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ZMIANY W RUCHU DROGOWYM

Zmiany dotyczà: mostu przez rzek´ Narew,
na stopniu wodnym w miejscowoÊci D´be w ciàgu
drogi wojewódzkiej nr 632.
Mazowiecki Zarzàd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
informuje, ˝e konieczne jest czasowe zamkni´cie dla
ruchu ko∏owego i pieszego mostu na stopniu wod-
nym D´be, w terminie od dnia 14.10.2008 r.
do dnia 15.12.2008 r. Decyzja o zamkni´ciu ww.
obiektu podj´ta zosta∏a ze wzgl´du na zapewnienie
bezpieczeƒstwa ruchu ko∏owego. 

UWAGA! ZMIANY MIEJSCA WYDAWANIA WPISÓW

I WYRYSÓW Z MAP EWIDENCYJNYCH ORAZ

WPROWADZANIEM ZMIAN W EWIDENCJI GRUNTÓW

W zwiàzku z przej´ciem przez Starost´ Legionowskie-
go na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989
r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.) zadaƒ pole-
gajàcych na prowadzeniu ewidencji gruntów i budyn-
ków, Urzàd Gminy Niepor´t informuje, ˝e od dnia 1
listopada 2008 r. wszystkie sprawy z zakresu ewi-
dencji gruntów dla obszaru Gminy Niepor´t, w tym
wydawanie wypisów i wyrysów z mapy ewidencyjnej
oraz wprowadzanie zmian w ewidencji gruntów za-
∏atwiane b´dà w Urz´dzie Starostwa Powiatowego
w Legionowie adres: 05-119 Legionowo, ul. Gen.
W∏adys∏awa Sikorskiego 11 I pi´tro pok. Nr 108.

NABÓR KANDYDATÓW DO URZ¢DU GMINY

Wójt Gminy Niepor´t informuje o naborze kandy-
datów na wolne stanowisko pracy ds. inwestycji
w Dziale Inwestycji i Zamówieƒ Publicznych
w Urz´dzie Gminy Niepor´t.
Szczegó∏owe informacje dotyczàce naboru udost´pnio-
ne sà na stronie internetowej Urz´du Gminy Niepo-
r´t www.bip.nieporet.pl (zak∏adka og∏oszenia), oraz
na tablicy og∏oszeƒ Urz´du Gminy Niepor´t, adres:
Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t.
Informacje w sprawie naboru uzyskaç mo˝na w Urz´-
dzie Gminy Niepor´t, pokój Nr 17, tel. 767-04-24

lub 767-04-00. 

og∏oszeniaog∏oszenia

ÂWI¢TO Ziemniaka za nami

U
roczystoÊç w Stanis∏awowie
Pierwszym tradycyjnie roz-
pocz´∏o wciàgni´cie flagi

gminnej na maszt i odegranie gmin-
nego hejna∏u. Uroczystà msz´ Êwi´-
tà odprawi∏ ksiàdz proboszcz parafii
NMP Wspomo˝ycielki Wiernych,
Piotr J´drzejewski. W jej trakcie
przedstawiciele rad so∏eckich z∏o˝y-
li dary dzi´kczynne – chleb wypie-
czony z tegorocznych plonów oraz
p∏ody sadów, ogrodów i pól, w posta-
ci pi´knie skomponowanych koszy.
Ustawione na scenie i przed nià, sta-
nowi∏y barwnà opraw´ wyst´pów.

Po mszy Êw. Wójt Gminy Niepor´t
Maciej Mazur oraz Przewodniczàcy
Rady Gminy Eugeniusz Woêniakow-
skipowitali przyby∏ych na Êwi´to go-
Êci – Wicestarost´ Powiatu Legio-
nowskiego Janusza Kubickiego, Pre-
zydenta Miasta Legionowo
Romana Smogorzewskiego, Zast´p-
c´ Prezydenta Piotra Zadro˝nego,
ksi´dza pu∏kownika Zenona Surm´,
przedstawiciela 9. Batalionu ̧ àczno-
Êci DWLàd. w Bia∏obrzegach por.
Arkadiusza Szachnowskiego, Ko-
mendanta Komisariatu Policji w Nie-
por´cie podkom. Krzysztofa W´go-
rowskiego, radnych, so∏tysów oraz
mieszkaƒców. Dokonali równie˝
symbolicznego podzia∏u do˝ynko-
wego chleba i od tego momentu za-
bawa mog∏a si´ ju˝ rozpoczàç. Chwi-
l´ póêniej na placu zap∏on´∏o ognisko,
które towarzyszy∏o uczestnikom za-
bawy do póênych godzin nocnych.
Gromadzili si´ wokó∏ niego, szcze-
gólnie po zapadni´ciu zmroku, roz-
mawiajàc i taƒczàc. Jak zwykle nie
zabrak∏o te˝ ch´tnych do wyciàgania
z ˝aru pieczonych ziemniaków. 

Program artystyczny rozpoczà∏ ze-
spó∏ wokalny Zaciszuki, wykonujà-
cy tradycyjne wileƒskie melodie.
W tym czasie przed scenà trwa∏a za-
ci´ta rywalizacja w obieraniu ziem-
niaków na czas, która wy∏oni∏a kró-
la i królowà festynu. Zostali udeko-
rowani pi´knymi, jesiennymi
koronami oraz ber∏em i koralami
z ziemniaków. Kartoflane insygnia
wykonane zosta∏y bardzo pomys∏o-
wo i by∏y prawdziwà ozdobà królew-

skiej pary. Nast´pnie na scenie zago-
Êci∏ radny Jerzy Maciejewski w pro-
gramie „Gotuj z Maciejem”. W to-
warzystwie dwóch ho˝ych panien
rozpoczà∏ przygotowywanie zupy,
popularnej kartoflanki. Okaza∏o si´,
˝e niezb´dna by∏a te˝ pomoc wójta
i ksi´dza proboszcza, którzy dopra-
wiali potraw´. G∏ówny kucharz im-
prezy, niejako przy okazji, zlicyto-
wa∏ te˝ pi∏ki, w tym jednà z podpi-
sami wszystkich pi∏karzy zespo∏u
Legii. Dochód przeznaczony zosta∏
na budow´ o∏tarza w koÊciele w Sta-
nis∏awowie Pierwszym. 

Blok konkursów sprawnoÊciowych
zgromadzi∏ przed scenà licznà wi-
downi´. W zmaganiach so∏tysów
i radnych, którzy Êcigali si´ slalo-
mem, powiàzani sznurkiem, lepsi
okazali si´ ci pierwsi. W familijnej
kartofladzie wzi´∏y udzia∏ 3 rodziny,
rywalizujàc w kilku konkurencjach,
m.in. wykonaniu piramidy ziemnia-
czanej, rzucie ziemniakiem do celu,
u∏o˝eniu sloganu reklamujàcego
Êwi´to ziemniaka. Ostatecznie zwy-
ci´˝y∏a rodzina p. Laskowskich z Le-
gionowa, a najlepszy slogan rekla-
mowy brzmia∏: Nie ma cwaniaka
nad kartoflaka. 

Podczas festynu wr´czono równie˝
nagrody laureatom konkursów, któ-
re towarzyszy∏y Êwi´tu ziemniaka.
Najlepsze ciasto upiek∏a Ma∏gorza-
ta Skowroƒska, drugie miejsce w tej
konkurencji zaj´∏a Ewa Nagat,
a trzecie Bogumi∏a Woêniakowska.
Niestety, przepisy owiane sà tajem-
nicà, której ˝adna z nagrodzonych

osób nie chcia∏a zdradziç. Stoisko
z wypiekami by∏o najs∏odszym miej-
scem na festynie, tradycyjnie zbiera-
no tam datki na potrzeby koÊcio∏a
w Stanis∏awowie Pierwszym. Ka˝dy
uczestnik festynu móg∏ oddaç swój
g∏os w konkursie na najsmaczniejszà
potraw´ z ziemniaków i wskazaç
zwyci´zc´. Ch´tni do degustacji
ustawiali si´ w d∏ugiej kolejce
po kartoflank´, pierogi ruskie czy sa-
∏atk´ ziemniaczanà. Równie smacz-
ny by∏a rajbak stanis∏awowski i kisz-
ka ziemniaczana w dwóch rodza-
jach. Ostatecznie zwyci´˝y∏y pierogi
i ich wykonawca Bogdan Jurkie-
wicz, który by∏ równie˝ autorem na-
grodzonej trzecim miejscem kiszki.
Marta Radziwonka za bajecznà kar-
toflank´ zdoby∏a drugie miejsce.
Wr´czono równie˝ nagrody laure-
atom konkursu na naj∏adniejszy
ogródek przydomowy. Komisja kon-
kursowa nagrodzi∏a ex equo: I miej-
scem – Katarzyn´ K∏usek oraz Ire-
n´ i Aleksandra Dutkiewicz, II miej-
scem – Iren´ Kulesz´ oraz Bo˝en´
i Jerzego Zielawskich, III miejscem
– Adama Bogulaka i Jolant´ Polak.
Przyznano równie˝ 9 wyró˝nieƒ
w tej kategorii. 

