustalenia granic niektórych gmin
i miast oraz nadania miejscowoÊciom
statusu miasta, zmienione zosta∏y,
z dniem 1 stycznia 2008 roku, granice
gminy Niepor´t oraz Wieliszew.

Zmiana granic gmin polega na w∏à-
czeniu do dotychczasowego obszaru
gminy Wieliszew obszaru ewidencyj-
nego Micha∏ów-Reginów o powierzch-
ni 449,27 ha z gminy Niepor´t.

W uzasadnieniu rozporzàdzenia czy-
tamy:

„Ustalenie granic gminy Wieliszew
i gminy Niepor´t w powiecie legio-
nowskim (woj. Mazowieckie) przez
w∏àczenie do obszaru gminy Wieli-
szew so∏ectwa Micha∏ów -Reginów
z gminy Niepor´t. Za pozytywnym
rozpatrzeniem tego wniosku przema-
wiajà argumenty i uwarunkowania:

a) infrastrukturalne – powiàzanie so-
∏ectwa Micha∏ów-Reginów z gminà

Wieliszew poprzez istniejàcy uk∏ad ko-
munikacyjny (system Êcie˝ek rowero-
wych i dróg lokalnych) oraz infrastruk-
tur´ spo∏ecznà (szko∏a, przedszkole,
koÊció∏, cmentarz),

b) spo∏eczne:
– inicjatorami przedmiotowej zmia-

ny sà mieszkaƒcy so∏ectwa Micha∏ów-
-Reginów, którzy na zebraniu wiej-
skim w sierpniu 2005 r. wyrazili wo-
l´ przy∏àczenia so∏ectwa do gminy
Wieliszew (na 1070 osób uprawnio-

nych do g∏osowania, w zebraniu wzi´-
∏o udzia∏ 115 mieszkaƒców, spoÊród
których 93 mieszkaƒców opowiedzia-
∏o si´ za przy∏àczeniem so∏ectwa
do gminy Wieliszew. Ponadto
w kwietniu 2007 roku do MSWiA
wp∏yn´∏a lista 702 mieszkaƒców Mi-
cha∏owa-Reginowa, popierajàcych
omawianà zmian´,

– pozytywne wyniki konsultacji
w gminie Wieliszew.”

�

ZMIANA granic gminy Niepor´t

O godzinie 12.00 delegacja w∏adz
samorzàdowych i kombatantów
z kola gminnego nr 27 Zwiàzku
Kombatantów RP i By∏ych Wi´ê-
niów Politycznych z∏o˝y∏a kwiaty
przy pomniku na Placu WolnoÊci
w Niepor´cie. W∏odzimierz B∏aw-
dziewicz, autor ksià˝ki „Dzieje Nie-
por´tu”, przypomnia∏ okolicznoÊci
wybuchu powstania i jego drama-
tyczny przebieg oraz dzia∏ania bo-
jowe na terenie gminy Niepor´t.

Kolejnym miejscem, w którym
uczczono pami´ç poleg∏ych, by∏ po-
mnik znajdujàcy si´ przy drodze
Stru˝aƒskiej w Stanis∏awowie
Pierwszym. Tam przywo∏ano pa-
mi´ç o bohaterskiej Êmierci dwóch
podchorà˝ych z legionowskiego
pu∏ku „Brzozów” – „Alfy” i „Ski-
by”. Zgin´li w starciu z Niemcami
w obronie zrzutu alianckiego,
umo˝liwiajàc kolegom ucieczk´
z ∏adunkiem broni.

W Micha∏owie-Reginowie,
na skraju wysokiej leÊnej skarpy

stoi drewniany krzy˝, a obok tabli-
ca, upami´tniajàca Êmierç 15
mieszkaƒców wsi, rozstrzelanych
przez okupantów. W wi´kszoÊci
by∏a to ludnoÊç cywilna. T∏em tej
tragedii jest równie˝ aliancki zrzut
dla walczàcych. I tu równie˝ z∏o-
˝ona zosta∏a wiàzanka bia∏o-czer-
wonych kwiatów i zapalone zni-
cze.

Na cmentarzu w Niepor´cie znaj-
dujà si´ liczne groby poleg∏ych
i pomordowanych w sierpniu 1944
roku. W latach okupacji w Niepo-
r´cie mieÊci∏ si´ sztab III batalio-
nu I Rejonu „Brzozów”, dowodzo-
nego przez porucznika AK Broni-
s∏awa Tokaja. Bra∏ on udzia∏
w wielu akcjach bojowych.

Symbolicznie w dwóch miej-
scach, pami´tajàc o wszystkich,
którzy polegli walczàc m´˝nie
i z determinacjà o wolnoÊç Ojczy-
zny, z∏o˝ono wiàzanki kwiatów
oraz zapalono znicze.

� B Wilk

1 sierpnia min´∏a 63 rocznica 63 dni trwajàcego
Powstania Warszawskiego. Minutà ciszy oraz kwiatami
uczczono w gminie Niepor´t pami´ç poleg∏ych
i pomordowanych ˝o∏nierzy Armii Krajowej
i mieszkaƒców gminy Niepor´t.

63 ROCZNICA
Powstania
Warszawskiego

Przed pomnikiem na Placu WolnoÊci w Niepor´cie

Miejsce Êmierci podchorà˝ych: „Alfa” i „Skiby”

Spe∏ni∏y si´ oczekiwania mieszkaƒców Ryni – od 1 sierpnia ich
miejscowoÊç ma bezpoÊrednie po∏àczenie z Niepor´tem i Warszawà.
W Êrod´, o godzinie 9 rano, mieszkaƒcy oraz przedstawiciele w∏adz
samorzàdowych oraz Zarzàdu Transportu Miejskiego wspólnie powitali
przyje˝d˝ajàcy autobus 705, drugi kurs tego dnia.

AUTOBUSEM 705 do Ryni

Rozk∏ad autobusu 705 – linia podmiejska
Przystanek:  RYNIA 01

DZIE¡ POWSZEDNI ÂWI¢TO I SOBOTA
GODZINY MINUTY GODZINY MINUTY

7 03

– –

9 03 9 03

11 03 11 13

– – 12 13

13 03 13 13

14 53 14 13

– – 15 13

16 53 16 13

– – 17 13

18 13 18 13

– – 19 03

20 33 20 23

– – – –

22 23 22 23
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ÂRODKI dobrze 
wydatkowane
Pod koniec maja w Urz´dzie
Gminy Niepor´t mia∏a miejsce
kontrola projektu
realizowanego w ramach
Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego, dofinansowanego
ze Êrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz Êrodków
bud˝etu paƒstwa pt: „Budowa
sieci wodociàgowej
w zachodniej cz´Êci gminy
Niepor´t”. 

Inspektorzy z Urz´du Wojewódz-
kiego sprawdzali, czy realizacja
projektu przebiega∏a zgodnie z pla-
nem, czy dokumentacja zosta∏a
prawid∏owo przygotowana i skom-
pletowana oraz czy projekt by∏ od-
powiednio promowany. Kontrola
zgodnie z przewidywaniami nie
wykaza∏a ˝adnych nieprawid∏owo-
Êci, a realizacja projektu okaza∏a si´
du˝ym sukcesem. Kwota dofinan-
sowania wp∏yn´∏a ju˝ na konto
Urz´du.

Projekt budowy sieci wodociàgo-
wej realizowany by∏ przez 3 lata i zo-
sta∏ zakoƒczony jesienià 2006 roku.
Ca∏kowita wartoÊç projektu wynio-
s∏a 1 662 526,85 z∏, w tym Êrodki po-
chodzàce z dofinansowania z Unii
Europejskiej i bud˝etu paƒstwa wy-
nios∏y 1 395 408,08 z∏. Projekt obej-
mowa∏ budow´ sieci wodociàgowej
w miejscowoÊciach: Niepor´t, Rem-
belszczyzna, Kàty W´gierskie, Mi-
cha∏ów-Grabina, Józefów, Stanis∏a-
wów Pierwszy. Do tej pory do nowo
wybudowanej sieci wodociàgowej
pod∏àczy∏o si´ ponad 300 odbior-
ców, a liczba ich z miesiàca na mie-
siàc wzrasta. � PB

ASFALTOWA
PrzyleÊna
Zakoƒczony zosta∏ drugi
etap realizacji inwestycji
na ulicy PrzyleÊnej
w Kàtach W´gierskich. 

W ubieg∏ym roku uporzàdkowany
zosta∏ teren osiedlowego parku, po-
sadzono roÊlinnoÊç. Plac zabaw wy-
posa˝ony zosta∏ w urzàdzenia rekre-
acyjne dla dzieci, zamontowano
zje˝d˝alni´, karuzel´, huÊtawki i bu-
jaki. Jest te˝ piaskownica, stan´∏y
wygodne ∏awki. Ponadto plac zosta∏
ogrodzony, a park i osiedle oÊwietli-
∏y nowe lampy. Kontynuacjà tych
prac jest zamontowanie obecnie,
z trzech stron betonowego boiska,

pi∏kochwytów, wysokoÊci 4 me-
trów. Do tego celu wykorzystano
zielonà siatk´ polipropylenowà.
Ochroni ona okna pobliskich budyn-
ków przed niefortunnie uderzo-
nà pi∏kà i pozwoli na swobodnà gr´.
Koszt realizacji zabezpieczenia wy-
niós∏ ok. 14 tys. z∏.

W najbli˝szym czasie przy boisku
stanà jeszcze dwa kamienne sto∏y
do gry w tenisa sto∏owego.

� BW

Wewnàtrz ogrodzenia stan´∏y
dwa barwne zestawy zabawowe,
z torem przeszkód, zje˝d˝alnià
i sznurkowymi drabinkami. Poje-
dyncze zje˝d˝alnie wzbogacone sà
o Êcianki wspinaczkowe dla malu-
chów. Dwie piaskownice, karuze-
le, kiwaki i huÊtawki, zapewnià ba-

wiàcym si´ dzieciom du˝o atrakcji.
Dla starszych zamontowany zosta∏,
w cieniu drzewa, kamienny stó∏
do ping-ponga oraz stolik do gry
w szachy, z trwa∏à szachownicà.
Dzi´ki tym inwestycjom, na placu
mogà teraz mi∏o sp´dziç czas
mieszkaƒcy, niezale˝nie od wieku. 

Ca∏y teren zosta∏ zagospodaro-
wany, alejki majà nowà nawierzch-
ni´ z kostki bauma, do odpoczyn-
ku zach´cajà drewniane ∏aweczki,
a ca∏oÊci dope∏nia posadzona ro-
ÊlinnoÊç. 

� BW

Dotychczas zajmowane przez
pracowników Dzia∏u Us∏ug Komu-
nalnych 2 ma∏e pokoje w Urz´dzie
Gminy, sà zdecydowanie niewy-
starczajàce. Zakres obowiàzków
i iloÊç za∏atwianych spraw spowo-
dowa∏y, ˝e budowa nowych po-
mieszczeƒ sta∏a si´ koniecznoÊcià.
Pracownicy realizujà zadania m.in.
z zakresu obs∏ugi dróg gminnych,
co oznacza np. bie˝àce remonty,
oznakowanie dróg i odÊnie˝anie,
obs∏ug´ i rozliczenie korzystania
z wodociàgu gminnego i oczysz-
czalni Êcieków (a sieç wodociàgo-
wa systematycznie si´ wyd∏u˝a),
prowadzà obs∏ug´ budynków ko-
munalnych czyli nadzorujà stan
techniczny budynków i lokali
mieszkalnych oraz przeprowadza-

nie ich remontów i modernizacji,
organizujà komunikacj´ lokalnà,
nadzorujà wykonywanie robót in-
terwencyjnych i wiele innych. Nie-
zb´dne jest zapewnienie odpo-
wiednich warunków, dla sprawne-
go dzia∏ania ca∏ego zespo∏u.

