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POMOC W ROZWIÑZYWANIU

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komi-

sji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Nie-

por´cie w marcu 2011 r. Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ

– wejÊcie od rehabilitacji):

• 8 marca – K.Malinowska-Lerman, E. Ró˝aƒska;

• 15 marca – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk;

• 22 marca – L. Kondrat-Deptu∏a, A. Radlak;

• 29 marca – E. Staniszewska.

Spotkania Komisji w marcu 2011 r.: Urzàd Gminy Nie-

por´t, sala konferencyjna, II pi´tro – 8 i 22 marca

od godz. 16.00

INFORMACJA O DY˚URACH RADNYCH

• Radny Janusz Rembelski – Okr´g wyborczy nr 6

– Rembelszczyzna

•  Radny Piotr Pietrucha – Okr´g wyborczy nr 2

– Izabelin, Stanis∏awów Pierwszy

Radni dy˝ury pe∏niç b´dà zamiennie w ka˝dy ponie-

dzia∏ek w godz. 17.00 – 18.00 w Biurze Rady Gmi-

ny: p. II, pokój nr 23.

Prosimy o wczeÊniejszy kontakt z Biurem Rady pod nr

tel. 22/ 767-04-29

• Roman Madej – Okr´g wyborczy nr 3

– Bia∏obrzegi Rynia

• Andrzej Wojciechowski – Okr´g wyborczy nr 3

– Bia∏obrzegi Rynia

• Bogus∏awa Tomasik – Radna Powiatu

Legionowskiego

Radni dy˝ury pe∏niç b´dà w budynku Szko∏y Pod-

stawowej w Bia∏obrzegach (wejÊcie od Sali sporto-

wej), w ka˝dy pierwszy wtorek miesiàca

w godz. 18.00 – 19.00 oraz w budynku TPD w Ry-

ni w ka˝dy pierwszy poniedzia∏ek miesiàca

w godz. 19.00 – 20.00

• Piotr Powa∏a – Radny Powiatu Legionowskiego

Radny dy˝ury pe∏niç b´dzie w pomieszczeniach Biu-

ra Rady w Urz´dzie Gminy Niepor´t w ka˝dy pierw-

szy poniedzia∏ek miesiàca w godz. 17.00 – 18.00

Dofinansowanie budowy
kolektorów słonecznych
Wniosek Gminy
Niepor´t pod nazwà
„Budowa systemów
kolektorów
słonecznych”, zło˝ony
w grudniu 2010 roku
w Mazowieckiej
Jednostce Wdra˝ania
Programów Unijnych,
przeszedł z sukcesem
weryfikacj´ formalnà
i otrzymał ocen´
pozytywnà. 

M
o˝liwoÊç uzyskania dofi-

nansowania zakupu i mon-

ta˝u kolektorów s∏onecz-

nych, w wysokoÊci 70% wartoÊci in-

westycji, wzbudzi∏a w ubieg∏ym

roku wÊród mieszkaƒców gminy

ogromne zainteresowanie. Zamonto-

wane na dachu budynku urzàdzenie

s∏u˝yç b´dzie do podgrzewania wo-

dy u˝ytkowej, znacznie obni˝ajàc

koszty z tym zwiàzane. Do projektu

przystàpi∏o 597 w∏aÊcicieli budyn-

ków oraz 3 parafie w: Stanis∏awowie

Pierwszym, Niepor´cie i Józefowie. 

WartoÊç projektu na terenie gminy

Niepor´t wynosi ok. 10 mln z∏, do-

finansowanie mo˝e byç wielko-

Êci 6,4 mln z∏. 

Pod koniec lutego do Urz´du Gmi-

ny nadesz∏a informacja z Mazowiec-

kiej Jednostki Wdra˝ania Progra-

mów Unijnych, o pozytywnej ocenie

formalnej z∏o˝onego wniosku. Ozna-

cza to, ̋ e wszystkie wymagane regu-

laminem konkursu dokumenty i za-

∏àczniki zosta∏y sporzàdzone po-

prawnie. Kolejnym etapem b´dzie

ocena merytoryczna wniosku, w ra-

mach której przyznawane sà punkty

wed∏ug listy kryteriów. 