Du˝e zainteresowanie publiczno-
Êci wzbudzi∏y wyst´py zespo∏ów
gminnych. Zegrzynianki zgroma-
dzi∏y przed scenà wiernà grup´ fa-
nów, du˝e brawa otrzyma∏y tez
dziewczynki z zespo∏u ludowego.
Po nich na scenie pojawi∏y si´
dziewcz´ta ze Studia Piosenki i wy-
kona∏y swoje najpopularniejsze pio-

senki. Nastrój dobrej zabawy pod-
trzyma∏a grupa Akwarium, prezentu-
jàca ró˝norodny repertuar i równie
bogate stroje. Zabawa trwa∏a do póê-
nego wieczoru, przy wyst´pie grupy
Awans i gwiazdy wieczoru Cliver. 

Organizatorzy przygotowali rów-
nie˝ dodatkowe atrakcje dla wi-
dzów – kolorowe stoiska kusi∏y
miodami, wyrobami twórców ludo-
wych z wikliny, z gliny i papieru,
Rancho Bena oferowa∏o placki ziem-
niaczane, a darmowa grochówka za-
st´powa∏a domowy obiad. Jednostka
wojskowa z Bia∏obrzegów zaprezen-
towa∏a nowoczesny samochód wojsk
∏àcznoÊci i przygotowa∏a materia∏y
promujàce zawodowà s∏u˝b´ woj-
skowà. W punkcie informacyjnym
urz´du gminy mo˝na by∏o wype∏niç
deklaracj´ przystàpienia do progra-
mu segregacji odpadów i otrzymaç
torb´ na zakupy. Gad˝ety oferowa∏
Bobern – gminna maskotka, która
szczególnie interesowa∏a najm∏od-
szych mieszkaƒców. W namiocie
GOK warzywa i owoce zamienia∏y
si´ w bajkowe figury, a twarze dzie-
ci w kolorowe maski. Pokaz spraw-
noÊci stra˝aków jak zwykle sprawi∏,
˝e teren przed scenà opustosza∏. 

Przez wiele godzin mieszkaƒcy
i goÊcie festynu bawili si´, korzysta-
jàc z pi´knej pogody, wspólnie sp´-
dzajàc czas. Kolejne udane Âwi´to
Ziemniaka za nami, ale nast´pne...
przed nami.

� BBeeaattaa  WWiillkk
Fotorelacja z wydarzenia na str. 5

Pi´kna słoneczna
pogoda panowała
na ostatniej gminnej
imprezie plenerowej
– Âwi´cie Ziemniaka
(5.10). Tegoroczny
festyn, oferujàcy
widzom bogaty
program i wiele
atrakcji, znakomicie
wpisał si´ w obchody
Mi´dzynarodowego
Roku Ziemniaka.
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NIEPOR¢CKIE

CIÑG DALSZY akcji bezpieczni na drodze 

� BUDOWA nowego przedszkola
w ZEGRZU POŁUDNIOWYM

� NOWE nawierzchnie

W ramach działaƒ zwiàzanych z zapewnieniem bezpieczeƒstwa uczniom, 8 paêdziernika br.
w Szkole Podstawowej im. B. Tokaja w Niepor´cie odbyło si´ spotkanie z funkcjonariuszami
niepor´ckiego posterunku policji.

Policjanci spotkali si´ w sali gimna-
stycznej z uczniami klas IV–VI,
gdzie przypomnieli przede wszyst-
kim o zasadach bezpiecznego prze-
chodzenia przez jezdni´, poruszania
si´ po drogach w czasie dnia i po za-
padni´ciu zmroku oraz o tym, jak
w∏aÊciwie korzystaç z sygnalizacji
Êwietlnej. 

Przy okazji tego spotkania, m∏od-
szy aspirant Marek Król, zwróci∏ te˝
uwag´ na inne niebezpieczeƒstwa,
na które nara˝one sà dzieci, przede
wszystkim podczas korzystania z In-
ternetu. Przestrzeg∏ równie˝
przed niew∏aÊciwym korzystaniem
z telefonów komórkowych i stron in-
ternetowych.

M∏odsze dzieci spotka∏y si´ z po-
licjantami w swoich salach, gdzie
równie˝ odby∏y si´ rozmowy na te-
mat bezpieczeƒstwa, g∏ównie w ru-
chu drogowym. Przydatne okaza∏y
si´ plansze, wykorzystywane przez
nauczycieli podczas omawiania tego
materia∏u. Wizyta funkcjonariuszy
stanowi∏a du˝à atrakcj´ dla uczniów,
ch´tnie odpowiadali na zadawane im
pytania. Najm∏odsi tak˝e zostali ob-
darowani opaskami odblaskowymi. 

Z inicjatywà rozpowszechniania
materia∏ów odblaskowych wÊród
uczniów gminnych szkó∏ wyszli po-
licjanci, którzy zg∏osili si´ ze swoim
pomys∏em do Urz´du Gminy Niepo-
r´t. Efektem wspó∏pracy sà w∏aÊnie

opaski z logo gminy Niepor´t, któ-
re otrzymujà wszystkie dzieci uczà-
ce si´ w naszej gminie.

� II..  KKooppkkaa

• uchwa∏´ Nr XXVII/84/2008
w sprawie: wyra˝enia zgody
na nieodp∏atne nabycie na mienie
komunalne Gminy Niepor´t nie-
ruchomoÊci po∏o˝onych we wsi
Zegrze Po∏udniowe, stanowià-
cych dzia∏ki oznaczone nr
ewid. 90/10 i nr 90/16. Na tym
terenie Gmina zamierza urzà-
dziç plac publiczny o funkcji re-
kreacyjno – wypoczynkowej,
przeznaczony dla mieszkaƒców
Zegrza, gminy i turystów. W po-
wiàzaniu z pobliskimi terenami
Zalewu Zegrzyƒskiego, miejsce
to stanie si´ atrakcjà i wizytów-
kà so∏ectwa i gminy,

• uchwa∏´ Nr XXVII/88/2008
w sprawie: nadania nazwy „Ma-

rzycieli” drodze wewn´trznej po∏o-
˝onej we wsi Kàty W´gierskie, sta-
nowiàcej dzia∏k´ o nr ewid. 18/3, 

• uchwa∏´ Nr XXVII/89/2008
w sprawie: nadania nazwy „B∏´-
kitna” drodze wewn´trznej po∏o-
˝onej we wsi Stanis∏awów Pierw-
szy gmina Niepor´t stanowiàcej
dzia∏ki ewid. nr 239/50, nr 240/15,
nr 240/17, nr 239/45, nr 239/46,
nr 239/49, nr 239/48 i nr 239/47, 

• uchwa∏´ Nr XXVII/90/2008
w sprawie: wyra˝enia zgody
na najem przez Gmin´ Niepor´t
nieruchomoÊci, przeznaczonych
do wykorzystania pod drogi, po∏o-
˝onych we wsi Niepor´t i Wólka
Radzymiƒska, b´dàcych w u˝yt-
kowaniu PKP S.A.

• uchwa∏´ nr XXVIII/91/2008
w sprawie wyra˝enia opinii o pro-
jekcie uchwa∏y Rady Powiatu Le-
gionowskiego w sprawie likwida-
cji Samodzielnego Publicznego Za-
k∏adu Lecznictwa Otwartego
w Legionowie. Spraw´ omówi∏
przyby∏y na sesj´ Wicestarosta Ja-
nusz Kubicki, W uzasadnieniu de-
cyzji o likwidacji Starosta wskaza∏,
˝e obecna pozycja SPZLO na ryn-
ku us∏ug medycznych charaktery-
zuje si´ stagnacjà spowodowanà
brakiem mo˝liwoÊci rozwoju, pro-
wadzenia inwestycji z w∏asnych
Êrodków, modernizacji, wyposa˝e-
nia w nowà aparatur´ medycznà.
Nowy Niepubliczny Zak∏ad za-
pewni osobom korzystajàcym do-
tychczas ze Êwiadczeƒ zdrowot-
nych likwidowanego SPZLO dal-
sze nieprzerwane ich udzielanie,

równie˝ w oparciu o kontrakt
z NFZ, bez ograniczenia dost´pno-
Êci, warunków i ich jakoÊci,

• uchwa∏´ nr XXVIII/93/2008
w sprawie: nadania nazwy „Sarny”
drodze wewn´trznej po∏o˝onej we
wsi Kàty W´gierskie, stanowiàcej
dzia∏k´ o nr ewid. 344/10, 

• uchwa∏´ nr XXVIII/94/2008
w sprawie: nadania nazwy „Ba-
Êniowych D´bów” drodze we-
wn´trznej po∏o˝onej we wsi Wól-
ka Radzymiƒska gmina Niepor´t
stanowiàcej cz´Êç dzia∏ki o nr
ewid. 13/2 oraz dz. nr 10/1 i 10/2,

• uchwa∏´ nr XXVIII/95/2008 spra-
wie wspierania ze Êrodków Gmin-
nego Funduszu Ochrony Ârodowi-
ska i Gospodarki Wodnej przedsi´-
wzi´ç podejmowanych w zakresie
systemów kanalizacji ciÊnieniowej
na terenie Gminy Niepor´t.

UMOWA z WFOÂiGW

SESJE Rady Gminy

22 paêdziernika podpisana została umowa mi´dzy
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminà Niepor´t,
w sprawie udzielenia po˝yczki na budow´ sieci
wodociàgowej.