Nowy budynek, liczàcy ok. 200
m2, zaprojektowany zosta∏ tak, aby
pomieÊciç i pracowników, i doku-
mentacj´ realizowanych zadaƒ.
Oprócz 5 pomieszczeƒ biurowych
i miejsca na archiwum, znajdzie si´
tam równie˝ pokój socjalny oraz
toalety. Prace budowlane i instala-
cyjne wykonuje firma PHU BU-
DOMOR Zb. Kowalczyk z Pu∏tu-
ska. Ich koszt wyniesie ok. 470 tys. z∏,
a termin realizacji up∏ywa w paê-
dzierniku 2007 r. � BW

SPRAWY komunalne w nowych
pomieszczeniach
W Niepor´cie, w sàsiedztwie oÊrodka zdrowia, powstaje
nowy obiekt. Budowany jest z przeznaczeniem na siedzib´
gminnej jednostki komunalnej.

KONIEC remontu
Dobiegajà koƒca prace remontowo-modernizacyjne
w budynku filii Gminnego OÊrodka Kultury w Kàtach
W´gierskich. Ju˝ jesienià dzia∏alnoÊç kulturalna
i biblioteczna prowadzone b´dà w nowych, wygodnych
pomieszczeniach.

PLAC zabaw w Bia∏obrzegach

Na osiedlu wojskowym w Bia∏obrzegach dobieg∏a koƒca modernizacja placu zabaw
dla najm∏odszych. Kolorowe huÊtawki, piaskownice i tory przeszkód natychmiast
zaroi∏y si´ od dzieci.

INWESTYCJE rekreacyjne w Zegrzu Po∏udniowym
Kontynuowane sà prace
przy organizacji terenu
rekreacyjnego na osiedlu
w Zegrzu Po∏udniowym.
Po zagospodarowaniu placu
zabaw dla najm∏odszych
w ubieg∏ym roku
i oÊwietleniu terenu, przysz∏a
pora na realizacj´
nast´pnych inwestycji.

Kolejny odcinek asfaltowej na-
wierzchni zwi´kszy komfort u˝yt-
kowników drogi.Prace na Przyle-
Ênej rozpocz´∏y si´ w 2006 roku
i by∏y prowadzone od ulicy Ko-
Êcielnej, w kierunku Jana Kazimie-
rza. Nawierzchni´ asfaltowà po∏o-
˝ono na odcinku 530 metrów.

Obecnie ukoƒczony fragment
mierzy 300 metrów. Podbudow´
drogi stanowi kruszywo kamienne
∏amane, które pokryte jest dwoma
warstwami asfaltu. Koszt prac, zre-
alizowanych przez Spó∏dzielni´
Robót Budowlano-Drogowych
z T∏uszcza to 190 tys. z∏. � BW

Prace rozpocz´∏y si´ w 2006 ro-
ku. Pomieszczenia zajmowane
przez Ochotniczà Stra˝ Po˝arnà
w Kàtach W´gierskich wyremon-
towano i zaadaptowano na potrze-
by biblioteki, dzia∏ajàcej
przy OÊrodku Kultury. Powsta∏y
równie˝ sanitariaty, przystosowane
do potrzeb osób niepe∏nospraw-
nych. By∏o to mo˝liwe, poniewa˝
stra˝ przenios∏a si´ do nowo posta-
wionego, wi´kszego i nowocze-
Êniejszego budynku.

W 2007 roku, w drugim etapie
realizacji inwestycji, wyremonto-
wane zosta∏y pomieszczenia, zaj-
mowane przez OÊrodek Kultury.
Âciany sali pokryto g∏adzià gipso-
wà i pomalowano na s∏oneczny ko-

lor. Zamontowany zosta∏ podwie-
szany sufit kasetonowy, a na pod-
∏odze u∏o˝ono posadzk´ z gresu.
Scena, nie wykorzystywana od lat
z racji zbyt ma∏ych rozmiarów, zo-
sta∏a zdemontowana, dzi´ki temu
pomieszczenie zyska∏o dodatkowà
powierzchni´. Wymieniona zosta-
∏a stolarka drzwiowa. Pokoje zaj-
mowane dotàd przez bibliotek´, za-
adaptowano na zaplecze socjalne
i du˝à kuchni´, których do tej po-
ry bardzo brakowa∏o. Koszt tych
prac to 88 358 z∏.

Do koƒca sierpnia zaplanowane
jest ocieplenie budynku i po∏o˝enie
elewacji. Wykonawcà jest firma
Urbi Projekt z Pu∏tuska, a koszt to
blisko 61 tys. z∏. � BW
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W
yjazd by∏ mo˝liwy dzi´ki
zaproszeniu, jakie wystoso-
wa∏y w∏adze samorzàdowe

Dolnej Banji. Z tà turystycznà miej-
scowoÊcià, sàsiadujàcà z górskimi
szczytami, gmina podpisa∏a partner-
skà umow´ m.in. o wymianie kultu-
ralnej. GoÊcie z Bu∏garii, razem
z zespo∏em ludowym, przebywali
nad Zalewem Zegrzyƒskim
w czerwcu, wyst´pujàc na festynie
Âwi´to Gminy Niepor´t. 

W lipcu gospodarze przygotowali
dla Polaków bardzo atrakcyjny pro-
gram pobytu, a w jego trakcie uj´li
tradycyjnà ba∏kaƒskà goÊcinnoÊcià
i serdecznoÊcià. 

Po m´czàcej, trwajàcej przesz∏o 30
godzin autokarowej podró˝y, w ho-
telu (z basenem!) czekali na goÊci
pracownicy urz´du gminy. Powita-
nie by∏o bardzo serdeczne, kolacja
up∏yn´∏a w ciep∏ej, rodzinnej atmos-
ferze. 

Nast´pny dzieƒ poÊwi´cono
na zwiedzanie miasteczka. W mu-
zeum Dolnej Banji znajduje si´ wie-
le eksponatów, które przekazali sa-
mi mieszkaƒcy. Sà to przede wszyst-
kim tradycyjne stroje ludowe,
a tak˝e przedmioty codziennego
u˝ytku: naczynia, dzbany, garnki.

M∏odzie˝ goÊci∏a równie˝ w szkole
(zabytkowy budynek, liczàcy
ok. 100 lat), w bibliotece, w oÊrod-
ku kultury, w którym szczególnie
atrakcyjna okaza∏a sie du˝a scena.
Interesujàcy by∏ równie˝ lokalny
targ z barwnymi towarami i pamiàt-
kami. 

Nast´pnego dnia przy schronisku
m∏odzie˝owym w górach, odby∏ si´
festyn Âwi´to malin – Malinaria.
Prezentowa∏y si´ na nim wszystkie
zespo∏y, dzia∏ajàce w oÊrodku kultu-
ry i szkole. Atrakcjà dnia by∏ wyst´p
niepor´ckiej m∏odzie˝y, która znako-
micie zaprezentowa∏a si´ zarówno
w programie wokalnym, jak i ta-
necznym. Godzinny popis bardzo
podoba∏ si´ publicznoÊci, która go-
ràcymi oklaskami podzi´kowa∏a
m∏odym artystom. Ponadto, jedna
z wyst´pujàcych dziewczàt wygra∏a
g∏ówny konkurs festynu – jedzenie
malin na czas, bez u˝ycia ràk. Na-
grodà okaza∏a si´... skrzynka malin,
którà z przyjemnoÊcià zjedli wszy-
scy uczestnicy wycieczki.

Kolejny dzieƒ wizyty m∏odzie˝
sp´dzi∏a na górskich szlakach. Go-
spodarze zorganizowali wypraw´
na najwy˝szy okoliczny szczyt
– Musa∏´. Na wysokoÊç 1800 me-

trów wje˝d˝a kolejka linowa, tzw.
gondola, wy˝ej turyÊci dostajà si´
ju˝ piechotà. Panorama gór i widok
ze szczytu, rekompensujà trud wspi-
naczki na wysokoÊç blisko 3000 me-
trów. 

Niezwykle ciekawy okaza∏ si´
równie˝ pobyt w zabytkowym mia-
steczku Kopriwszczica. Stojà tam
domy z XVI – XVII w. Pi´knie od-
restaurowane, w pe∏ni umeblowane,
dajà wyobra˝enie o ˝yciu, jakie

przed wiekami wiedli jego miesz-
kaƒcy. Jeszcze starsza cerkiew,
oczarowuje atmosferà i zach´ca
do refleksji i chwili skupienia.

Przed wyjazdem goÊci do domu,
Bu∏garzy przygotowali po˝egnalny
piknik. Niespodziankà by∏o miejsce,
po∏o˝one w górach, do którego pro-
wadzi∏a malownicza trasa. Stojà tam
zadaszone sto∏y, jest ognisko i grill,
przy których organizowane sà, tak
ulubione przez Bu∏garów, biesiady.

Tradycyjnie przygotowywana potra-
wa to grillowana s∏onina z ostrà pa-
pryczkà.

Po serdecznym po˝egnaniu z sym-
patycznymi gospodarzami, w drodze
powrotnej zorganizowano jeszcze
krótki postój w Sofii, który umo˝li-
wi∏ zwiedzenie cerkwi Aleksandra
Newskiego oraz wizyt´ w Muzeum
Historii Bu∏garii. W tym efektow-
nym budynku mo˝na by∏o akurat
obejrzeç wystaw´ niezwyk∏ych trac-
kich wyrobów ze z∏ota. Okazja ku
temu by∏a bardzo rzadka, poniewa˝
eksponaty sà wypo˝yczane z Anglii
raz na pi´ç lat, na okres jednego mie-
siàca. Co ciekawsze, w XVII wieku
zosta∏y podarowane Anglikom w∏a-
Ênie przez.. Bu∏garów. Wspania∏a bi-
˝uteria, maski i broƒ bardzo si´ m∏o-
dzie˝y podoba∏y.

Wyjazd obfitowa∏ w wiele nieza-
pomnianych wra˝eƒ, umo˝liwi∏ bli˝-
sze poznanie ˝ycia codziennego
i kultury naszych partnerów.
W zgodnej opinii opiekunów, niepo-
r´cka m∏odzie˝ pozostawi∏a po sobie
znakomite wspomnienia, zarówno
z wyst´pów artystycznych, jak i co-
dziennego, dojrza∏ego zachowania. 

� Beata Wilk

W dniach 11–20 lipca
dwudziestoosobowa
grupa m∏odzie˝y z sekcji
artystycznych,
dzia∏ajàcych
w Gminnym OÊrodku
Kultury w Niepor´cie,
wraz z opiekunami,
przebywa∏a z rewizytà
w bu∏garskiej gminie
Dolna Banja.
Malowniczo po∏o˝one
tereny zwiedzali
cz∏onkowie studia
piosenki, teatru taƒca
oraz grupa taƒca
nowoczesnego ze
Stanis∏awowa Drugiego.