Zgodnie z harmonogramem kon-

kursu, wybranie wykonawcy i roz-

pocz´cie monta˝u kolektorów mo˝-

liwe b´dzie na poczàtku 2012 roku. 

� B Wilk WYPEŁNIJ PIT
Z MYÂLÑ O SWOJEJ
GMINIE!
Bud˝et gminy zasilany jest corocznie wp∏ywa-

mi z tytu∏u udzia∏u w podatku dochodowym,

który p∏aci ka˝dy pracujàcy, emeryt i rencista.

W 2011 roku blisko 37% p∏aconego przez nas

podatku trafi do kasy gminy. Z dochodów z po-

datku od osób fizycznych (PIT) i osób praw-

nych (CIT) finansowane sà gminne inwestycje

– budowa dróg, wodociàgów i kanalizacji,

oÊwietlenia ulicznego, budynków u˝ytecznoÊci pu-

blicznej, a tak˝e gminna oÊwiata, kultura i sport. 

JeÊli miejsce naszego zamieszkania nie pokrywa

si´ z miejscem zameldowania, wystarczy wype∏-

niç druk NIP-3, by nasze pieniàdze trafi∏y

na konto gminy, w której mieszkamy, zwi´k-

szajàc mo˝liwoÊci jej rozwoju i tym samym po-

prawiajàc komfort naszego ˝ycia. 

ODPROWADè PODATEK DO SWOJEJ GMINY,

A PIENIADZE WRÓCÑ DO CIEBIE!
Urzàd Skarbowy w∏aÊciwy dla mieszkaƒców Gmi-

ny Niepor´t znajduje si´ w Legionowie, ul. marsz.

Józefa Pi∏sudskiego 43c.

USUWAMY AZBEST

Urzàd Gminy Niepor´t kontynuuje akcj´
usuwania azbestu z nieruchomoÊci.

W tym roku, podobnie jak i w ubiegłym, odbiór
azbestu b´dzie dotowany ze Êrodków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wniosek
Gminy Niepor´t na realizacj´ zadania pod nazwà
„Usuwanie wyrobów zawierajàcych azbest
z terenu Gminy Niepor´t – etap II w 2011 roku”
został zakwalifikowany do dofinansowania
w 2011 roku. czytaj strona 7

Jak wyglàda realizacja
planu dochodów
bud˝etowych
w zakresie podatków
lokalnych i opłaty
miejscowej Gminy
na dzieƒ 31.12.2010 r. 
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REALIZACJA planu dochodów
bud˝etowych w zakresie podatków
lokalnych i opłaty miejscowej Gminy
na dzieƒ 31.12.2010 r.

Podatek od nieruchomoÊci
Od osób fizycznych – plan

roczny 1 750 000,00 z∏, wykonanie

wynosi 1 817 223,39 z∏, co

stanowi 103,84% planu rocznego.
Od osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie majàcych
osobowoÊci prawnej – plan roczny

– 6 000 000,00 z∏, wykonanie

wynosi 6 088 404,11 z∏, co

stanowi 101,47% planu rocznego.

Podatek rolny
Od osób fizycznych – plan

roczny 78 000,00 z∏, wykonanie

wynosi 84 511,97 z∏, co stanowi

108,35% planu rocznego.

Od osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie majàcych
osobowoÊci prawnej – plan roczny

– 500,00 z∏, wykonanie 459,00 z∏,

co stanowi 91,80% planu rocznego.

Podatek leÊny
Od osób fizycznych – plan 

roczny – 7 000,00 z∏, wykonanie

wynosi 7 798,37 z∏, co stanowi

111,41% planu rocznego.

Od osób prawnych – plan

roczny 46 500,00 z∏, wykonanie

wynosi 46 820,92 z∏, co stanowi

100,69% planu rocznego.

Podatek od Êrodków transportowych
Od osób fizycznych – plan

roczny 180 000,00 z∏, wykonanie

wynosi 197 637,90 z∏, co stanowi

109,80% planu rocznego.

Od osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie majàcych
osobowoÊci prawnej – plan roczny

106 000,00 z∏, wykonanie

wynosi 105 768,99 z∏, co stanowi

99,78% planu rocznego.