28 sierpnia 2008 roku odbyła si´ XXVII Sesja Rady
Gminy Niepor´t V kadencji, podczas której Rada Gminy
podj´ła m.in. nast´pujàce uchwały (treÊç uchwał w BIP): 

2 paêdziernika 2008 roku odbyła si´ XXVIII Sesja Rady
Gminy Niepor´t V kadencji. Podczas sesji Rada Gminy
przyj´ła m.in. nast´pujàce uchwały (treÊç uchwał w BIP):

INWESTYCJE GMINNE

Po˝yczka dotyczy tegorocznych
inwestycji w Wólce Radzymiƒ-
skiej i Ryni. W Wólce Radzymiƒ-
skiej w ramach drugiego etapu bu-
dowy wodociàgu, sieç wykona-
na zosta∏a w ulicach LeÊnej,
Wira˝owej i Topolowej. ¸àczna jej
d∏ugoÊç wynios∏a 2,5 km. W Ryni,
równie˝ w drugim etapie, po∏o˝o-
no instalacj´ o d∏ugoÊci 855 me-
trów w ulicach G∏ównej (do skrzy-
˝owania z ul. Stegny) i Radzymiƒ-
skiej. Prace w obydwu
miejscowoÊciach zakoƒczone zo-
sta∏y we wrzeÊniu.

Po˝yczka w ∏àcznej kwocie 680
tys. z∏ udzielona jest na korzystnych

warunkach finansowych, ponadto
po sp∏aceniu po∏owy jej wartoÊci,
gmina b´dzie mog∏a ubiegaç si´
o umorzenie cz´Êci p∏atnoÊci. Wa-
runkiem uzyskania po˝yczki, jak
i umorzenia jej cz´Êci, jest uzyska-
nie efektu ekologicznego, w postaci
pod∏àczenia si´ do wykonanej infra-
struktury wymaganej iloÊci odbior-
ców. Wiele zatem zale˝y od w∏aÊci-
cieli posesji. Zach´camy mieszkaƒ-
ców wodociàgowanych ulic
do wykonywania przy∏àczy i korzy-
stania z czystej wody z sieci gminy
Niepor´t i Radzymin. 

� BBWW

Dobiegajà koƒca prace na ulicy we-
wn´trznej od ulicy Ma∏o∏´ckiej w Niepo-
r´cie. Ciàg pieszo-jezdny d∏ugoÊci 300 me-
trów, z wjazdami do posesji, wykonuje fir-
ma Partner z Chotomowa. Droga ma 6
metrów szerokoÊci, nawierzchnia z kostki
po∏o˝ona zosta∏a na podbudowie z kruszy-
wa ∏amanego. Przebudowa uwzgl´dnia
równie˝ odwodnienie – na poboczach wy-
konywany jest drena˝ w postaci sàczków
filtrujàcych z t∏ucznia. Koszt prac wynie-
sie ok. 230 tys. z∏.

Ta sama firma realizuje równie˝ przebu-
dow´ ulic Cichej i Polnej w Rembelsz-
czyênie. ¸àcznie powstanà 433 metry cià-
gu pieszo-jezdnego, o nawierzchni z kost-
ki. Prace potrwajà do koƒca listopada, a ich
koszt to 429 tys. z∏.

Na ulicy PrzyleÊnej w Micha∏owie-
Grabinie Spó∏dzielnia robót Budowlano-
-Drogowych z T∏uszcza k∏adzie asfalt. No-
wa nawierzchnia liczy 300 metrów, a jej
koszt wyniesie 221,5 tys. z∏.

� BBWW

Trwajà prace przy budowie przedszkola w Zegrzu Południowym. Kolejne letnie wakacje
upłynà zapewne pod znakiem przeprowadzki do nowych pomieszczeƒ.

za bezzasadne. Pomimo opóênienia
spowodowanego odwo∏aniem, Êrod-
ki zaplanowane w bud˝ecie na budo-
w´ przedszkola w 2008 roku zosta-

nà zrealizowane. Od wrzeÊnia firma
ISBUD z Pu∏tuska, wykonawca in-
westycji, przygotowuje teren, prowa-
dzi prace ziemne i stawia fundamen-

ty. Zakoƒczenie prac przewidziane
jest w lipcu przysz∏ego roku, a ich
koszt to ok. 2,8 mln. z∏.

� BBWW

P
rojekt nowego przedszkola
opracowany zosta∏ w ubieg∏ym
roku. Zaplanowany jest budy-

nek dla ok. 60 dzieci w trzech gru-
pach wiekowych. Do ich dyspozycji
oddane zostanà 3 sale dydaktyczne
z ∏azienkami, sala do zaj´ç indywi-
dualnych, biblioteka. B´dzie te˝
oczywiÊcie kuchnia z zapleczem, ga-
binet lekarski i dyrektora, pomiesz-
czenia magazynowe i sanitariaty.

Przetarg na budow´ przedszkola
rozstrzygni´to w czerwcu, niestety
jedna z firm bioràcych w nim udzia∏,
niezadowolona z wyniku, wnios∏a
protest, a nast´pnie odwo∏anie
do Urz´du Zamówieƒ Publicznych.
W sierpniu zosta∏o ono przez Krajo-
wa Iz´ Odwo∏awczà oddalone,
a wszystkie zarzuty firmy uznano

Budowa przedszkola w Zegrzu Po∏udniowym

Nowy ciàg pieszo-jezdny przy ulicy Ma∏o∏´ckiej

Wizyta w klasie pierwszej
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ZLOT Młodzie˝y
w gminie Niepor´t
48 Centralny Zlot Młodzie˝y Palmiry 2008 rozpoczàł si´
w Êrod´, 15 paêdziernika w Białobrzegach, odsłoni´ciem
tablicy upami´tniajàcej oficerów i ˝ołnierzy Legionów,
internowanych w 1917 roku za odmow´ zło˝enia przysi´gi
na wiernoÊç zaborcom.
Tegoroczna edycja zlotu wpisania
zosta∏a w obchody 90. rocznicy Od-
zyskania Niepodleg∏oÊci przez Polsk´,
a w szczególnoÊci poÊwi´cona pami´-
ci uczestników tzw. kryzysu przysi´-
gowego. W lipcu 1917 roku oficero-
wie i ˝o∏nierze I i III Brygady Legio-
nów odmówili z∏o˝enia przysi´gi
na wiernoÊç cesarzowi niemieckiemu.
W wyniku tego protestu ponad stu ofi-
cerów zosta∏o internowanych w ko-
szarach w Bia∏obrzegach, a kilka ty-
si´cy ̋ o∏nierzy przewieziono do obo-
zu w Szczypiornie. Oficerowie
zwolnieni zostali cz´Êciowo w lutym,
a ostatecznie w paêdzierniku nast´p-
nego roku. 

Organizatorzy tegorocznego zlotu
– Polskie Towarzystwo Turystyczno
– Krajoznawcze (Oddzia∏ ̊ oliborski),
przy wspó∏pracy m.in. Wojska Pol-
skiego, Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki, Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Ministra Obrony Narodowej, który
objà∏ patronat honorowy nad uroczy-
stoÊciami, zaplanowali ods∏oni´cie
dwóch tablic – w Bia∏obrzegach i Ze-
grzu, dla upami´tnienia zdarzeƒ
sprzed dziewi´çdziesi´ciu lat. Celem
Zlotu jest zawsze kszta∏towanie po-
staw patriotycznych m∏odzie˝y, ucze-
nie szacunku dla dokonaƒ przodków,
a tak˝e popularyzacja walorów tury-
stycznych i krajoznawczych woje-
wództwa mazowieckiego. 

W przygotowaniu wydarzeƒ pierw-
szego i trzeciego dnia zlotu uczestni-
czyli równie˝ przedstawiciele gminy
Niepor´t.

W Êrod´ uroczystoÊç rozpocz´∏a si´
pod pomnikiem Legionistów w Bia-
∏obrzegach. Wzi´li w niej udzia∏
przedstawiciele organizatorów, 9. Ba-
talionu ¸àcznoÊci w Bia∏obrze-
gach,Wojskowych Zak∏adów ̧ àczno-
Êci, Wojskowego Instytutu ̧ àcznoÊci
w Zegrzu Po∏udniowym, uczniowie
i m∏odzie˝ szkó∏ warszawskich. Go-
spodarzy terenu reprezentowali: Wójt
Gminy Niepor´t Maciej Mazur, Prze-
wodniczàcy Rady Gminy Eugeniusz
Woêniakowski, Wiceprzewodniczàcy
Rady Marian Oszczyk, radny Roman
Madej. WÊród pocztów sztandaro-
wych stan´li uczniowie ze SP im. B.
Tokaja w Niepor´cie, SP im. Strzel-
ców Kaniowskich w Wólce Radzy-
miƒskiej, Gimnazjum im. Bohaterów
Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stani-

s∏awowie Pierwszym oraz SP im.
Wojska Polskiego w Bia∏obrzegach.
Wystàpi∏ równie˝ chór ze szko∏y
w Bia∏obrzegach.

Pomys∏odawca przedsi´wzi´cia,
W∏odzimierz B∏awdziewicz, mieszka-
niec gminy i wieloletni przewodnik
turystyczny, przypomnia∏ zebranym
histori´ kryzysu przysi´gowego,
a szkolny Teatr Epizod z Warszawy
odczyta∏ fragmenty wspomnieƒ inter-
nowanych ˝o∏nierzy. Po z∏o˝eniu
kwiatów, dalsza cz´Êç spotkania prze-
bieg∏a w miejscu ods∏oni´cia tablicy
pamiàtkowej, na jednym z budynków
dawnych koszar. PoÊwi´cenia tablicy
dokona∏ ks. Eugeniusz Lewandowski.
Z miejsca pami´ci zebrano ziemi´
do urny, która w sobot´ umieszczo-
na zosta∏a w mauzoleum w Palmirach.
Przedstawiciele organizatorów – Ko-
mendant Zlotu Miros∏aw Janiak
i Wójt Gminy Maciej Mazur przeka-
zali oficjalnie opiek´ nad tablicà
Szkole Podstawowej oraz Wspólnocie
Mieszkaniowej w Bia∏obrzegach. 