Z WIZYTÑ w Dolnej Banji
Na schodach cerkwi Aleksandra Newskiego

Relaks w hotelowym basenie

Wyst´p na MalinariachMuzeum Dolnej BanjiWn´trze zabytkowej cerkwi
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GoÊci∏ nas oÊrodek Imperiall, w którym
mieszkaliÊmy w pokojach typu studio – 2
pokoje 3 – 4 osobowe z aneksem i pe∏nym
w´z∏em sanitarnym.

Pogoda nas nie rozpieszcza∏a, jednak
z ca∏ych si∏ staraliÊmy si´ zrekompensowaç
sobie jej brak: grami, zabawami i ró˝nego
rodzaju wycieczkami. Od razu po przyjeê-
dzie zacz´liÊmy od zabaw integracyjnych.
Mimo ̋ e wi´kszoÊç dzieci zna∏a si´ bardzo
dobrze zabawa np. w „koc” nie by∏a taka
prosta. „Krasnoludek”, „Pingwinek”, „Sto-
noga”, „Sa∏atka owocowa” pozwoli∏y nam
na weso∏o sp´dziç pierwszy deszczowy
wieczór. Inne sp´dzaliÊmy na robieniu ko-
ralików, pisaniu kartek pocztowych, graniu
w ping-ponga i pi∏k´ halowà, grach plan-
szowych, stolikowych, konkursach pla-
stycznych, muzycznych, sprawnoÊciowych,
intelektualnych. Przy sprzyjajàcej pogodzie
wieczory sp´dzaliÊmy na boisku, grajàc
w pi∏k´ no˝nà, dwa ognie, badmintona, siat-
kówk´ i wiele innych zabaw. Uda∏o si´ te˝
sp´dziç wieczór z gitarà, kie∏baskami i za-
bawami przy ognisku.

Nie mog∏o oczywiÊcie zabraknàç dysko-
tek. Nasze roztaƒczone dzieci bawi∏y si´ do-
skonale. ZorganizowaliÊmy im równie˝ po-
dró˝ do historycznego ju˝ kina, gdzie mo-
g∏y pos∏uchaç wybranych bajek,
ilustrowanych kolorowymi slajdami. Od-
wiedziliÊmy te˝ wspó∏czesne kino i to dwa
razy. ObejrzeliÊmy film pt. „Sposób na re-
kina” oraz trzecià cz´Êç Shreka. ByliÊmy
dwukrotnie w AQUAPARK „MILE-
NIUM”, gdzie aktywnie wypoczywaliÊmy,
korzystajàc z basenów sportowych, rekre-
acyjnych, jacuzzi, dzikiej rzeki i zje˝d˝al-
ni. KàpaliÊmy si´ tak˝e w kompleksie ba-
senów „MORSKA ODYSEJA”, gdzie ko-
rzystaliÊmy mi´dzy innymi z basenu

solankowego, który ma zastosowanie w le-
czeniu chorób narzàdu ruchu. Pogoda by-
∏a na tyle ∏askawa, ˝e trzy razy uda∏o nam
si´ wykàpaç w morzu i przyjemnie sp´dziç
czas na pla˝y.

Poza tym odwiedziliÊmy SKANSEN
CHLEBA w Siano˝´tach. Jest to stylizowa-
ny obiekt z dachem krytym trzcinà, z ory-
ginalnym XIX-wiecznym piecem do wy-
pieku chleba, opalanym drewnem. Mogli-
Êmy tutaj poznaç tajniki wypieku chleba
wed∏ug dawnych receptur, a tak˝e poznaç
histori´ piekarstwa, kosztujàc jednoczeÊnie
przepysznà pizz´.

ByliÊmy te˝ na wojskowym poligonie
„BASTION”. Ta ukryta wÊród zieleni
„twierdza” skupia bogatà kolekcj´ ró˝no-
rodnego sprz´tu pancernego. Sprz´t ten mo-
gliÊmy oglàdaç, ale przede wszystkim
przejechaç si´ nim po poligonie. Na strzel-
nicy sportowej sprawdzaliÊmy swojà cel-
noÊç. Towarzyszy∏ nam prawdziwie woj-
skowy nastrój: prawdziwy poligon, he∏mo-
fony na g∏owach i wojskowa muzyka.

Prze˝yliÊmy te˝ przygod´ na DZIKIM
ZACHODZIE gdzie: zwiedzaliÊmy mini-
zoo, jeêdziliÊmy konno, bryczkà, kowboj-
skà karuzelà, strzelaliÊmy z ∏uku, ÊcigaliÊmy
si´ na indiaƒskich nartach, wspinaliÊmy si´
na Êciance, bawiliÊmy si´ z zespo∏em mu-
zycznym, oglàdaliÊmy konne pokazy ka-
skaderskie.

WeszliÊmy równie˝ na LATARNI¢
MORSKÑ w Gàskach. ZwiedzaliÊmy ogro-
dy „HORTULUS” w Dobrzycy. Ogrody sà
podzielone tematycznie. WidzieliÊmy
wÊród nich klasyczne, takie jak: japoƒski,
francuski, Êródziemnomorski oraz te zwià-
zane ze Êrodowiskiem: ogród kamienny,
skalny i wodny. ZwiedzaliÊmy ogrody
u˝ytkowe, zio∏owy i warzywny. Du˝à gru-

p´ stanowià tam ogrody zmys∏ów, zapro-
jektowane w stylu angielskim. WÊród nich
sà ogrody barw: bia∏y, niebiesko˝ó∏ty, lila-
ró˝, purpury i ognia, s∏oneczny oraz ogród
cienia. Powierzchnia ogrodów to po-
nad 4 ha. Ze wzgl´du na pogod´ i ograni-
czony czas nie widzieliÊmy wszystkich
– mo˝e uda si´ nast´pnym razem!

Ogromnà niespodziank´ sprawi∏a dzie-
ciom wizyta w SALONIE GIER.

No i oczywiÊcie, nie mog∏o zabraknàç rej-
su po morzu. P∏ywaliÊmy STATKIEM
„SANTA MARIA”. Ta wycieczka wywo-
∏a∏a chyba najwi´cej emocji, pisków i krzy-
ków, nie zabrak∏o te˝ Êpiewu naszych od-
wa˝nych dzieci – tego nie da si´ zapomnieç.

Serdecznie dzi´kujemy wszystkim, którzy
przyczynili si´ do naszego wyjazdu. Orga-
nizatorem by∏ ksiàdz proboszcz Piotr Âliw-
ka. Sponsorami: Wójt Pan Maciej Mazur,
Caritas Parafii w Józefowie, PHU Grodno,
Lantmannen Unibake, Cadbury Wedel,
Bank Spó∏dzielczy w Legionowie, Hurtow-
nia Zabawek „Kris”, apteka dr Z. Furmaƒ-
czyk z Niepor´tu, Firma Chemiczna Do-
na Fine Chemicals z Józefowa. W sposób
szczególny dzi´kujemy: Pani Maryli Nawo-
jek, Pani Miros∏awie Jurczak, Paƒstwu Ja-
dwidze i Sylwestrowi Dmowskim, Paƒstwu
Katarzynie i Sewerynowi Dmowskim, Paƒ-
stwu Monice i Micha∏owi Kamiƒskim.

Wychowawcami byli: Piotr Graczyk,
Aleksandra Olszewska, Aneta Pàtek,
Agnieszka Powa∏a, Anna Zieliƒska. Ser-
decznie dzi´kujemy jeszcze raz dzieciom,
rodzicom, ksi´dzu proboszczowi, wszyst-
kim sponsorom i ludziom dobrej woli. Cho-
cia˝ czas naszej kolonii szybko dobieg∏
koƒca, nie smuçmy si´, bo ju˝ za rok b´dà
znowu wakacje i nasze kolonie.

� Agnieszka Powa∏a

WAKACYJNE
atrakcje
Tradycyjnie, jak co roku 26 czerwca czterdzieÊcioroszeÊcioro
dzieci z parafii NMP Królowej z Józefowa rozpocz´∏o
wakacyjnà przygod´. Tegoroczne kolonie sp´dziliÊmy
w Siano˝´tach, nadmorskiej miejscowoÊci sàsiadujàcej
bezpoÊrednio z Ustroniem Morskim.

Tym razem m∏odzi judocy z Bialobrze-
gów goÊcili na Mazurach w OÊrodku Kon-
dycyjno – Wczasowym w Jakubowie. OÊro-
dek le˝y w lesie nad jeziorem Probar-
skim 12 km od Mràgowa i 17 km
od Miko∏ajek.

Treningi na macie odbywa∏y si´ raz
dziennie, a pozosta∏y czas dzieci sp´dza∏y
aktywnie wypoczywajàc nad jeziorem, ko-
rzystajàc z kàpieliska, kajaków oraz boisk
do gier zespo∏owych. By∏ równie˝ czas
na ognisko oraz wycieczk´ do aquaparku
Tropicana w Miko∏ajkach.

Zdaniem trenerów, zawodników oraz ro-
dziców by∏ to bardzo udany wyjazd, zorga-
nizowany dzi´ki pomocy Urz´du Gminy
Niepor´t, Firmy Medical Magnus oraz Rad-
nych Gminy Niepor´t – przyjació∏ sekcji:
Romana Madeja, Mariana Oszczyka oraz
Krzysztofa Sosnowskiego.

� Jaros∏aw Krzywaƒski
Fot. W. M∏ynarczyk

OBÓZ sportowy judoków
W dniach 14 – 24 lipca 17 zawodników sek-
cji judo UKS Pilawa pod opiekà trenerów:
Anny Wenerskiej i Przemys∏awa èród∏o
uczestniczy∏o w obozie szkoleniowo – wy-
poczynkowym.

WYPRAWA do Aqua parku
W wakacje nudno, pada deszcz, nic
si´ nie dzieje? Mo˝liwe, ale na pew-
no nie w Józefowie! Tutaj trwa na-
sza akcja „Lato na wsi”

W poniedzia∏kowe przedpo∏u-
dnie 30.07.07 r. wybraliÊmy si´
do Aqua Parku WARSZAWIANKA
do Jachranki. 41 m∏odych osób wraz
z wychowawcami sp´dzi∏o tu aktyw-
nie dwie godziny. Do dyspozycji mie-
liÊmy: basen, brodzik z parasolem
wodnym, wysp´ z rwàcà rzekà i wo-
dospadem, jacuzzi, skalistà grot´
w której mo˝na by∏o odpoczàç na ka-
miennych szezlongach, saun´ suchà,
∏aêni´ parowà, kube∏ zimnej wody
i bani´ do sch∏adzania cia∏a. Emocji
dostarcza∏a dziewi´ciometrowa zje˝-
d˝alnia wodna z multimedialnymi
efektami To by∏a Êwietna zabawa!!!
A po basenie, niespodzianka McDo-
nald's czyli to, co niestety dzieci lu-
bià najbardziej: frytki, hamburgery,
cola itp. itd. a niech tam, przecie˝ sà
wakacje!!!

Wielki DZI¢KI dla ksi´dza pro-
boszcza Piotra Âliwki oraz Wójta Pa-
na Macieja Mazura, to dzi´ki WAM
tak w∏aÊnie mo˝emy sp´dzaç waka-
cje, dzi´ki WAM nie ma szans, ˝eby
by∏y one nudne.

� A. Powa∏a

WYCIECZKA rowerowa
W Êrod´ 01.08.2007r. w ramach ak-
cji „LATO NA WSI” odby∏a si´
wycieczka rowerowa.