Wpływy z opłaty miejscowej
Do 31 grudnia 2010 r. na rachunek

Gminy wpłyn´ło 56 444,50 zł z tytułu
opłaty miejscowej, co stanowi

112,89% planu rocznego, który

zak∏ada∏ wp∏ywy w wysokoÊci 

50 000,00 z∏.

Wykonanie bud˝etu w zakresie po-
datków i op∏at lokalnych za 2010
rok nale˝y uznaç za bardzo dobre.
W koƒcowym efekcie na 31.12.2010 r.

wykonanie dochodów z tytu∏u podat-

ku od nieruchomoÊci, rolnego, leÊne-

go, od Êrodków transportowych, op∏a-

ty miejscowej, odsetek od nietermino-

wych wp∏at z tytu∏u podatków i op∏at,

op∏aty prolongacyjnej i wp∏ywów

z ró˝nych op∏at wynosi
– 8 485 813,21 z∏, (w tym odsetki,

op∏ata prolongacyjna i koszty

– 80 744,06z∏) co stanowi 102,33%
planu rocznego.

Zgodnie z treÊcià art. 5 ust. 1 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991 roku o po-

datkach i op∏atach lokalnych (Dz. U.

z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póên. zm.),

Rada Gminy w drodze uchwa∏y okre-

Êla stawki podatku od nieruchomoÊci

na terenie danej gminy, z tym ̋ e staw-

ki nie mogà byç wy˝sze od stawek

maksymalnych okreÊlonych przez

ustawodawc´, w tym przepisie. 

Rada Gminy Niepor´t okreÊlajàc

stawki podatku od nieruchomoÊci

i od Êrodków transportowych na 2010

rok ustali∏a stawki ww. podatków ni˝-

sze ni˝ og∏oszone przez ministra fi-

nansów, co przynios∏o ni˝sze wp∏ywy

do bud˝etu o kwot´ 1 719 923,00 z∏.

� E.Gera

CIÑG dalszy modernizacji

Na parterze budynku komunalnego w Zegrzu Południowym trwajà
prace wykoƒczeniowe przy modernizacji pomieszczeƒ na potrzeby
oÊrodka zdrowia i punktu aptecznego.

W listopadzie 2010 uruchomiona została linia komunikacyjna
pod nazwà N-SKM na trasie Wólka Radzymiƒska – Legionowo PKP.

Parter budynku zaj´ty b´dzie przez gabinet le-

karski, gabinet zabiegowy i punkt sprzeda˝y le-

ków. W holu znajdowaç si´ b´dzie poczekalnia,

recepcja i sanitariaty. Prace budowlane trwajà

od ubieg∏ego roku. Przebudowane zosta∏y po-

mieszczenia, wymieniona stolarka okien-

na i drzwiowa, po∏o˝one tynki. Oficjalny termin

zakoƒczenia inwestycji przewidziany jest

w czerwcu, ale ju˝ w chwili obecnej prowadzo-

ne sà prace wykoƒczeniowe – k∏adziona jest

glazura i terakota, malowane Êciany. Koszt prac

budowlanych wyniesie ok. 196 tys. z∏.

Modernizacja budynku na Osiedlu Wojsko-

wym w Zegrzu P∏d. rozpocz´∏a si´ w 2010 ro-

ku od prac budowlanych na I pi´trze. Ich ce-

lem by∏a adaptacja pomieszczeƒ na potrzeby

oÊrodka kultury. Na wykonanie tego etapu

przebudowy oraz zakup wyposa˝enia do za-

planowanej sali komputerowej Gmina uzyska-

∏a Êrodki z Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich, dzia∏anie – odnowa i rozwój wsi,

w wysokoÊci 50% wartoÊci inwestycji. Inau-

guracja dzia∏alnoÊci nowego oÊrodka kultury

mia∏a miejsce w listopadzie 2010 roku.