Piàtkowa uroczystoÊç mia∏a miejsce
przed Wojskowym Instytutem ¸àcz-
noÊci w Zegrzu Po∏udniowym. Obec-
ni byli przedstawiciele: Ministra
Obrony Narodowej, Centrum Szkole-
nia ̧ àcznoÊci i Informatyki w Zegrzu,
Szko∏y Podoficerskiej Wojsk Làdo-
wych, Wojskowego Instytutu ̧ àczno-
Êci i Wojskowych Zak∏adów ̧ àczno-
Êci w Zegrzu Po∏udniowym, Sk∏adu
Zegrze, PTTK. Gmin´ Niepor´t repre-
zentowali: Zast´pca Wójta Marek
Stpiczyƒski, Przewodniczàcy Rady
Gminy Eugeniusz Woêniakowski,
Wiceprzewodniczàcy Rady Marian
Oszczyk oraz so∏tys wsi Zegrze Po∏u-
dniowe Krzysztof Witkowski. Obec-
ny by∏ tak˝e poczet sztandarowy SP
im. Strzelców Kaniowskich w Wólce
Radzymiƒskiej. Po ods∏oni´ciu i po-
Êwieceniu tablicy przez ks. p∏ka Zeno-
na Surm´, organizatorzy przekazali
opiek´ nad nià Wojskowemu instytu-
towi ̧ àcznoÊci oraz Wojskowym Za-
k∏adom ̧ àcznoÊci nr 1 w Zegrzu P¸d.
Tak˝e z tego miejsca zebrana zosta∏a
ziemia do pamiàtkowej urny.

Zakoƒczenie 48 Zlotu M∏odzie˝y
mia∏o miejsce w sobot´, 18 paêdzier-
nika, na cmentarzu – mauzoleum
w Palmirach. 

� BBeeaattaa  WWiillkk

„Pola Nadziei” to organizowana
od 11 lat mi´dzynarodowa i ogólno-
polska kampania na rzecz opieki
nad osobami terminalnie chorymi.
W 2007 roku uczestniczy∏y w niej 44
hospicja z ca∏ej Polski. WÊród nich
jest równie˝ Hospicjum Domowe
Zgromadzenia Ksi´˝y Marianów
w Warszawie, którego pracownicy
i wolontariusze „oÊmielajà si´ mówiç,
˝e nadzieja zawsze jest blisko tych,
którzy prze˝ywajà trudne doÊwiad-
czenia”. Dzi´ki udzia∏owi w kampa-
nii ludzi dobrej woli i firm, groma-
dzone sà Êrodki potrzebne do bie˝à-
cego funkcjonowania OÊrodka,

a przede wszystkim informacja o po-
trzebujàcych pomocy i miejscu, gdzie
mogà jà uzyskaç, staje si´ powszech-
na. Organizatorzy pragnà te˝, abyÊmy
wszyscy uwra˝liwili si´ na cierpienie
drugiego cz∏owieka i umieli mu po-
móc tak, aby ci´˝ka choroba nie ozna-
cza∏a samotnoÊci i odrzucenia. W ak-
cji sadzenia ˝onkili na Placu Wolno-

Êci uczestniczyli radni, so∏tysi i pra-
cownicy Urz´du Gminy oraz ksiàdz
Andrzej Dziedziul, dyrektor i ducho-
wy opiekun hospicjum na Tykociƒ-
skiej. W imieniu mieszkaƒców posa-
dzili cebulki ˝ó∏tych kwiatów, które
wiosnà przypomnà nam o wielkim
darze – potrzebie niesienia pomocy.

� BBeeaattaa  WWiillkk

Od paru lat wiosnà, na Placu WolnoÊci w Niepor´cie, kwitnà ˝onkile. Kwiatów z roku na rok
przybywa, a sà symbolem włàczenia si´ gminy w akcje hospicyjnà „Pola Nadziei”.

˚ONKILOWE
„pole
nadziei”

T
ematem çwiczeƒ, które zorgani-
zowane zosta∏y we wszystkich
gminach powiatu legionowskie-

go, by∏o „Osiàganie wy˝szych stanów
gotowoÊci obronnej oraz realizacja
przedsi´wzi´ç wynikajàcych z planów
operacyjnych funkcjonowania powia-
tu i gmin w warunkach zewn´trznego
zagro˝enia paƒstwa i w czasie wojny
oraz w czasie wystàpienia sytuacji kry-
zysowych”. Wzi´li w nich udzia∏
m.in. cz∏onkowie Gminnego Zespo∏u
Zarzàdzania Kryzysowego, dy˝urni
Sta∏ego Dy˝uru Wójta, Komisariat Po-
licji w Niepor´cie, Ochotnicza Stra˝
Po˝arna w Kàtach W´gierskich (dzia-
∏ajàca w Krajowym Systemie Ratow-
niczo – GaÊniczym), Ochotnicza Stra˝
Po˝arna w Niepor´cie, Komenda Stra-
˝y Gminnej Niepor´t, SPZOZ w Nie-
por´cie, reprezentant 9. Batalionu
¸àcznoÊci w Bia∏obrzegach, cz∏onko-
wie akcji kurierskiej i pracownicy
Urz´du Gminy Niepor´t. 

W czwartek realizowano przeprowa-
dzenie akcji kurierskiej, wprowadze-
nie stanu gotowoÊci obronnej na tere-
nie gminy, przygotowanie do udziele-
nia pomocy – zakwaterowania
i wy˝ywienia du˝ej iloÊci poszkodo-
wanych. Odebrano równie˝ sygna∏
o sabota˝u w piekarni Lantmannen
Unibake w Stanis∏awowie Pierwszym,
gdzie dosz∏o do wycieku 300 l amo-
niaku. W akcj´ w∏àczy∏y si´ odpo-
wiednie s∏u˝by ratownicze i niebezpie-
czeƒstwo zosta∏o za˝egnane. 

W drugim dniu çwiczeƒ nadesz∏a
informacja o pod∏o˝eniu ∏adunku wy-
buchowego na stacji paliw w Porcie
Jachtowym w Niepor´cie. Wybuch
grozi∏by ska˝eniem wód Jeziora Ze-
grzyƒskiego. Na miejscu zaraz poja-
wi∏y si´ jednostki OSP, Policja i Stra˝
Gminna. Teren wokó∏ stacji zosta∏ od-
powiednio zabezpieczony i przystà-
piono do dzia∏aƒ operacyjnych.
Przy pomocy specjalnie sprowadzone-
go psa tropiàcego ustalono, ˝e pozo-
stawiona walizka nie stanowi zagro-
˝enia i alarm zosta∏ odwo∏any. 

Przeprowadzone çwiczenia wykaza-
∏y bardzo dobrà wspó∏prac´ oraz ko-
ordynacj´ dzia∏aƒ mi´dzy bioràcymi
w nich udzia∏ samorzàdami. Wszyst-

kie jednostki ratownicze przygotowa-
ne by∏y do reagowania w sytuacjach
kryzysowych, a Ochotnicza Stra˝ Po-
˝arna i Stra˝ Gminna potwierdzi∏y za-
sadnoÊç swojego funkcjonowania.
Równie˝ pracownicy Urz´du Gminy,
zaanga˝owani w çwiczenia, wykaza-
li si´ profesjonalnym przygotowa-
niem, znajomoÊcià przyj´tych proce-
dur, zdolnoÊcià szybkiego reagowania
i precyzyjnego wype∏niania poleceƒ.
åwiczenia ujawni∏y tak˝e koniecz-
noÊç posiadania przez powiat specja-
listycznego sprz´tu do neutralizowa-
nia i likwidowania zanieczyszczeƒ,
w przypadku ska˝enia wód Zalewu
Zegrzyƒskiego. 

� BB..  WWiillkk

9 i 10 paêdziernika
na terenie gminy
przeprowadzone
zostało w ramach
szkolenia obronnego
çwiczenie
powiatowo-gminne
o kryptonimie
„Zalew 2008”.

åWICZENIA obronne
zrealizowane

Narada w Urz´dzie Gminy

Pies tropiàcy w akcji na terenie Portu Jachtowego

Sadzenie ˝onkili na Placu WolnoÊci

UroczystoÊci przy pomniku Legionistów w Bia∏obrzegach
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˚YCZENIA i podzi´kowania
dla pracowników oÊwiaty

O JANIE Pawle II w szkołach

13 paêdziernika pracownicy gminnych placówek oÊwiatowych wzi´li udział
w uroczystoÊci, przygotowanej specjalnie dla nich, z okazji Dnia Komisji Edukacji
Narodowej.
By∏a to dla pracowników oÊwiaty
rzadka okazja do spotkania we w∏a-
snym gronie, bez wczeÊniejszego an-
ga˝owania si´ w przygotowanie uro-
czystoÊci, jak to ma zwykle miejsce
w ˝yciu szkolnym. Tym razem wy-
stàpili w charakterze honorowych
goÊci, a organizatorzy dbali o dobre
samopoczucie zaproszonych osób.
Sprzyja∏o temu niewàtpliwie wr´-
czenie medali i nagród, przyznanych
przez Ministra Edukacji Narodo-
wej, Mazowieckiego Kuratora
OÊwiaty oraz Wójta Gminy Niepo-
r´t. Zwracajàc si´ do blisko dwustu-
osobowej grupy dyrektorów, na-
uczycieli, pracowników administra-
cji i obs∏ugi, wójt Maciej Mazur
serdecznie podzi´kowa∏ im za co-
dziennà prac´, wykonywanà z zaan-
ga˝owaniem i poÊwi´ceniem, dzi´ki
której uczniowie osiàgajà wysokie
wyniki w nauce, a szko∏y gminne
postrzegane sà jako nowoczesne,
przyjazne, oferujàce uczniom cieka-
wy i atrakcyjny program oraz bez-
pieczeƒstwo. 