21 dzieci wspólnie z wychowawca-
mi odwiedzi∏o Diecezjalny OÊrodek
Rekolekcyjny w S∏upnie. OÊrodek
mieÊci si´ ok. 20 km. od Józefowa,
wi´c droga by∏a d∏uga, m´czàca, mo-
mentami piaszczysta, jednak wszyscy
daliÊmy rad´. A na miejscu aktywno-
Êci ciàg dalszy. GraliÊmy w Pi∏k´
No˝nà i Dwa Ognie (wspólnie z ksi´-
dzem Piotrem Âliwkà). Zabawa by∏a
przednia! Na koniec odpoczynek
przy ognisku, pieczenie kie∏basek,
na deser lody i zbieranie si∏ na drog´
powrotna. Zm´czeni, ale zadowoleni
sp´dziliÊmy kolejny aktywny dzieƒ.

� Aneta Pàtek

LATO W JÓZEFOWIE

Zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami obowiàzkiem u˝ytkownika sprz´tu przezna-
czonego dla gospodarstw domowych jest oddanie zu˝ytego sprz´tu zbierajàcemu zu-
˝yty sprz´t. JednoczeÊnie zabrania si´ umieszczania zu˝ytego sprz´tu ∏àcznie z inny-
mi odpadami, powinien byç on zbierany w sposób selektywny. 

Za zbierajàcego zu˝yty sprz´t uwa˝a si´ prowadzàcego punkt zbierania zu˝ytego sprz´-
tu, w tym sprzedawc´ detalicznego i sprzedawc´ hurtowego, oraz gminnà jednostk´ or-
ganizacyjnà prowadzàcà dzia∏alnoÊç w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przed-
si´biorc´ posiadajàcego zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odbierania
odpadów komunalnych. 

Od 1 lipca 2006r. sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy obowiàzany jest
przy sprzeda˝y sprz´tu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodp∏atnego
przyjmowania zu˝ytego sprz´tu w iloÊci nie wi´kszej ni˝ sprzedawany nowy sprz´t, je-
˝eli zu˝yty sprz´t jest tego samego rodzaju oraz do umieszczania w punkcie sprzeda˝y
informacji o punktach zbierania zu˝ytego sprz´tu. Obowiàzkiem sprzedawcy detalicz-
nego i sprzedawcy hurtowego jest równie˝ selektywne zbieranie zu˝ytego sprz´tu.

Obowiàzkiem innego ni˝ sprzedawca detaliczny i hurtowy okreÊlonego wy˝ej zbie-
rajàcego zu˝yty sprz´t jest mi´dzy innymi:

a) selektywne zbieranie zu˝ytego sprz´tu;
b) nieodp∏atne przyjmowanie zu˝ytego sprz´tu pochodzàcego z gospodarstw domowych.
Wykaz przedsi´biorców posiadajàcych zezwolenie Wójta Gminy Niepor´t na pro-

wadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci na terenie gminy Niepor´t, którzy zgodnie z przepisami prawa oraz
aktem prawa miejscowego sà zobowiàzani odbieraç zu˝yty sprz´t elektryczny i elek-
troniczny od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci na terenie Gminy Niepor´t oraz firm zbiera-
jàcych zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny wyst´pujàcych na terenie Gminy Nie-
por´t.

Do ni˝ej wskazanych punktów (patrz. kolumna pod nazwà: Adresy punktów zbierania
zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektronicznego), w∏aÊciciele nieruchomoÊci mogà nie-
odp∏atnie dostarczaç tego rodzaju odpady lub mogà przekazywaç je odp∏atnie, w ramach
podpisanej umowy, przedsi´biorcy posiadajàcemu stosowne zezwolenie na odbiór odpa-
dów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci na terenie Gminy Niepor´t (patrz. ko-
lumna pod nazwà Nazwa firmy i adres siedziby).

Informujemy, ˝e poni˝szy wykaz znajduje si´ na stronie internetowej 
www.nieporet.pl. Wykaz ten nie jest ostateczny i b´dzie aktualizowany. 

Informujemy równie˝, i˝ Urzàd Gminy Niepor´t wraz z firmà AG-Complex pla-
nuje od paêdziernika br. organizowaç zbiórki zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elek-
tronicznego. Wszystkie informacje na powy˝szy temat umieszczone zostanà mi´dzy
innymi na wy˝ej wymienionej stronie internetowej oraz w „WieÊciach Niepor´ckich”.

ZU˚YTY sprz´t elektryczny
i elektroniczny 

Lp. Nazwa firmy i adres siedziby Adresy punktów zbierania Rodzaje sprz´tu elektrycznego 
i telefony i elektronicznego 

1. DORIAN D. Lisicka, K. Lisicki S. J. ul. Wars 10 b Sprz´t oÊwietleniowy:
ul. Wars 10 b, 05-119 Legionowo • liniowe lampy fluorescencyjne 
05-119 Legionowo 05-119 Legionowo • kompaktowe lampy fluorescencyjne 
Micha∏ów-Reginów Micha∏ów-Reginów • wysokopr´˝ne lampy wy∏adowcze,

w tym ciÊnieniowe lampy sodowe oraz 
lampy metalohalogenkowe 
• niskopr´˝ne lampy sodowe 

2. REMONDIS Sp. zo. o. ul. Zawodzie 16
ul. Zawodzie 16 (0-22) 858-75-67
02-981 Warszawa punkt czynny w godz.
0 801-306-201 8.00 – 16.00, 

od pon. do pt.

3. „BYÂ” Wojciech ByÊkiniewicz
ul. Arkuszowa 43
01-934 Warszawa
(0-22) 865-31-51

4. AG-Complex Sp. zo. o.
ul. Marywilska 44
03-042 Warszawa
(0-22) 814-27-77
(0-22) 814-08-16

5. Mazowiecka Higiena 
Komunalna Sp. z o. o.
ul. Annopol 18 
03-236 Warszawa
(0-22) 811-14-04

6. Miejskie Przedsi´biorstwo aktualnie brak danych zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny
Oczyszczania w m. st. 
ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa
(0-22) 862-76-16, (0-22) 862-76-17)
ul. Kopijników 13, Warszawa
(0-22) 811-00-28 

7. SITA Polska Sp. zo.o. aktualnie brak danych zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny
ul. Cio∏ka 16, 01-443 Warszawa
(0-22) 836-71-60

8. „BESTJA” Sp. zo. o. aktualnie brak danych zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny
ul. P∏ochociƒska 29, 03-044 Warszawa
(022) 814-25-30, (022) 814-25-02
(022) 811-29-85, (022) 676-97-45 

9. Zak∏ad Us∏ug Komunalnych aktualnie brak danych zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny 
ul. G∏ówna 17, Stasi Las, 
05-140 Serock, (0-22) 782-61-97

10. Zak∏ad Kszta∏towania Terenów Zielonych aktualnie brak danych zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny 
ul. Nasielska 26, 05-140 Serock
(0-22) 782-73-87

11. Z.U.K. „B¸YSK” Sp. zo.o. aktualnie brak danych zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny 
ul. Piastowa 2, 05-400 Otwock
(0-22) 710-10-80, (0-22) 788-98-46

12. „Zak∏ad Us∏ug Komunalno-Socjalnych” aktualnie brak danych zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny 
Eugeniusz Pacewicz 
ul. MyÊliwska 18, 05-120 Legionowo
(0-22) 784-58-38

wszystkie kategorie odpadów wynikajàce z ustawy
o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym,
a w szczególnoÊci:
• lodówki, zamra˝arki
• du˝y i ma∏y sprz´t AGD
• monitory i telewizory 
• sprz´t komputerowy i telekomunikacyjny
• narz´dzia elektryczne i elektroniczne 

ul. Wólczyƒska 249
Warszawa, (0-22) 835-40-48
punkt czynny godz. 9.00
– 15.00 od pon. do pt.
ul. Marywilska 44
(0-22) 814-08-16 wew. 214
punkt czynny w godz 7.30
– 15.00
od poniedzia∏ku do piàtku

wszystkie kategorie odpadów wynikajàce z ustawy
o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym,
zakwalifikowane do nast´pujàcych grup:
• wielkogabarytowe urzàdzenia gospodarstwa domowego
• ma∏ogabarytowe urzàdzenia gospodarstwa domowego
• sprz´t audiowizualny 
• sprz´t teleinformatyczny i telekomunikacyjny
• sprz´t oÊwietleniowy
• narz´dzia elektryczne i elektroniczne, z wyjàtkiem
wielkogabarytowych, stacjonarnych narz´dzi
przemys∏owych
• zabawki, sprz´t rekreacyjny i sportowy
• przyrzàdy medyczne, z wyjàtkiem wszystkich
wszczepianych i ska˝onych produktów
• przyrzàdy do nadzoru i kontroli 
• automaty do wydawania

wszystkie kategorie odpadów wynikajàce z ustawy
o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym

ul. Annopol 18
(0-22) 811-14-04
punkt czynny w godz.
8.00 – 15.00, od pon. do pt.

kategorie odpadów wynikajàce z ustawy o zu˝ytym
sprz´cie elektrycznym i elektronicznym,
a w szczególnoÊci:
• urzàdzenia RTV
• urzàdzenia AGD, • sprz´t komputerowy
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Ignacy Kromplas (zmar∏y w listo-
padzie 2006 r.) ˝ycie swoje zwiàza∏
z Wojskiem Polskim. Majàc 21 lat,
w 1944 roku, wstàpi∏ na ochotnika
do armii i bra∏ udzia∏ w walkach
o wolnoÊç Ojczyzny. Po zakoƒcze-
niu II wojny Êwiatowej odby∏ s∏u˝-
b´ wojskowà i sta∏ si´ ˝o∏nierzem
zawodowym. Od 1957 roku,
przez 30 lat, s∏u˝y∏ w Jednostce
Wojskowej w Bia∏obrzegach.
Po odejÊciu do rezerwy porucznik
Kromplas zaanga˝owa∏ si´ w dzia-
∏alnoÊç organizacji kombatanckiej
i ˝ycie kulturalne gminy. Zosta∏ pre-
zesem Ko∏a Gminnego Zwiàzku
Kombatantów RP i By∏ych Wi´ê-
niów Politycznych. Wspó∏pracowa∏
z Gminnym OÊrodkiem Kultury
i z Urz´dem Gminy Niepor´t. Usta-
la∏ szczegó∏y gminnych uroczysto-
Êci i udzia∏u w nich reprezentacji
ko∏a kombatantów. Dzi´ki zaanga-
˝owaniu porucznika Kromplasa,
od wczesnych lat dziewi´çdziesià-
tych wszystkie organizowane
w gminie Niepor´t uroczystoÊci
z okazji Êwiàt narodowych odbywa-
∏y si´ przy wspó∏udziale reprezen-
tantów Ko∏a Gminnego Zwiàzku
Kombatantów RP i BWP. Z jego
inicjatywy ufundowany zosta∏
sztandar Ko∏a Gminnego nr 27,
który od lat symbolizuje wartoÊci
patriotyczne i jednoczy Êrodowisko
lokalne, poprzez utrwalanie Êwiado-
moÊci wydarzeƒ historycznych
i to˝samoÊci narodowej. Ignacy
Kromplas godnie reprezentowa∏ Êro-
dowisko kombatanckie, a m∏odemu
pokoleniu mieszkaƒców gminy Nie-
por´t dawa∏ przyk∏ad patriotyzmu
i mi∏oÊci do Ojczyzny. By∏ równie˝
pogodnym i serdecznym cz∏owie-
kiem, do ostatniego dnia pe∏nym
energii i planów. 