Dyrektor Zespo∏u Szkolno-Przed-
szkolnego w Wólce Radzymiƒskiej
Wanda Delis odebra∏a list gratulacyj-
ny w zwiàzku z przyznaniem jej
przez Ministra Edukacji Narodowej
– Medalu Komisji Edukacji Narodo-
wej. Nagrod´ Mazowieckiego Kura-
tora OÊwiaty otrzyma∏a Edyta KuÊ
– dyrektor Szko∏y Podstawowej
im. B. Tokaja w Niepor´cie. Nagro-

dy Wójta Gminy Niepor´t, za szcze-
gólne osiàgni´cia w pracy dydak-
tyczno – wychowawczej, otrzymali:
Irena Chojak – dyrektor Szko∏y Pod-
stawowej im. Wojska Polskiego
w Bia∏obrzegach, Agnieszka Powa-
∏a – dyrektor Szko∏y Podstawowej
w Józefowie oraz nauczyciele: Ma-
ria Zieliƒska i Aneta Pàtek ze SP
w Józefowie, Krystyna Andruk ze
SP w Bia∏obrzegach, Jerzy Wawrzy-
niak i Marzena Marzec z Gimnazjum
w Stanis∏awie Pierwszym, Monika
Kamiƒska – Thomas ze SP w Niepo-
r´cie, Adam Pomaski ze SP w Iza-
belinie, El˝bieta Szewc z Gminnego
Przedszkola w Zegrzu P∏d. oraz

Ewa Pisarek z ZSP w Wólce Radzy-
miƒskiej. Nagrody Wójta Gminy
otrzymali równie˝ pracownicy nie-
pedagogiczni: Marianna Sitarska
z ZSP w Wólce Radzymiƒskiej,
Monika Kowalska z Gminnego
Przedszkola w Niepor´cie oraz Jan
Gerej z Gimnazjum w Stanis∏awo-
wie Pierwszym. Równie˝ dyrektorzy
placówek wr´czyli nagrody swoim
pracownikom – ∏àcznie 43 osobom. 

Nagrodzonym serdecznie gratulu-
jemy, a pracownikom oÊwiaty sk∏a-
damy ˝yczenia sukcesów w pracy
zawodowej i satysfakcji w ˝yciu
osobistym.

� BBWW

„Prawdziwa wolnoÊç zawsze kosz-
tuje. Ka˝dy z nas musi ciàgle
od nowa ten trud podejmowaç”
– to motto, które towarzyszy∏o nie-
zwyk∏ej uroczystoÊci.

17 paêdziernika 2008 r. m∏odzie˝
Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy
Warszawskiej 1920 r. w Stanis∏awo-
wie Pierwszym obchodzi∏a 30. rocz-
nic´ wyboru Karola Wojty∏y na pa-
pie˝a. S∏owami pochodzàcymi
z Ewangelii wg Êw. Mateusza ksiàdz
Janusz M∏ynik rozpoczà∏ akademi´:
Na to Jezus mu rzek∏: „B∏ogos∏awio-
ny jesteÊ, Szymonie, synu Jony. Al-
bowiem nie objawi∏y ci tego cia∏o
i krew, lecz Ojciec mój, który jest
w niebie. Otó˝ i Ja tobie powiadam:
Ty jesteÊ Piotr [czyli Ska∏a], i na tej
Skale zbuduj´ KoÊció∏ mój, a bramy
piekielne go nie przemogà. I tobie
dam klucze królestwa niebieskiego;
cokolwiek zwià˝esz na ziemi, b´-
dzie zwiàzane w niebie, a co rozwià-
˝esz na ziemi, b´dzie rozwiàzane
w niebie”. Podczas apelu pad∏o
wiele wznios∏ych s∏ów o Janie Paw-
le II. By∏ wodzem duchowym wie-
lu narodów. Prowadzi∏ KoÊció∏

do wolnoÊci wiary. Przez 27 lat bu-
dowa∏ cywilizacj´ mi∏oÊci i walczy∏
o prawa cz∏owieka. Nie zabrak∏o
tak˝e pi´knych piosenek w wykona-
niu chóru szkolnego pod kierunkiem
p. Barbary Jankowskiej. Na zakoƒ-
czenie uroczystoÊci wszyscy ucznio-
wie odÊpiewali ulubionà pieÊƒ pa-
pie˝a – „Bark´”. Nad przebiegiem
apelu czuwa∏a El˝bieta Wyszyƒska,
a dekoracj´ przygotowa∏a Iwona
Bartosiewicz.

� IIwwoonnaa  ii PPiioottrr  KKuuttrraa

„Santo subito”! – przy tym chóral-
nym okrzyku 150 bia∏o-˝ó∏tych
baloników wzlecia∏o do nieba. 

W ten sposób uczniowie ze Szko-
∏y Podstawowej w Józefowie uczci-
li XXX rocznic´ wyboru Polaka Ka-
rola Wojty∏y na tron papieski. Po-
przedzajàca ten akt, wzruszajàca
uroczysta akademia przygotowana
przez szóstoklasistów przypomnia∏a
wszystkim najwa˝niejsze fakty z ˝y-
cia Jana Paw∏a II. Wspólnie odÊpie-
waliÊmy ulubione pieÊni papie˝a
i modliliÊmy si´ o jak najszybszà be-
atyfikacj´. � SSPP  JJóózzeeffóóww

O
gniska profilaktyczno-wy-
chowawcze sà jednà z form,
poprzez które gmina realizu-

je zadania w∏asne z zakresu opieki
spo∏ecznej. Sà to miejsca, gdzie
pod opiekà wykwalifikowanych wy-
chowawców dzieci sp´dzajà czas
po skoƒczeniu lekcji w szkole, odra-
biajà prac´ domowà, uczestniczà
w zaj´ciach rozwijajàcych zdolnoÊci,
i zwyczajnie bawià si´. D∏u˝szy po-
byt w placówce wià˝e si´ te˝ z po-
si∏kiem, wspólnie przygotowywa-
nym i spo˝ywanym. Gmina finansu-
je utrzymanie lokalu, zatrudnienie
wychowawców, zakup potrzebnych
sprz´tów i materia∏ów do dzia∏alno-
Êci, wy˝ywienie. TPD zapewnia re-
alizacj´ programu opiekuƒczo-wy-

chowawczego od strony meryto-
rycznej. Ognisko w Zegrzu Po∏u-
dniowym dzia∏a od dziesi´ciu ju˝ lat,
w wyremontowanym wówczas bu-
dynku dawnego hotelu. Jego inicja-
torkà by∏a Agnieszka Bia∏as. Obec-
nie trzynaÊciorgiem dzieci, a w∏aÊci-
wie m∏odzie˝y, opiekujà si´ dwie
panie wychowawczynie: Agnieszka
Chmiel – kierownik oraz Iwona Ma-
riaƒska. Pobyt dziecka w ognisku
uzgadniany jest z rodzicami, którzy
wyra˝ajà na niego zgod´. Najwa˝-
niejsza jest pomoc udzielana wycho-
wankom w odrabianiu lekcji, w zro-
zumieniu przez nich materia∏u szkol-
nego. Zaanga˝owanie opiekunów
niejednego ucznia uchroni∏o od po-
wtarzania klasy. W ubieg∏ym roku

TPD zdoby∏o finanse na zorganizo-
wanie zaj´ç wyrównawczych,
w ognisku pracowa∏ wówczas mate-
matyk, logopeda, nauczyciel j´zyka
angielskiego. Niestety, po wyczerpa-
niu funduszy, z zaj´ç dodatkowych
trzeba by∏o zrezygnowaç. Bardzo
wa˝na jest równie˝ profilaktyka wy-
chowawcza, rozmowy z wychowan-
kami na wszystkie, nieraz trudne te-
maty, wsparcie udzielane w rozwià-
zywaniu problemów m∏odych ludzi. 

Ognisko w Ryni umieszczone zo-
sta∏o w budynku, wykorzystywanym
poczàtkowo przez oÊrodek kultury.
Zmiana funkcji (w 2003 roku) okaza-
∏a si´ strza∏em w dziesiàtk´. Pierwsi
podopieczni do tej pory utrzymujà
z miejscem i wychowawcami kon-

takt. Grupa ok. 20 podopiecznych, to
przede wszystkim uczniowie szko∏y
podstawowej. Do dyspozycji majà sa-
l´ ze sto∏em do tenisa sto∏owego, sa-
l´ do zaj´ç plastycznych, komputery.
Na ogrodzonym terenie jest równie˝
boisko do koszykówki. Po odrobieniu
lekcji dzieci wspólnie bawià si´,
przyrzàdzajà posi∏ek. Prace plastycz-
ne gromadzone sà w indywidualnych
teczkach, które przejrzeç mogà rodzi-
ce. Przy ró˝nych okazjach, np. Dnia
Matki, dzieciaki przygotowujà pro-
gramy artystyczne, w których dekla-
mujà, taƒczà i Êpiewajà. Szczególnie
Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia sà wycze-
kiwane z wielkà niecierpliwoÊcià, po-
niewa˝ wià˝à si´ z wizytà goÊci, uro-
czystym pocz´stunkiem, wyst´pami

i drobnymi prezentami. Ju˝ teraz wi-
daç na Êcianach i sto∏ach prace pla-
styczne ze Êniegiem w tle, mieniàce
si´ brokatem.