Medal oraz akt nadania Ignacemu
Kromplasowi tytu∏u Honorowy Oby-

watel Gminy Niepor´t odebra∏a wdo-
wa Helena Kromplas. 

Wojciech Derejski z Micha∏owem-
-Reginowem zwiàzany jest od dziec-
ka. Szko∏´ podstawowà ukoƒczy∏
w Legionowie, nauk´ kontynuowa∏

w liceum w Warszawie. JednoczeÊnie
ca∏y czas pracowa∏ w gospodarstwie
matki w Micha∏owie-Reginowie.
W czasie okupacji Wojciech Derejski
by∏ ˝o∏nierzem 706 plutonu AK Mi-
cha∏ów-¸ajski, a tak˝e cz∏onkiem
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Micha-
∏owie-Reginowie. Po wojnie ukoƒczy∏
studia, by∏ nauczycielem, pracowa∏
w Centralnym Biurze Konstrukcji
Maszynowych oraz ponad 28 lat w In-
stytucie DoÊwiadczalnym IBMER.

W wieku 60 lat przeszed∏ na wcze-
Êniejszà emerytur´ i zajà∏ si´ gospo-
darstwem i pracà spo∏ecznà w Micha-
∏owie-Reginowie.

W latach 80-tych zaanga˝owa∏ si´
w gazyfikacj´ wsi i ca∏ej gminy Nie-
por´t. Pe∏ni∏ funkcj´ sekretarza Spo-
∏ecznego Komitetu Gazyfikacyjne-
go, który doprowadzi∏ do zainstalo-
wania prawie 300 przy∏àczy
gazowych w samym tylko Micha∏o-
wie-Reginowie.

Dzia∏a∏ równie˝ w Spo∏ecznym
Komitecie Telefonizacji, efektem je-
go pracy by∏o uruchomienie bli-
sko 100 numerów telefonicznych.

By∏ tak˝e sekretarzem do spraw
technicznych w Radzie So∏eckiej,

wtedy te˝ zosta∏ wybrany so∏tysem
wsi Micha∏ów-Reginów. Po drugiej
kadencji zrezygnowa∏ ze wzgl´du
na z∏y stan zdrowia. 

W czasie pe∏nienia licznych funkcji
Wojciech Derejski da∏ si´ poznaç ja-
ko wspania∏y cz∏owiek, goràcy patrio-
ta i oddany gminie i jej mieszkaƒcom
spo∏ecznik. Jest to te˝ cz∏owiek nie-
zwykle skromny, serdeczny i ˝yczli-
wy. Mimo podesz∏ego wieku Woj-
ciech Derejski jako Honorowy Cz∏o-
nek Rady So∏eckiej wspiera swoimi
radami dzia∏ania so∏tysa i radnych,
a ponadto aktywnie uczestniczy w ˝y-
ciu spo∏ecznym i kulturalnym Gminy.

Tytu∏ Honorowy Obywatel Gminy
Niepor´t Rada Gminy przyznaje
od 1996 r. Jako pierwsza, w uznaniu
zas∏ug dla mieszkaƒców i gminy,
uzyska∏a go doktor Krystyna Mali-
nowska-Lerman, a w 2006 r. pu∏kow-
nik Zbigniew Ciekanowski. 

� B. Wilk

JEÂLI TY LUB KTOÂ Z TWOICH BLISKICH  MA PROBLEM Z UZALE˚NIENIEM OD  A L K O H O L U 

ZG¸OÂ SI¢!!! CZEKAMY NA CIEBIE!
OÂRODEK REHABILITACJI PSYCHOFIZYCZNEJ DLA OSÓB UZALE˚NIONYCH (OÂRODEK ZDROWIA W NIEPOR¢CIE – GABINET PSYCHOLOGA)

Godziny przyj´ç specjalistów:

TERAPEUTA UZALE˚NIE¡

PONIEDZIA¸EK 
w godz. 8.00 – 12.00

ÂRODA 
w godz. 14.00 – 18.00
PSYCHOLOG

WTOREK w godz. 9.00 – 11.00
– przyjmuje w GOPS

11.00 – 15.00 – przyjmuje
w OÊrodku Rehabilitacji SP
ZOZ

Niezale˝ny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej w Micha∏owie-Reginowie
TERAPEUTA UZALE˚NIE¡

CZWARTEK w godz. 8.00 – 12.00; tel. 772 – 82 – 15 
GMINNA KOMISJA ROZWIÑZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W NIEPOR¢CIE

spotkania komisji: w drugi i czwarty wtorek miesiàca (od godz. 16 – sala narad
Urz´du Gminy) 

dy˝ury komisji: wtorek w godz. 15.00 – 19.00
W wymienionych dniach mo˝na równie˝ uzyskaç informacj´ telefonicznà
pod numerem telefonu:

772 – 51 – 12 

Podczas sesji Rady Gminy
Niepor´t 29 czerwca odby∏o
sie uroczyste wr´czenie tytu∏u
Honorowy Obywatel Gminy
Niepor´t. Ten zaszczytny tytu∏
Rada Gminy przyzna∏a
mieszkaƒcom gminy
– Ignacemu Kromplasowi
z Bia∏obrzegów (poÊmiertnie)
oraz Wojciechowi
Derejskiemu
z Micha∏owa-Reginowa.

TYTU¸Y wr´czone
W dniu 16 czerwca 2007r. w Warszawie na terenie Bia∏o∏´ckiego
OÊrodka Sportu odby∏a si´ kolejna, XIII Warszawska Olimpiada
M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej. Ideà Olimpiady jest aktywizacja
dzieci i m∏odzie˝y sprawnej inaczej w sporcie rozumianym jako
rehabilitacja.

XIII WARSZAWSKA Olimpiada
M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej

Honorowy Obywatel Gminy Niepor´t Wojciech Derejski

A p e l  P r e z e s a  K R U S  

o przestrzeganie zasad ochrony zdrowia i ˝ycia na wsi
Warszawa, czerwiec 2007 r.

Szanowni Paƒstwo, Drodzy Rolnicy!

Zwracam si´ z goràcym apelem do Paƒstwa o przestrzeganie zasad ochrony zdro-
wia i ˝ycia w gospodarstwie rolnym! W ubieg∏ym roku do Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Spo∏ecznego zg∏oszono ponad 32 tysiàce zdarzeƒ wypadkowych zwiàzanych
z pracà rolniczà. W ich wyniku Êmierç ponios∏y 123 osoby. Przyczynà wielu tragicz-
nych w skutkach wypadków by∏o lekcewa˝enie wymogów bezpieczeƒstwa pracy, z∏y
stan techniczny maszyn rolniczych bàdê nieporzàdek w obejÊciach gospodarskich.

Dla ograniczenia zagro˝eƒ wypadkami niezb´dne jest przestrzeganie zasad ruchu
drogowego podczas u˝ytkowania ciàgników i kombajnów, zadbanie o stan technicz-
ny maszyn i narz´dzi rolniczych, drabin, schodów, zamontowanie os∏on wa∏ów prze-
gubowo-teleskopowych, zabezpieczenie w∏azów, otworów zrzutowych. Podczas ka˝-
dej pracy w gospodarstwie najwa˝niejsze jest jednak zachowanie rozwagi i zdrowe-
go rozsàdku.

Szczególnej troski b´dà wymaga∏y dzieci korzystajàce z letnich wakacji. Wi´kszoÊç
z nich sp´dzi je zapewne w rodzinnym domu na wsi. B´dà si´ bawiç lub pomagaç Paƒ-
stwu w wykonywaniu niektórych czynnoÊci. Do osób doros∏ych nale˝y zapewnienie
dzieciom bezpieczeƒstwa. Zw∏aszcza te najm∏odsze, niezwykle ciekawe wszystkiego,
b´dà potrzebowa∏y czujnej opieki.

Apeluj´ o rozwag´ w anga˝owaniu dzieci do pomocy w gospodarstwie. Nie powie-
rzajcie Paƒstwo dzieciom obowiàzków ponad ich si∏y. Nie pozwólcie im uczestniczyç
w pracach bezpoÊrednio zagra˝ajàcych ich zdrowiu i ˝yciu.

Uczàc dzieci, jak pracowaç w gospodarstwie rolnym, zadbajmy najpierw, by mo-
g∏y szcz´Êliwie dorosnàç.

Jacek Dubiƒsk

Akt nadania Ignacemu Kromplasowi tytu∏u Honorowy Obywa-
tel Gminy Niepor´t odebra∏a wdowa Helena Kromplas.

Paulina Zienkiewicz z rodzinà oraz wójt Mazur

Kasia Witord z rodzicami oraz wójt Mazur

Uczestnikami Olimpiady sà dzie-
ci i m∏odzie˝ w wieku od 7 do 25
lat. Ka˝dy z uczestników ma mo˝-
liwoÊç startowania w konkuren-
cjach sportowych w ramach wska-
zanej grupy sprawnoÊciowej.
W tym roku naszà gmin´ reprezen-
towa∏y dwie zawodniczki: Katarzy-
na Witord z Micha∏owa Reginowa,
która w konkurencji bieg z prze-

wodnikiem zaj´∏a I miejsce,
a w konkurencji rzut pi∏kà lekar-
skà II miejsce oraz Paulina Zien-
kiewicz ze Stanis∏awowa Pierwsze-
go. Uczestniczki Olimpiady odwie-
dzi∏ wójt S∏awomir Maciej Mazur.
Gratulujàc sukcesów wr´czy∏ pa-
miàtkowe nagrody ufundowane
przez gmin´.

� UMK
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B
ezpoÊrednie dzia∏ania wojenne
cz´sto toczy∏y si´ z dala od oj-
czystej ziemi, ale zawsze,

w bli˝szej lub dalszej perspektywie,
walczàcy byli g∏´boko przekonani, ˝e
krew ich czy ˝ycie przybli˝a wyzwo-
lenie kraju spod obcych zaborów.
Z takim przekonaniem walczyli we
W∏oszech ˝o∏nierze Legionów Pol-
skich utworzonych przez genera∏a Ja-
na Henryka Dàbrowskiego w ro-
ku 1797. Taka myÊl przewodnia towa-
rzyszy∏a Polakom walczàcym
w powstaniu na W´grzech w Legionie
Polskim utworzonym przez genera∏a
Józefa Wysockiego w 1848 roku. Ta
walka by∏a elementem sk∏adowym
Wiosny Ludów. Legion Polski utwo-
rzony w Rzymie przez Adama Mickie-
wicza w roku 1848 z∏o˝y∏ ofiar´
w walce na ziemi w∏o-
skiej z g∏´bokim przeko-
naniem: „Za wolnà Pol-
sk´”. Ta historia Legio-
nów Polskich jakby
zogniskowa∏a si´ w czy-
nie Legionów Polskich,
nazywanych Legionami
Józefa Pi∏sudskiego..
Wspomnijmy w t´ rocz-
nic´ losy „Legunów Pi∏-
sudskiego”, którzy to
w∏aÊnie na swych ba-
gnetach, szablach i lan-
cach u∏aƒskich przynie-
Êli upragnionà wolnoÊç
Ojczyênie swojej – Pol-
sce. To historyczne wy-
darzenie mia∏o miejsce
na terenie naszej Ma∏ej Ojczyzny,
a konkretnie w koszarach w Zegrzu
Po∏udniowym, jeszcze na poczàt-
ku XX wieku zwanym Zagrobami. ZaÊ
w konsekwencji tego wydarzenia ofi-
cerowie Legionów Pi∏sudskiego zosta-
li internowani w innej cz´Êci naszego
regionu, w koszarach w Bia∏obrze-
gach. Zatem warto zaznaczyç fakt, i˝
wa˝ny fragment historii Polski doko-
na∏ si´ tu, na naszej ziemi. 