Animatorzy i pracownicy ognisk
sk∏adajà serdeczne podzi´kowania
w∏adzom gminy, za przychylne trak-
towanie ich potrzeb i tworzenie wa-
runków, w których placówki mogà
spokojnie funkcjonowaç. Dzi´kujà
równie˝ wszystkim, którzy interesu-
jà si´ sprawami ognisk i s∏u˝à bez-
interesownà pomocà. I tu wyrazy
wdzi´cznoÊci nale˝à si´ równie˝
radnemu Marianowi Oszczykowi,
który niezmiennie pomaga w trans-
porcie darów, otrzymywanych
z Banku ˚ywnoÊci. 

� BBeeaattaa  WWiillkk

W Ryni i Zegrzu Południowym działajà dwa
ogniska profilaktyczno-wychowawcze,
prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci. Ich funkcjonowanie jest mo˝liwe dzi´ki
wsparciu finansowemu, udzielanemu przez
gmin´.

GMINNE
ogniska

Zaj´cia plastyczne w ognisku w Ryni

Dyrektorzy gminnych placówek oÊwiatowych 

Baloniki szybowa∏y nad szko∏à w Józefowie



F O T O R E P O R T A ˚

5

ÂWI¢TO Ziemniaka

Warzywne fantazje w stoisku GOK

Gotujemy kartoflank´Stoisko twórców ludowych

Âpiewajà Zaciszuki Prezentacja Bobra – gminnej maskotki Wyst´p Zegrzynianek

WyÊcigi radnych i so∏tysów Wyst´puje Studio Piosenki Zespó∏ ludowy w uk∏adzie „Koszyczek”

Rozpalenie festynowego ogniska Zespó∏ Akwarium Koncert zespo∏u Cliver
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ZBIÓRKA zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE)
w listopadzie

UWAGA! Zmiany w terminach
zbiórki odpadów

SUKCESY pod ˝aglami

Urzàd Gminy Niepor´t wraz z fir-
mà AG-Complex informujà miesz-
kaƒców Gminy Niepor´t, ̋ e z powo-
du przypadajàcego w dniu 1 listopa-
da 2008r. (pierwsza sobota miesiàca)
Êwi´ta – termin zbiórki zu˝ytego
sprz´tu elektrycznego i elektro-
nicznego (ZSEE) zostaje przenie-
siony na dzieƒ 8 listopada 2008r.
(sobota), godz. 12.00 – 17.00

W wy˝ej wspomnianym terminie
mieszkaƒcy gminy mogà dostarczaç

zu˝yty sprz´t elektryczny i elektro-
niczny (ZSEE) do Gminnych Punk-
tów Odbioru Segregowanych Odpa-
dów Komunalnych (od podmiotów
gospodarczych z terenu Gminy Nie-
por´t ZSEE odbierany jest wed∏ug
indywidualnych ustaleƒ zawartych
pomi´dzy Firmà AG-Complex
a ww. podmiotami gospodarczymi),
które znajdujà si´: 

• w Niepor´cie przy ul. Ma∏o∏´c-
kiej, 

• w Woli Aleksandra przy
ul. Wolskiej, 

• w Micha∏owie – Grabina przy
ul. Przyrodniczej.

Terminy zbiórek zu˝ytego sprz´-
tu elektrycznego i elektronicznego
w wy˝ej wspomnianych punktach
w kolejnych miesiàcach pozostajà
bez zmian, czyli zbiórki odbywaç
si´ b´dà w pierwszà sobot´ ka˝de-
go miesiàca w godzinach 12.00
– 17.00.

W
tym roku ze wzgl´du
na trudne warunki pogodo-
we, akacja przeprowadzona

by∏a we wrzeÊniu i paêdzierniku. 
Uczestnicy zebrali 60m3 odpadów

zanieczyszczajàcych lasy i tereny
przydro˝ne. Coraz cz´Êciej z inicja-
tywà sprzàtania wyst´pujà miesz-
kaƒcy gminy, chcàcy mieszkaç

w czystym otoczeniu np. w so∏ectwie
Józefów, gdzie corocznie pod kie-
rownictwem so∏tysa Stanis∏awa R´-
belskiego sprzàtane sà tereny leÊne
i w efekcie zebrano kilkadziesiàt
worków Êmieci. 

W tegorocznej akcji bardzo aktyw-
nie uczestniczyli pracownicy Nadle-
Ênictwa Jab∏onna, sprzàtajàcy tereny

LeÊnictw Kàty W´gierskie i Bia∏o-
brzegi, NadleÊnictwa Drewnica
– sprzàtajàcy tereny LeÊnictwa Czar-
na Struga razem z uczniami Szko∏y
Podstawowej w Izabelinie oraz Za-
rzàdu Zlewni Narwi w D´bem po-
rzàdkujàcy tereny nad Jeziorem Ze-
grzyƒskim w Ryni. 

� Dariusz Wróbel

ZMIANA terminu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
tzw. „segregacji u êródła” w grudniu

Michał Skrzypkiewicz, uczeƒ SP w Niepor´cie,
30 sierpnia 2008 r. został Mistrzem Polski Gr. B.
Narodowego Stowarzyszenia Klasy Optimist wygrywajàc XXIV
Regaty Pomaraƒczowe im. Mariana Skubija, które rozegrane
zostały na wodach jeziora Jeziorak w Siemianach koło Iławy.

Na terenie Gminy Niepor´t corocznie organizowana jest Akcja Sprzàtanie Âwiata
– Polska. Uczestnikami Akcji jest młodzie˝ szkolna z placówek oÊwiatowych, ˝ołnierze
Jednostki Wojskowej w Białobrzegach i mieszkaƒcy sołectw. 

Urzàd Gminy Niepor´t wraz z fir-
mà AG-Complex informujà uczest-
ników selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych tzw. „segregacji
u êród∏a”, ˝e z powodu przypadajà-
cych w dniu 25 – 26 grudnia 2008r.
(ostatni czwartek i piàtek miesiàca
grudnia) Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
– termin odbioru worków z segre-
gowanymi odpadami komunal-
nymi zostaje przeniesiony na po-
dane poni˝ej dni:

19 grudnia 2008r. (piàtek) – wysta-
wiajà worki uczestnicy selektywnej
zbiórki z so∏ectw wyznaczonych
na ka˝dy ostatni piàtek miesiàca czy-
li – Niepor´t – os. G∏ogi/os. D´bi-
na, Niepor´t, Zegrze Po∏udniowe,
Wólka Radzymiƒska, Beniami-
nów, Rynia, Bia∏obrzegi, Wola
Aleksandra, Stanis∏awów Drugi.
29 grudnia 2008r. (poniedzia∏ek)
– wystawiajà worki uczestnicy se-
lektywnej zbiórki z so∏ectw wyzna-

czonych na ka˝dy ostatni czwartek
miesiàca czyli – Józefów, Micha-
∏ów-Grabina, Kàty W´gierskie,
Rembelszczyzna, Stanis∏awów
Pierwszy, Aleksandrów, Izabelin.
Terminy odbioru worków z segre-
gowanymi odpadami komunalnymi
na kolejne miesiàce pozostajà bez
zmian, czyli odbiór worków odby-
waç si´ b´dzie w ostatni czwartek
i piàtek ka˝dego miesiàca.

� Renata Szkolniak

UDANY poczàtek sezonu

Na starcie stan´∏o ponad 300 zawod-
ników z Polski i Niemiec. Judocy
z Bia∏obrzegów zaprezentowali si´
bardzo dobrze zdobywajàc 4 meda-
le i jedno IV miejsce. Najwi´kszy
sukces osiàgn´∏a najl˝ejsza zawod-
niczka Asia Janeczko zdobywajàc
z∏oty medal. Aleksander Migacz za-
jà∏ II miejsce, zdobywajàc medal
srebrny a Pawe∏ Migacz i Micha∏
Michalczuk zaj´li III miejsca w swo-
ich kategoriach. Marlena Michal-
czuk zaj´∏a IV miejsce. Zdaniem tre-
nera Przemys∏awa èród∏o by∏ to bar-
dzo dobry wyst´p zawodników UKS
Pilawa i wszyscy zas∏ugujà na s∏owa
uznania za postaw´ na macie.