*** 
Na poczàtek winniÊmy sobie wyja-

Êniç, jak w warunkach rozbioru paƒ-
stwa polskiego przez zaborców, ina-
czej pod okupacjà Rosji carskiej, Prus
i Austro-W´gier mog∏y powstaç Le-
giony Polskie. Faktem oczywistym by-
∏o, zw∏aszcza na terenie ówczesnego
Królestwa Polskiego pod ber∏em car-
skim, istnienie grup konspiracyjnych
o charakterze wojskowym. By∏y to
Polskie Dru˝yny Strzeleckie oraz
Zwiàzek Walki Czynnej, które przygo-
towywa∏y si´ do walki z rosyjskim za-
borcà. Z grup tych powsta∏a w sierp-
niu 1914 roku tajna organizacja woj-
skowa, poczàtkowo bezimienna.
Jednak od paêdziernika 1914 roku
przyj´to nazw´ Polska Organizacja
Wojskowa. Po wybuchu pierwszej
wojny Êwiatowej wszyscy zaborcy
chcieli wykorzystywaç m∏odzie˝ pol-
skà w swoich armiach, stàd dzia∏alnoÊç
dotàd konspiracyjna sta∏a si´ pó∏legal-
nà. Na terenie Galicji ju˝ w 1914 ro-
ku z inicjatywy Józefa Pi∏sudskiego
powsta∏y polskie oddzia∏y wojskowe
jako oddzielna formacja armii Austro-
-W´gierskiej – Legiony Polskie., któ-

re w ostatecznej formule zorganizowa-
no w trzy brygady; które z powodze-
niem walczy∏y przeciw armii rosyj-
skiej. Sytuacja wojenna zaistnia∏a
pod koniec 1916 roku pozwoli∏a paƒ-
stwom centralnym (Niemcom i Au-
stro-W´grom) powo∏aç specjalnym
aktem, wydanym 5 listopada 1916 ro-
ku Polskie Królestwo Regencyjne.
Na poczàtku roku 1917 Legiony prze-
sz∏y na etat i uzbrojenie niemieckie.
OkolicznoÊci przybycia pu∏ków legio-
nowych na Mazowsze i do Zegrza ma-
jà swój poczàtek w koncentracji Legio-
nów Polskich w rejonie Baranowicz.
Tu koƒczy∏y frontowà s∏u˝b´ po ci´˝-
kich bojach na Wo∏yniu. Tu nastàpi∏y
zmiany organizacyjne. Rozwiàzano 7
pp., w sk∏ad I Brygady w∏àczono 1 i 2
pp, w sk∏ad II w∏àczono 3 i 4 pp,

a w sk∏ad III 5 i 6 pp. W rejonie Bara-
nowicz Legiony przebywa∏y do koƒca
listopada 1916, po czym przewiezione
kolejà do Królestwa Polskiego i pod-
porzàdkowane Niemcom i oddane
pod zwierzchnictwo ówczesnego ge-
nera∏-gubernatora warszawskiego
Hansa von Beselera. Na poczàtku 1917
roku przesz∏y na etat i uzbrojenie
wojsk niemieckich. Pu∏ki II Brygady
po kilku krótkich postojach w innych
kwaterach, trafi∏y do Zegrza Po∏udnio-
wego, do koszar wybudowanych przez
wojska carskie na potrzeby 1 Zegrzyƒ-
skiego Pu∏ku Piechoty Fortecznej.
W koƒcu czerwca 1917 roku, po kil-
ku zmianach zakwaterowania trafi∏
do Zegrza 5 pp III Brygady Legionów.
Rewolucja w Rosji i w efekcie zgoda
na polskà niepodleg∏oÊç oraz przystà-
pienie Stanów Zjednoczonych do woj-
ny, stworzy∏y warunki, w których
Niemcy za˝àdali od Legionów z∏o˝e-
nia przysi´gi. W tej sytuacji Józef Pi∏-
sudski poleci∏ legionistom odmówiç
˝àdaniu niemieckiemu. I i III Brygada
demonstracyjnie wykona∏y polecenie
Pi∏sudskiego, natomiast II Brygada,
dowodzona przez gen. Józefa Hallera
przysi´g´ z∏o˝y∏a. 3 lipca 1917 roku,
na polecenie genera∏-gubernatora Be-
selera, Tymczasowa Rada Stanu (ów-
czesna w∏adza w Królestwie) wyda∏a
tekst przysi´gi, którà z∏o˝yç mia∏y Le-
giony Polskie. 

A oto treÊç przysi´gi: 
„Przysi´gam Panu Bogu Wszechmo-
gàcemu, ˝e Ojczyênie mojej, Króle-
stwu Polskiemu i memu przysz∏emu
Królowi na làdzie i morzu i na ka˝-

dym miejscu wiernie s∏u˝yç b´d´, ˝e
w wojnie obecnej dotrzymam wier-
nie braterstwa broni wojskom Nie-
miec i Austro-W´gier oraz paƒstw
z nimi sprzymierzonych, ˝e b´d´
prze∏o˝onych swych i dowódców
s∏ucha∏, dawane mi rozkazy i prze-
pisy wykonywa∏ i w ogóle tak si´ za-
chowywa∏, abym móg∏ ˝yç i umrzeç
jako m´˝ny i prawy ˝o∏nierz polski.
Tak mi dopomó˝ Bóg.”
Rota przysi´gi wywo∏a∏a wÊród le-

gionistów pe∏ny sprzeciw, zw∏aszcza,
˝e:
1 – przysi´g´ sk∏ada si´ osobie nie ist-

niejàcej, bo „przysz∏emu” Królowi
polskiemu,

2 – przysi´ga zawiera zobowiàzanie
wiernego dotrzymania braterstwa
broni wojskom Niemiec i Austro-
-W´gier, co nale˝y do kompeten-
cji rzàdu polskiego, bez którego
decyzji wojsko nie ma prawa tej
kwestii rozstrzygaç,

3 – przysi´ga zawiera zobowiàzanie
pos∏uszeƒstwa wszystkim prze∏o-
˝onym, którymi sà dzisiaj obcy ofi-
cerowie. 

Jak wynika ze wspomnieƒ oficerów
i podoficerów legionowych, których
sporo przetrwa∏o do naszych czasów,
rota przysi´gi by∏a nie do przyj´cia nie
tylko ze wzgl´du na decyzj´ Józefa Pi∏-
sudskiego, ale równie˝ z g∏´bokiego
przekonania olbrzymiej wi´kszoÊci le-
gionistów.

W takiej atmosferze w zegrzyƒskich
koszarach oficerowie 5 pp wzi´li ini-
cjatyw´ w swoje r´ce. Poczàtkowo do-
wódcy batalionów meldowali ówcze-
snemu dowódcy pu∏ku pp∏k. Micha∏o-
wi ˚ymierskiemu o g∏´bokim
przekonaniu o koniecznoÊci odmówie-
nia przysi´gi. Ten jednak, uznajàc, ˝e
jest to indywidualne stanowisko do-
wódców batalionów, zarzàdzi∏ zebra-

nie oficerów pu∏ku w tej sprawie.
Na zebraniu zapad∏a jednomyÊlna de-
cyzja o odmowie z∏o˝enia przysi´gi.
Dowódca pu∏ku otrzyma∏ na piÊmie re-
zolucj´ uzasadniajàcà takà decyzj´.
˚ymierski próbowa∏ jeszcze przekonaç
zebranych do jej zmiany, jednak bez-
skutecznie i wobec takiej postawy po-
da∏ si´ do dymisji argumentujàc i˝ nie
mo˝e wykonaç rozkazu w sprawie z∏o-
˝enia przysi´gi. Komend´ pu∏ku objà∏
mjr Trojanowski, który wyda∏ odpo-
wiednie rozkazy do przystàpienia
do przysi´gi w dniu 14 lipca.

W dniu tym, o godz. 9, na olbrzy-
mim b∏oniu przykoszarowym ustawio-

no pu∏k w czworobok Oczekiwano
wczeÊniej zapowiedzianych goÊci.
Przybyli samochodem z Warszawy de-
legat Tymczasowej Rady Stanu in˝.
Antoni Kaczorowski w towarzystwie
Komendanta III Brygady pu∏kownika
Bronis∏awa Roji. Po oddaniu honorów
wojskowych goÊciom, zabra∏ g∏os de-
legat Kaczorowski, który mówi∏ g∏o-
sem cichym, jakby za∏amanym, jakby
wbrew w∏asnej woli, a na koniec od-
czyta∏ rot´
przysi´gi. Na-
st´pnie p. o. do-
wódcy pu∏ku
mjr Trojanow-
ski wyda∏ ko-
m e n d ´ :
„do z∏o˝enia
przysi´gi pi´ç
kroków wy-
stàp” W abso-
lutnej ciszy ko-
lumny batalio-
nów sta∏y jak
mur. Nast´p-
nie po chwili
pad∏a druga
komenda: „kto nie chce przysi´gaç,
pi´ç kroków wystàp” Jakby zamar∏e
dotychczas kolumny – ruszy∏y nagle
z miejsca miarowym, rytmicznym
krokiem i odmierzywszy pi´ç kroków
stan´∏y jak wryte. Na poprzednim
miejscu nie pozosta∏ nikt. Po chwili
mjr Trojanowski z rozpogodzonà twa-
rzà zameldowa∏ p∏k. Roji: „Panie pu∏-
kowniku, ca∏y piàty pu∏k odmawia z∏o-
˝enia przysi´gi.” Pu∏kownik Roja za-
pali∏ papierosa, po czym rzek∏:
„A teraz prosz´ uszykowaç pu∏k do de-
filady” By∏a to ostatnia defilada 5 pu∏-
ku Legionów.

Po defiladzie oficerowie wznoszà
okrzyk na czeÊç brygadiera Roji,
chwytajà go na r´ce i niosà na ramio-

nach do kasyna oficer-
skiego. In˝ynier
Kaczorowski idzie
sam za t∏umem
oficerów o ˝o∏nie-
rzy. I za chwil´
stoi samotnie
przed wejÊciem
do kasyna. Zauwa-
˝y∏ to p∏k. Roja
i na jego interwen-
cj´ in˝. Kaczorow-
ski zosta∏ zapro-
szony do sto∏u ale
jako osoba pry-
watna, a nie
przedstawiciel

Rady Stanu. Po obiedzie obaj goÊcie
z adiutantem pu∏ku ppor. Dobrodzic-
kim odjechali do Warszawy.

Nast´pnego dnia szeregowi – Króle-
wiacy i cz´Êç podoficerów przygoto-
wywali si´ do wyjazdu do Szczypior-
na. Wyjazd nastàpi∏ 17 lipca. Wraz z ni-
mi wyjechali tak˝e czterej oficerowie
pu∏ku ubrani w mundury sier˝antów. 

Po kilku dniach oczekiwania, w mi-
norowych nastrojach, w atmosferze
niepewnoÊci co dalej, przyszed∏ rozkaz
polecajàcy wszystkim oficerom
w dniu 22 lipca stawiç si´ „w forcie
Beniaminów, o par´ kilometrów
od Zegrza” 

Tu konieczne jest wyjaÊnienie co
do miejsca internowania. Oficerowie
zostali internowani w koszarach, wy-
budowanych przez wojska carskie
w koƒcu XIX w. na terenie wsi Bia∏o-
brzegi, na potrzeby zakwaterowa-
nia III batalionu 1 Zegrzyƒskiego Pu∏-
ku Piechoty Fortecznej, którego zada-
niem, w razie potrzeby, by∏o
obsadzenie fortu w Beniaminowie.
DziÊ na osiedlu wojskowym w Bia∏o-

brzegach stojà te budynki tyle, ˝e
w czasie póêniejszym nadbudowano
pi´tro. Sà to bloki stojàce przy samym
wjeêdzie na teren osiedla. W pierw-
szym znajduje si´ poczta.

Wyprawa do miejsca internowania
wyglàda∏a jak opisa∏ to jeden z ofice-
rów w swoim pami´tniku. „Dnia 22
lipca przed po∏udniem, przed kasynem
oficerskim stawi∏ si´ d∏ugi rzàd wozów
taborowych. Przyrzàdzono siedzenia,
przygotowano miejsca na baga˝e. Sia-
damy na wozy i z komendantem pu∏-
ku mjr. Trojanowskim i komendan-
tem I batalionu kpt. Narbuttem-¸u-
czyƒskim, w pokaênej iloÊci, coÊ 42
oficerów 5 pp. wyruszamy do Benia-
minowa. Wraz z nami jadà oficero-
wie 2 i 3 pp.

oraz pojedynczy oficerowie innych
pu∏ków. Oficerowie 5 pp. zamkni´ci
w obozie jeƒców w Beniaminowie
przesiedzieli tam ca∏à zim´ 1917/18.”

Tak oto zakoƒczy∏o si´ historyczne
wydarzenie zwane „Kryzysem Przy-
si´gowym”, które mia∏o miejsce w Ze-
grzu Po∏udniowym dziewi´çdziesiàt
lat temu.

By∏o to wydarzenie, którego znacze-
nia w historii powstawania Polski
Niepodleg∏ej trudno nie doceniç.

Tu nale˝y, jak sàdz´, wyraziç rów-
nie˝ g∏´bokie przekonanie, ̋ e ten frag-
ment historii Polski, przy okazji obcho-
dów dziewi´çdziesiàtej rocznicy, wi-
nien na trwale zaistnieç w pami´ci
mieszkaƒców naszej gminy. Zw∏asz-
cza w pami´ci m∏odego pokolenia na-
szej Ma∏ej Ojczyzny. 

� W∏odzimierz B∏awdziewicz
Miros∏aw Paku∏a

L i t e r a t u r a :
1. Za kratami wi´zieƒ i drutami obozów. Wspomnie-

nia i notatki wi´êniów ideowych z lat 1914 – 1921,
pod red. J. Stachiewicza, Warszawa 1928.

2. Piàty Pu∏k Piechoty Legionów „Zuchowatych”,
pod red. G. ¸owczowskiego, Londyn 1968.

3. A. Kotarba, Pami´tnik ̋ o∏nierski sier˝anta I-szej Bry-
gady Józefa Pi∏sudskiego, Warszawa 1928. 

DZIEWI¢åDZIESIÑTA Rocznica 
„Kryzysu Przysi´gowego” 
Legionów Polskich Józefa Pi∏sudskiego 

W historii narodu polskiego okreÊlenie „Legiony Polskie” spotykamy wielokrotnie. Zawsze zwiàzane
z walkà o wyzwolenie Polski, której od koƒca XVIII wieku nie by∏o na mapie Europy.

W drodze do kasyna po przysi´dze. Od lewej: p∏k
Roja, mjr Trojanowski, kpt Maksymowicz-
Raczyƒski, in˝. Kaczorowski

Odprawa oficerów 5. pu∏ku piechoty po przysi´dze

Odjazd oficerów 5. pu∏ku piechoty do Beniaminowa
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S
ytuacja bojowa na przedmoÊciu
warszawskim 12 sierpnia 1920
roku nie by∏a niepokojàca dla Na-

czelnego Dowództwa Wojska Pol-
skiego. Szef Sztabu Generalnego WP
gen. Tadeusz Jordan Rozwadowski
otrzymywa∏ meldunki, ˝e oddzia∏y
polskie stanowiàce jego obsad´ przy-
bywa∏y do wyznaczonych rejonów
obrony uporzàdkowane i bez du˝ego
nacisku nieprzyjaciela. Najszybciej
oddzia∏y bolszewickie pojawi∏y si´
na przedpolu polskich pozycji nad Na-
rwià w okolicach Wierzbicy i Seroc-
ka, bo ju˝ w nocy z 11 na 12 sierpnia
i zosta∏y odrzucone ogniem artylerii.
W godzinach rannych 12 sierpnia Ro-
sjanie w rejonie rzeczki Rzàdzy, we
wsi Ruda dokonali ataku na wysuni´-
te placówki 48 pu∏ku piechoty 11
Dyw. Piechoty dowodzonej przez p∏k.
Boles∏awa Jaêwiƒskiego. Polacy
po krótkiej potyczce wycofali si´
na g∏ównà lini´ obrony. Wieczorem 12
sierpnia 63 Brygada 21 Dyw. Strzel-
ców od strony T∏uszcza zbli˝a∏a si´
rzeczki Rzàdzy i star∏a si´ z 7 kompa-
nià 46 pu∏ku piechoty 11 Dyw. Piecho-
ty WP w rejonie wsi Zawady. Rozpo-
czyna∏a si´ bitwa o przedmoÊcie war-
szawskie. Rankiem 13 sierpnia
dowódca 16 Armii So∏∏ohub wyda∏
rozkaz kontynuowania ofensywy z za-
miarem zaj´cia do wieczora odpowied-
nio: 27 Dyw. Strzelców Witowida Put-
ny rejon ̧ ajski-Stacja Jab∏onna-Niepo-
r´t, 2 Dyw. Strzelców rejon
Radzymin-Stanis∏awów-Pustelnik-He-
lenów, 17 Dyw. Strzelców rejon Pu-
stelnik-Marki-Turów-Wo∏omin, 10
Dyw. Strzelców rejon Mokra ¸àka-
-Wawer-Jaros∏aw-Okuniew, 8 Dyw.
Strzelców rejon Karczew-Osieck-Ko∏-
biel, 21 Dyw. Strzelców Iwana Smo-
lina rejon Zegrze-Za∏ubice w kierun-
ku na Prag´. Po stronie polskiej dowo-
dzenie Fontem Pó∏nocnym objà∏ gen.
Józef Haller, a 1 Armià gen. Latinik.
Podj´to równie˝ decyzj´ o rozbudowa-
niu pozycji ryglowej drugiej linii obro-
ny w rejonie Borki – Fort Beniaminów
– Rynia oraz rozpocz´to przygotowa-
nia do obrony rejonu Pragi w oparciu
o stare forty i umocnienia ziemne. No-
cà z 12 na 13 sierpnia na przedpolach
Radzymina koncentrowa∏y si´ 21
Dyw. Strzelecka z 3 Armii i 27 Dyw.
Strzelecka z 16 Armii. Dywizje mia∏y
uderzyç rankiem 13 sierpnia na odcin-
kach ¸oÊ-Kraszew i Zawady-Kra-
szew. Naciera∏a piechota wspiera-
na ogniem ci´˝kich karabinów maszy-
nowych. Najci´˝sze walki toczy∏y si´
pod Zawadami, gdzie wieÊ zosta∏a od-
zyskana dopiero po udanym kontrata-
ku. Pierwsze walki ukaza∏y niedostat-
ki polskiego systemu obrony, oparte-
go na trzech liniach: placówek,
karabinów maszynowych i g∏ównej li-
nii obrony. Niepokojàco niskie by∏o
morale w oddzia∏ach 11 Dyw. Piecho-
ty powodowane d∏ugotrwa∏ym od-
wrotem. Pod Radzyminem nastàpi∏o
przerwanie linii obronnych 46 pu∏ku
piechoty przez oddzia∏y 80 i 81 Bry-
gady z 27 Dyw. Strzeleckiej oraz 62
i 63 Brygady z 21 Dyw. Strzeleckiej
wspieranych przez 50 armat. W od-
wrocie znajdowa∏y si´ z rejonu Krasze-
wa 1, 4 i 12 kompanie 46 pu∏ku dowo-
dzonego niezbyt fortunnie przez p∏k.
Bronis∏awa Krzywob∏ockiego. Polscy
˝o∏nierze cofali si´ w kierunku Radzy-
mina, gdy˝ nie by∏o drugiej linii obro-
ny. Wieczorem miasto by∏o w r´kach
bolszewików. Równie˝ 13 sierpnia ra-

no Rosjanie uderzyli na przyczó∏ek
„Zegrze” i 7 Rezerwowà Brygad´ Pie-
choty, ale zostali odparci ogniem arty-
lerii, a podj´te ataki w rejonie wsi D´-
be i Marynino za∏ama∏y si´. Pod Ra-
dzyminem powsta∏à luk´ we froncie

obsadzi∏y dwie kompanie z 47 pu∏ku
piechoty, a 46 pu∏k piechoty pod roz-
kazami nowego dowódcy mjr. Józefa
Liwacza mia∏ uporzàdkowaç swoje
szeregi. Gen. Latinik po zapoznaniu si´
z sytuacjà, rozkaza∏ u˝yç do przeciw-
natarcia na Radzymin ca∏ego swojego
odwodu, czyli 1 Dywizji litewsko-bia-
∏oruskiej, dowodzonej przez gen. Ja-
na Rzàdkowskiego oraz podporzàdko-
waç mu 11 Dyw. Piechoty. Atak mia∏
nastàpiç 14 sierpnia w godzinach po-
rannych. Jednak rosyjska 79 Brygada
Strzelców i 27 Dyw. Strzelców ude-
rzy∏y pierwsze na LeÊniakowizn´
i Ossów, gdzie toczy∏y si´ decydujàce
starcia o utrzymanie ciàg∏oÊci polskiej
obrony. Równie˝ rankiem 14 sierpnia
w kierunku Wólki Radzymiƒskiej ru-
szy∏a 81 Brygada Strzelców z 27 Dy-
wizji realizujàc rozkaz marszu w kie-
runku Jab∏onny. Na Dàbkowizn´ ata-
kowa∏ 243 Pu∏k Strzelców, a 241 i 242
odpowiednio na Wólk´ Radzymiƒskà
i Izabelin. Polskich pozycji broni∏ 48
pu∏k piechoty i osamotnione baterie ar-
tylerii. Bolszewicy opanowali Wólk´
Radzymiƒskà i wys∏ali patrole w kie-
runku Niepor´tu i Izabelina. W tym
czasie si∏y polskie przegrupowywa∏y
sie do odbicia Radzymina i oko∏o po-
∏udnia oddzia∏y 46 pp wypar∏y Rosjan
z rejonu Radzymina-Cegielnia, kieru-
jàc si´ w kierunku centrum miasta.
Polska piechota by∏a wspierana przez
samoloty z 217 i 14 Eskadry Lotniczej.
Jednak po wprowadzeniu do dzia∏aƒ
kawalerii bolszewicy ponownie odbi-
li miasto. Wizytujàcy front pod Radzy-
minem gen. Haller wyda∏ nowe rozka-
zy dla 1 Armii. Oddzia∏y 11 DP, 19 DP
i 10 DP mia∏y przed Êwitem 15 sierp-
nia uderzyç ponownie na Radzymin.
Pu∏ki 10 Dywizji Piechoty dowodzo-
nej przez gen. ˚eligowskiego mia∏y
byç przerzucone do Ka∏uszyna i Skrze-
szewa. Na odprawie w Jab∏onnie
z udzia∏em genera∏ów Hallera, Latini-
ka i ˚eligowskiego uzgodniono dalsze
dzia∏ania wojsk Frontu Pó∏nocnego.
Gen. ˚eligowskiemu powierzono do-
wództwo nad Grupà Operacyjnà z∏o-
˝onà z 11 DP, 10 DP i 1 Dywizji litew-
sko-bia∏oruskiej, które mia∏y koncen-
trycznie uderzaç na Radzymin.
Natarcie 10 DP mia∏o wyjÊç z rejonu
Niepor´tu. Z tej dywizji wydzielono 28
i 29 pp pod dowództwem pp∏k. Wik-
tora Thommee, a 30 pp pozosta∏ jako
odwód w Jab∏onnie. Z 28 pp gen. ˚e-