Przypomnijmy, ˝e jeszcze kilka

miesi´cy temu los sekcji judo by∏ nie-
pewny. Od 2003 roku nierozerwalnie
zwiàzana z Bia∏obrzegami i tamtej-
szà Jednostkà Wojskowà, z dnia
na dzieƒ zosta∏a pozbawiona miejsca
do treningów. Jednak dobry klimat
dla sportu, jaki panuje w Niepor´cie
spowodowa∏, ˝e sekcja znalaz∏a no-
wà baz´ treningowà w Gimnazjum.
By∏o to mo˝liwe dzi´ki przychylno-
Êci dyrekcji Gimnazjum i Wójta
Gminy Niepor´t. Uda∏o si´ tak˝e zor-
ganizowaç letni obóz szkoleniowy
w OÊrodku Przygotowaƒ Olimpij-
skich we W∏adys∏awowie, gdzie m∏o-
dzi zawodnicy sp´dzili 10 dni w dosko-
na∏ych dla treningu i wypoczynku wa-
runkach. � JJaarrooss∏∏aaww  KKrrzzyywwaaƒƒsskkii

Po wakacyjnej przerwie pierwszym sprawdzianem dla
judoków UKS Pilawa był Mi´dzynarodowy Turniej Judo Dzieci
i Młodzików w WiÊniowej Górze pod Łodzià.

W zawodach tych wystartowa∏o oko-
∏o 200 zawodników i zawodniczek
z ca∏ej Polski. Walczyli o mistrzo-
stwo w 11 wyÊcigach rozgrywanych
w ciàgu 4 dni. Micha∏ ju˝ na samym
poczàtku zapewni∏ sobie zdecydowa-
ne prowadzenie, ale koƒcowy sukces
wcale nie przyszed∏ ∏atwo. Najtrud-
niejszy by∏ trzeci dzieƒ zawodów,
kiedy to dogoni∏ go jeden z rywali
i w rezultacie, ostatniego dnia regat,
Micha∏ musia∏ do koƒca walczyç
o utrzymanie zdobytej na poczàtku
pozycji lidera. Przez chwil´ zajmo-
wa∏ nawet drugie miejsce klasyfika-
cji ogólnej, ale nie da∏ sobie odebraç
zwyci´stwa i przy wietrze 5-6 w ska-
li Boeforta, w szkwa∏ach i po bardzo
zaci´tej walce ostatecznie zapewni∏
sobie mistrzostwo.

Tytu∏ Mistrza Polski w zawodach
tej rangi jest najwi´kszym osiàgni´-
ciem w karierze sportowej Micha∏a.

Trzeba jednak podkreÊliç, ̋ e od wie-
lu lat osiàga on znaczàce sukcesy
p∏ywajàc w klasie Optimist, która
jest klasà najmniejszych ∏ódek z ˝a-
glem. Na poczàtku wrzeÊnia tego ro-
ku zajà∏ 1. miejsce wÊród ch∏opców
w Warszawskiej Olimpiadzie M∏o-
dzie˝y, broniàc tytu∏u sprzed roku,
kiedy tak˝e przyp∏ynà∏ do mety ja-
ko pierwszy. Z kolei w ostatni week-
end miesiàca zajà∏ 2. miejsce w Re-
gatach o Puchar Ziemi Sàdeckiej
Crewsaver Cup. W swojej karierze
wielokrotnie stawa∏ na ró˝nych miej-
scach podium w Regatach o Puchar
Zalewu Zegrzyƒskiego, a tak˝e w in-
nych zawodach rozgrywanych
na polskich jeziorach. W swojej ko-
lekcji ma kilkanaÊcie Pucharów
i medali. Tak fantastyczne wyniki to
z pewnoÊcià dopiero poczàtek d∏u-
giego pasma sukcesów i wspania∏ej
sportowej kariery Micha∏a. � IIKK„SPRZÑTANIE ÂWIATA – Polska 2008”

w Gminie Niepor´t 

Uczniowie szko∏y w Józefowie w akcji

Micha∏ na podium w I∏awie êród∏o: www.sport-ilawa.pl

Judocy UKS Pilawa
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P
otem by∏y walki odwrotowe
pod ¸oziczami, Trokielami,
Grodnem, Indurà i Ostrowiem.

Por. Pogonowski w szaleƒczym wi-
rze wojny zyskuje opini´ oficera
energicznego, odpowiedzialnego
i dbajàcego o swoich ˝o∏nierzy, dla-
tego tak by∏ przez nich lubiany. By∏
niezwykle odwa˝ny, cz´sto stawa∏
na czele tej kompanii, która by∏a
w najwi´kszym ogniu walki i sam
prowadzi∏ jà do ataku. Jak wspomi-
nali go ˝o∏nierze, by∏ na ogó∏ skry-
ty, dawa∏ ma∏o samodzielnoÊci swo-
im podw∏adnym i w ka˝dej akcji
osobiÊcie kierowa∏ poszczególnymi
kompaniami batalionu. Z frontu
do najbli˝szych pisuje krótkie listy,
w których nie brakuje bojowego du-
cha ale i ˝alu, ˝e w kompaniach
ubywa wielu z jego dzielnej braci
˝o∏nierskiej. O jego skromnoÊci
Êwiadczy zapis z jednego z listów,
gdzie wspomina: „Do nominacji
na kapitana znów zosta∏em przed-
stawiony. Za ostatnie walki do Or-
deru Virtuti Militari równie˝. Do-
wódcy przedstawiajà i to wszystko
ginie, ginie gdzieÊ na ty∏ach.
Wszystko cobym chcia∏ mieç mam
i nic nie otrzymuj´. G∏upstwo zresz-
tà kiedyÊ otrzymam. Mam uznanie
tych co nas widzà, dekoracje po-
trzebne dla tych co nie widzà.” 8
sierpnia 1920 roku por. Pogonow-
ski dostaje rozkaz s∏u˝bowego wy-
jazdu do rodzinnej ¸odzi, gdzie
mia∏ odebraç uzupe∏nienia rekrutu-
jàce si´ ze Êrodowisk robotniczych
i m∏odzie˝y szkolnej. 9 sierpnia od-
wiedzi∏ rodziców i prawdopodobnie
wiedziony przeczuciem Êmierci,
wprawiajàc najbli˝szych w trwog´
˝egna si´ z rodzinà, wybiera miej-
sce gdzie ma byç pochowany i pro-
si aby przynoszono na jego grób
ulubione kwiaty, wydaje te˝ dyspo-
zycje w sprawach osobistych. ˚e-
gnany ∏zami matki ostatni raz prze-
chodzi ulicami ¸odzi, by ju˝ nigdy
za ˝ycia do niej nie powróciç. 10
sierpnia 1920 roku 28 Pu∏k zostaje
skierowany na przedmoÊcie war-
szawskie w rejon Jab∏onny, dzia∏a-
jàc w sk∏adzie 10 Dywizji Piecho-
ty gen. ˚eligowskiego, której zada-
niem by∏a obrona drugiej linii
przedmoÊcia. W Jab∏onnie por. Po-
gonowski rozdziela uzupe∏nienia
pomi´dzy kompanie. Ochotnicy to
˝o∏nierze s∏abo wyszkoleni ale pe∏-
ni entuzjazmu i ofiarnoÊci dla Oj-
czyzny. DoÊwiadczonych ˝o∏nie-

rzy kieruje do kompanii ci´˝kich
karabinów maszynowych, aby wy-
trzymywali trudne warunki bojo-
we. 13 sierpnia Rosjanie prze∏amu-
jà pierwszà lini´ obrony przedmo-
Êcia i zdobywajà Radzymin. Opis
walk ogranicz´ tylko do wàtków
zwiàzanych z losami naszego boha-
tera, a g∏ównie przedstawienia
ostatnich godzin jego ˝ycia. W li-
Êcie do swej ukochanej Iskierki pi-
sze: „Dziewczyno moja ma∏a, co ro-
bisz w tej chwili? Wiem, ˝e sercem
tyÊ ze mnà u tej wspólnej sprawy.
Czy przeczuwasz co b´dzie? Hura-
gan ju˝ chyli mur Stolicy lecz nic
to. Nie damy Warszawy. Mo˝e zgi-
n´... Lecz przedtem by∏oby tak mi-
le widzieç, ˝e list ten jeszcze zosta-
nie wys∏any i ràk twych dojdzie.
Koƒcz´, bo czas ju˝ na minie, coby
si´ nie sta∏o zawsze b´d´ ci´ kocha∏,
choçby ju˝ z zaÊwiata. Nie chcia∏-
bym ginàç teraz, szcz´Êcia mia∏em
ma∏o”. 14 sierpnia ok. godz. 15,00
gen. ˚eligowski wydzieli∏ z 28 Pu∏-
ku jeden batalion aby zajà∏ pozycje
w rejonie Wólki Radzymiƒskiej
i Pustelnika. Tak wspomina on to
wydarzenie: „Pu∏kownik Thommee
wyznaczy∏ batalion i przyszed∏
do mnie z jego dowódcà por. Pogo-
nowskim. Dzielny ten oficer, zwy-
kle weso∏y i pe∏en wiary w siebie,
by∏ blady i patrzy∏ w ziemi´. Da∏em
mu rozkaz, aby maszerowa∏ na roz-
widlenie dróg wiodàcych do Wólki
Radzymiƒskiej i Pustelnika, gdzie
ma stanàç i nawiàzaç kontakt z od-
dzia∏ami 1 Dywizji litewsko-bia∏o-
ruskiej. Po odejÊciu Pogonowskie-
go zapyta∏em pu∏kownika Thomme-
ego, co oznacza przygn´bienie tego
oficera. Odpowiedzia∏, ˝e widocz-
nie Pogonowskiemu jest przykro, ˝e
jego batalion ma dzia∏aç nie ∏àcznie
z ca∏ym pu∏kiem, lecz osobno. Co
do mnie to sàdz´, ˝e by∏o to prze-
czucie rych∏ej Êmierci, takie objawy
kilkakrotnie widzia∏em w czasie
wojny.” Oko∏o godz. 16,00 przeje˝-
d˝ajàcy przez Kàty W´gierskie gen.
Latinik napotka∏ b´dàcy tam na po-
stoju I batalion por. Pogonowskie-
go i wyda∏ mu nowy rozkaz masze-
rowania na Pustelnik. Dowódca ba-
talionu wstrzymywa∏ sie z jego
wykonaniem, gdy˝ by∏ on sprzecz-
ny z poprzednim, oznacza∏ bowiem
jeszcze dalsze odejÊcie I batalionu
od g∏ównych si∏ 28 Pu∏ku i samot-
ny marsz w kierunku nierozpozna-
nych pozycji wroga. Po interwencji

u gen. ˚eligowskiego ostatecznie
batalion poszed∏ na Rembelszczy-
zn´, Stanis∏awów i dalej na miejsce
postoju do rozwidlenia dróg (praw-
dopodobnie w rejonie obecnego
skrzy˝owania ul. Stru˝aƒskiej z ul.
Brukowà). O godz. 18,00 kompanie
batalionu osiàgn´∏y wyznaczony
rejon, a por. Pogonowski wystawi∏
ubezpieczenia oraz wys∏a∏ patrole
w kierunku Pustelnika i S∏upna, ce-
lem nawiàzania ∏àcznoÊci z sàsied-
nimi oddzia∏ami. Oko∏o 20,30 przy-
szed∏ rozkaz aby batalion ruszy∏
przez Mostki Wólczaƒskie na Wól-
k´ Radzymiƒskà, gdzie po∏àczy si´
z pozosta∏ymi batalionami 28 Pu∏-
ku i uderzy w kierunku Radzymina.
Niestety dopiero oko∏o godz. 23,00
czo∏o 28 Pu∏ku dotar∏o w rejon ko-
Êcio∏a i muru cmentarnego w Nie-
por´cie, gdzie zatrzymano si´
na postój. Ze wzgl´du na panujàce
ciemnoÊci jego atak na Wólk´ Ra-
dzymiƒskà prze∏o˝ono na godziny
poranne 15 sierpnia. Dwa bataliony
mia∏y atakowaç od Niepor´tu, a ba-
talion por. Pogonowskiego od stro-
ny po∏udniowej przez Mostki Wól-
czaƒskie. 15 sierpnia oko∏o 1,30
por. Pogonowski otrzyma∏ rozkaz
wymarszu na Mostki, aby zluzowaç
znajdujàcy si´ tam oddzia∏ polski
z 1 Dywizji litewsko-bia∏oruskiej.
Ta informacja o obecnoÊci pol-
skich oddzia∏ów w Mostkach (pew-
ne by∏y informacje o obecnoÊci bol-
szewików w Wólce Radzymiƒskiej
i nie wyklucza∏y ich obecnoÊci
w Mostkach) mia∏a póêniej du˝y
wp∏yw na dalsze wydarzenia w tym
rejonie walk. O godz. 2,00 batalion
ruszy∏ w kierunku Mostków, a por.
Pogonowski majàc informacj´
o obecnoÊci polskich oddzia∏ów
w tej miejscowoÊci rozwinà∏ bata-
lion w marsz podró˝ny. Jednak ja-
ko doÊwiadczony oficer wysunà∏ 4
kompani´ ppor. Noworolnika jako
ubezpieczenie. Niestety by∏a to naj-
s∏absza kompania w batalionie i po-
rusza∏a si´ w odleg∏oÊci zaled-
wie 100 metrów przez czo∏em bata-
lionu nie gwarantujàc mu w∏aÊciwej
os∏ony. Poranna mg∏a ogranicza∏a
widocznoÊç, gdy ˝o∏nierze 4 kom-
panii podeszli pod zabudowania
Mostków Wólczaƒskich i w tym
momencie zostali bezpoÊrednio
ostrzelani ogniem karabinowym,
do którego do∏àczy∏y równie˝ kara-
biny maszynowe. Por. Pogonowski
maszerujàcy z por. Boski i inni ofi-

cerami na czele batalionu pobieg∏
do przodu aby sprawdziç, czy nie
dosz∏o do wzajemnej wymiany
ognia z polskimi oddzia∏ami z Dy-
wizji litewsko-bia∏oruskiej. Tym-
czasem batalion pozosta∏ymi kom-
paniami – pierwszà por. Boskiego
w odwodzie, – drugà ppor. Kul-
czyƒskiego i trzecià kpt. Ho∏ubskie-
go, rozwija∏ si´ frontem w stron´
Mostek i Wólki Radzymiƒskiej,
z wozów zdj´to ci´˝kie karabiny
maszynowe. Por. Pogonowski przy-
by∏ do Mostków, a nast´pnie we-
zwa∏ dowódc´ 3 kompani kpt. Ho-
∏ubskiego w celu rozeznania sytu-
acji z której wynika∏o, ˝e
w Mostkach nie ma polskich od-
dzia∏ów ale kwaterowa∏ rosyjski
pu∏k strzelców. Przed nimi by∏a dro-
ga Struga – Zegrze, a w dali we
mgle zabudowania Wólki Radzy-
miƒskiej. Pogonowski by∏ zasko-
czony tà sytuacjà, gdy˝ zamiast spo-
tkania polskich oddzia∏ów batalion
wszed∏ w silne ugrupowanie wojsk
bolszewickich i nie mia∏ ∏àcznoÊci
z resztà 28 Pu∏ku. W meldunku
do dowódcy 28 Pu∏ku mjr. Sobiesz-
czaka pisa∏: „Melduj´, ˝e w Most-
kach zosta∏em spotkany przez nie-
przyjaciela. Nieprzyjaciel wycofa∏
si´ na wschodnià stron´ drogi. ˚ad-
nej ∏àcznoÊci w lewo i prawo.
Gdzie II batalion? Jaka sytuacja?
Nieprzyjaciel mnie atakuje.” Wyda∏
rozkaz podciàgni´cia 3 kompanii
do piaszczystej skarpy, rzadko po-
roÊni´tej lasem. Batalion ju˝ na ca-
∏ym odcinku toczy∏ walk´ z 242
Pu∏kiem Strzelców z 81 Brygady 27
Dywizji Witowta Putny. Ostrza∏

z broni maszynowej g´stnia∏.
W tym momencie, po wydaniu roz-
kazów dowódcy 3 kompanii, w re-
jonie drogi por. Pogonowski dosta∏
zab∏àkanà kulà Êmiertelny postrza∏
w brzuch. ˚o∏nierze 4 kompanii
przenieÊli rannego oficera pod os∏o-
n´ jednego z zabudowaƒ wioski
Mostki Wólczaƒskie. Z przekazu
rodzinnego od mieszkanki Zamo-
stek Pani Michaliny Adach wiemy
dziÊ, ˝e by∏a to drewniana stodo∏a
w gospodarstwie jej ojca Micha∏a
Ostrowskiego. Ranny por. Pogo-
nowski wys∏a∏ goƒca po dowódc´ 1
kompanii por. Boskiego i dalej
jeszcze wydawa∏ rozkazy. Przeka-
zujàc dowodzenie batalionem por.
Boskiemu mia∏ wypowiedzieç s∏o-
wa: „Pami´taj abyÊ mi ludzi nie wy-
gubi∏”. B´dàc ca∏y czas w Êwiado-
moÊci, do przyby∏ego na miejsce
konno kapelana polowego ksi´dza
Waleriana Olesiƒskiego zwróci∏ si´
w s∏owach: „Waler, teraz pomó˝ mi
nawiàzaç kontakt z niebem, jak ty
cz´sto mawia∏eÊ. Niechaj odejdà
wszyscy, prosz´, zostaƒ ze mnà
na chwil´”. Przed Êmiercià por. Po-
gonowski ma wizje prze˝ytych
chwil, majaczy o kwiatach, których
Polska ma du˝o, prosi by mu ich nie
˝a∏owaç, wspomina najdro˝szych
swych i z niezrozumia∏ym dla ota-
czajàcych go ˝o∏nierzy wyrazem
na ustach Iskierka oko∏o godz. 5,00
umiera w 26 wioÊnie ˝ycia, o 6,30
Wólka Radzymiƒska zostaje zdoby-
ta i obsadzona polskimi placówka-
mi. (cdn)

� Dariusz Wróbel

BOHATEROWIE 
Wojny Polsko-
Bolszewickiej
– Kpt. Stefan Pogonowski cz.II

W dalszej cz´Êci wspomnieƒ o kpt. Stefanie Pogonowskim, cofniemy si´ w historycznej w´drówce do lata 1920 roku,
gdy bolszewicka nawała zbli˝ała sie do serca Polski – Warszawy. 28 Pułk Strzelców Kaniowskich od czerwca toczył walki
na kresach wschodnich. I batalion tego pułku zostaje otoczony w rejonie Chachułek, gdzie w ataku na bagnety na czele
z por.Pogonowskim rozrywa pierÊcieƒ okrà˝enia wojsk rosyjskich.

Natarcie 28 pułku Strzelców Kaniowskich
na Wólk´ Radzymiƒskà rano 15 sierpnia

êród∏o: B. Waligóra, Bój na przedmieÊciu Warszawy w sierpniu 1920 r., Warszawa 1934, s. 481



8

Z A P R O S Z E N I E