ligowski wydzieli∏ jeden batalion, aby
zajà∏ pozycje w rejonie Wólki Radzy-
miƒskiej i Pustelnika. Tak wspomi-
na on to wydarzenie: „Pu∏kownik
Thommee wyznaczy∏ batalion i przy-
szed∏ do mnie z jego dowódcà porucz-
nikiem Pogonowskim. Dzielny ten
oficer, zwykle weso∏y i pe∏en wiary
w siebie, by∏ blady i patrzy∏ w ziemi´.
Da∏em mu rozkaz, aby maszerowa∏
na rozwidlenie dróg wiodàcych
do Wólki Radzymiƒskiej i Pustelnika,
gdzie ma stanàç i nawiàzaç kontakt
z oddzia∏ami 1 Dywizji litewsko-bia-
∏oruskiej. Po odejÊciu Pogonowskiego
zapyta∏em pu∏kownika Thommeego,
co oznacza przygn´bienie tego ofice-
ra. Odpowiedzia∏, ̋ e widocznie Pogo-
nowskiemu jest przykro, ˝e jego bata-
lion ma dzia∏aç nie ∏àcznie z ca∏ym
pu∏kiem, lecz osobno. Co do mnie to
sàdz´, ˝e by∏o to przeczucie rych∏ej
Êmierci, takie objawy kilkakrotnie wi-
dzia∏em w czasie wojny.” Rankiem 15
sierpnia 48 pp mia∏ uderzyç na Ru-
d´, 19 Brygada Piechoty z 10 DP
na Mokre a 1 Dyw. lit-bia∏. na Radzy-
min. Transport dziewi´cioma autobu-
sami ̋ o∏nierzy 10 DP do Niepor´tu od-
bywa∏ si´ z opóênieniem dlatego p∏k.
Thommee rozkaza∏ cz´Êci oddzia∏ów
maszerowaç pieszo. O pó∏nocy 15
sierpnia rozkaza∏ atakowaç si∏ami 28
pp na Wólk´ Radzymiƒskà, a 29 pp
fort w Beniaminowie. Rosyjskie od-
dzia∏y 81 Brygady Strzelców Stiepano-
wa w nocy 14 sierpnia nawiàza∏y kon-
takt bojowy z Polakami w rejonie Nie-
por´tu. 243 pu∏k strzelców kierowa∏
na Niepor´t, 241 na Izabelin, a 242 po-
suwa∏ si´ za nimi. Od wzi´tego do nie-
woli kierowcy autobusu w rejonie Ma-
∏o∏´ki Rosjanie dowiedzieli si´ o ru-
chach oddzia∏ów 10 DP na Niepor´t.
Bolszewicy obsadzili skraj lasu na wy-
sokoÊci Niepor´tu, którego broni∏y

dzielnie oddzia∏y polskie ró˝nych for-
macji, w tym szwadron kawalerii. Nie
napotykajàc znacznego oporu Rosjanie
zatrzymali si´ w rejonie Wólki Radzy-
miƒskiej, wystawiajàc ubezpieczenia
w Zamostkach Wólczyƒskich i na dro-
dze od strony Strugi. 81 Brygada Stie-
panowa wysun´∏a si´ bardzo daleko
do przodu bez zabezpieczenia skrzy-
de∏, co Êwiadczy∏o o braku wspó∏dzia-
∏ania pomi´dzy 21, 27 i 2 Dywizjami
Strzelców. G∏ówne si∏y 27 Dyw.
Strzelców posz∏y na Izabelin, Susin
i Kàty W´gierskie, a 81 Brygada kon-
tynuowa∏a marsz w kierunku Jab∏on-
ny i jeden z jej pu∏ków dotar∏ a˝ do Jó-
zefowa, zajmujàc tam çwiczebne oko-
py prowadzàce w stron´ Jab∏onny. Dla
stabilnoÊci polskiej obrony sytuacja
w rejonie Niepor´tu by∏a bardzo groê-

na, gdy˝ Warszawa by∏a na tym kie-
runku w odleg∏oÊci 14 km i bez ˝ad-
nych umocnieƒ obronnych. Na istnie-
jàce zagro˝enie i nie wyjaÊnione po∏o-
˝enie wojsk nieprzyjaciela i w∏asnych
zwróci∏ uwag´ gen. Latinik, rozkazu-

jàc gen. ̊ eligowskiemu korekt´ zadaƒ
dla 10 DP. W ten rejon zeÊrodkowano
dodatkowo 30 pp pp∏k. Kazimierza Ja-
cyniaka i 31 pp kpt. Bo∏tucia. Pierw-
szy w rejon koncentracji dotar∏ ca∏y 28
pp mjr. Stanis∏awa Sobiesiaka i to je-
go oddzia∏y mia∏y o Êwicie 15 sierpnia
rozpoczàç natarcie na skrzyd∏o i ty-
∏y 241 pu∏ku strzelców. Do gwa∏tow-
nego starcia dosz∏o pod Aleksandro-
wem, zginà∏ tam dowódca 6 kompani
ppor. Benedykt P´czkowski, a polskie
oddzia∏y cofn´∏y si´ w stron´ Niepo-
r´tu. Do nocnego starcia dosz∏o po pó∏-
nocy pod Zamostkami Wólczyƒskimi,
gdy 1 batalion por. Stefana Pogonow-
skiego spotka∏ si´ z oddzia∏ami 242 ps
maszerujàc na Wólk´ Radzymiƒskà.
W czasie walk Êmiertelnie ranny zosta∏
por. Pogonowski, ale natarcie rozwija-
∏o si´ pomyÊlnie, powodujàc zamiesza-

nie w wysuni´tych oddzia∏ach 81 Bry-
gady w rejonie Józefowa i Kàtów W´-
gierskich. Wybuch nocnej
strzelaniny 15 sierpnia w rejonie Za-
mostek spowodowa∏ te˝ wycofanie
si´ 243 ps i pozostawienie bez os∏o-
ny 242 ps w rejonie Rembelszczyzny
i S∏upna. Sprawi∏o to, ˝e ju˝ ca∏a 21
Dyw. Strzelców zacz´∏a odwrót ze
S∏upna tworzàc zamieszanie i chaos
w oddzia∏ach rosyjskich. Cofanie si´
oddzia∏ów 81 i 87 Brygad powoduje
za∏amanie si´ frontu 27 Dyw. Strzel-
ców pod dowództwem Putny. Nie po-
maga wsparcie 2 Dyw. Strzelców
z rejonu Radzymina. Dalszy prze∏om
na korzyÊç wojsk polskich nast´puje,
gdy atak na fort w Beniaminowie roz-
poczyna 29 pp i 1 batalion tego pu∏ku
zdoby∏ Dàbkowizn´, co spowodowa-

∏o wycofanie si´ z du˝ymi stratami od-
dzia∏ów 81 Brygady Strzelców z Wól-
ki Radzymiƒskiej. Do natarcia na Ra-
dzymin rusza 1 Dyw. litewsko-bia∏o-
ruska, a jej 2 Brygada Piechoty pp∏k.
Rybickiego, wsparta plutonem czo∏-

gów ppor. W∏odzimierza Paczolskie-
go zdobywa miasto. Radzymin kilka-
krotnie jest zdobywany i oddawany
Rosjanom. Gen. ˚eligowski kieruje
oddzia∏y 10 i 11 DP do ataku w kie-
runku wsi Mokre na ty∏ach Radzymi-
na. Trzy pot´˝ne dywizje rosyjskiej 16
Armii zostajà odrzucone z przedmo-
Êcia warszawskiego bronionego przez
Front Pó∏nocny, a z nad Wieprza ru-
sza ofensywa Frontu Ârodkowego do-
wodzonego przez gen. Rydza-Âmig∏e-
go. Zdaniem gen. ̊ eligowskiego noc-
na walka w dniu 15 sierpnia batalionu
por. Pogonowskiego pod Zamostkami
mia∏a decydujàce znaczenie dla prze-
∏amania zwyci´skiego pochodu wojsk
rosyjskich w kierunku Warszawy
od strony pó∏nocnej. Niestety zakoƒ-
czy∏a si´ ˝o∏nierskà Êmiercià por. Po-
gonowskiego, awansowanego po-
Êmiertnie do stopnia kapitana. PomyÊl-
ne rozwini´cie natarcia na Wólk´
Radzymiƒskà zapoczàtkowa∏o dalsze
zwyci´stwa 10 DP i potem ca∏ej 1 Ar-
mii WP na przedmoÊciu warszawskim
w rejonie Radzymina. Opisane dzia∏a-
nia wojenne w rejonie Niepor´tu
i Wólki Radzymiƒskiej, prowadzone
w czasie wojny 1920 roku obrazujà
dramaturgi´ tamtych dni i ukazujà wa-
˝àce si´ losy zwyci´stwa polskiego
w bitwie o przedmoÊcie warszawskie.
Istniejàce do dziÊ tak nieliczne pamiàt-
ki po tamtych wydarzeniach jak po-
mnik przy Zamostkach Wólczyƒskich,
upami´tniajàcy miejsce Êmierci por.
Pogonowskiego oraz samotna mogi∏a
nieznanego ̋ o∏nierza przy ul. Ma∏o∏´c-
kiej ciàgle przypominajà nam, ̋ e nale-
˝y pami´taç o bohaterach Cudu
nad Wis∏à. Równie˝ dziadek autora Mi-
ko∏aj Wróbel, jako marynarz Flotylli
Piƒskiej uczestniczy∏ w obronie tak nie-
dawno odzyskanej przez Polsk´ nie-
podleg∏oÊci narodowej. 

� Dariusz Wróbel
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Bitwa Warszawska 1920 roku – cz´Êç druga

Dziadek autora tekstu – Miko∏aj
Wróbel, uczestnik walk w 1920 roku

Gen. Józef Haller na pozycjach frontowych w czasie walk o Warszaw´

Jeƒcy rosyjscy na szosie Radzymin – Warszawa po rozbiciu rosyjskiej
16 Armii