� B Wilk

Realizacja dochodów bud˝etowych w zakresie podatków lokalnych i opłaty
miejscowej

Wskaênik ÊciàgalnoÊci podatków wyniósł na koniec 2010 roku – 94%
(najwy˝szy od 4 lat)

Podatek od nieruchomoÊci

Podatek rolny

Podatek leÊny

Podatek transportowy

Opłata miejscowa

nale˝noÊci

dochody
zrealizowane

zaległoÊci

skutki 
decyzji

mln

94,1%

1%0,6%
3,6%

0,7%
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LINIA N-SKM
W lutym 2011 r. rozstrzygni´te zo-

sta∏o zamówienie publiczne na ob-

s∏ug´ komunikacyjnà ww. trasy

i w drodze przetargu nieograniczo-

nego wy∏oniono przewoênika, któ-

ry od marca 2011 realizuje po∏àcze-

nia, dowo˝àc mieszkaƒców gminy

Niepor´t do stacji PKP Legionowo

Piaski. Dzi´ki temu mieszkaƒcy

mogà w ciàgu 30 minut dojechaç

do linii SKM w Legionowie, prze-

siàÊç si´ do pociàgów SKM lub

KM i dojechaç w ciàgu kolej-

nych 30 minut do stacji Warszawa

Gdaƒska.

Wa˝nà informacjà jest to, ˝e na li-

nii przewoênik honoruje bilety obo-

wiàzujàce w autobusach ZTM, z wy-

∏àczeniem biletów jednorazowych,

dzi´ki czemu na wa˝nym bilecie

mo˝na skorzystaç z przesiadki

do SKM czy KM co znacznie skra-

ca podró˝ do i z Warszawy, g∏ównie

w godzinach porannego jak i popo-

∏udniowego szczytu drogowego.

� K.Anio∏kowski

Rozkład jazdy linii N-SKM obowiàzuje od 15.11.2010 r.
Kursuje w dni robocze, oprócz sobót, niedziel i Êwiàt

WÓLKA RADZYMI¡SKA – DÑBKOWIZNA 05:00 06:20 *** 09:50 12:00 14:00 15:35 17:05
WÓLKA RADZYMI¡SKA – LEÂNA 05:01 06:21 *** 09:51 12:01 14:01 15:36 17:06
WÓLKA RADZYMI¡SKA – SZKOLNA 05:02 06:22 *** 09:52 12:02 14:02 15:37 17:07
WÓLKA RADZYMI¡SKA – WIRA˚OWA 05:03 06:23 *** 09:53 12:03 14:03 15:38 17:08
NIEPOR¢T – MAŁOŁ¢CKA 05:10 06:30 07:40 10:00 12:10 14:10 15:45 17:15
NIEPOR¢T – MAŁOŁ¢CKA / P¢CZKOWSKIEGO 05:11 06:31 07:41 10:01 12:11 14:11 15:46 17:16
IZABELIN – MAŁOŁ¢CKA / LEÂNA 05:12 06:32 07:42 10:02 12:12 14:12 15:47 17:17
IZABELIN – MAŁOŁ¢CKA / IZABELI¡SKA 05:13 06:33 07:43 10:03 12:13 14:13 15:48 17:18
IZABELIN – SZKOLNA (SZKOŁA PODSTAWOWA) 05:15 06:35 07:45 10:05 12:15 14:15 15:50 17:20
STANISŁAWÓW PIERWSZY – KOÂCIÓŁ (IZABELI¡SKA) 05:16 06:36 07:46 10:06 12:16 14:16 15:51 17:21
STANISŁAWÓW PIERWSZY – PRZYSZŁOÂå / KLONOWA 05:17 06:37 07:47 10:07 12:17 14:17 15:52 17:22
STANISŁAWÓW PIERWSZY – PRZYSZŁOÂå / KSI¢˚YCOWA 05:18 06:38 07:48 10:08 12:18 14:18 15:53 17:23
REMBELSZCZYZNA – STRU˚A¡SKA 05:19 06:39 07:49 10:09 12:19 14:19 15:54 17:24
KÑTY W¢GIERSKIE – ANUSINEK 05:20 06:40 07:50 10:10 12:20 14:20 15:55 17:25
KÑTY W¢GIERSKIE – POWAŁOWA GÓRA 05:22 06:42 07:52 10:12 12:22 14:22 15:57 17:27
KÑTY W¢GIERSKIE – MARZYCIELI 05:24 06:44 07:54 10:14 12:24 14:24 15:59 17:29
WOLA ALEKSANDRA – WOLSKA / GAJOWA 05:27 06:47 07:57 10:17 12:27 14:27 16:02 17:32
STANISŁAWÓW DRUGI – DOM KULTURY 05:29 06:49 07:59 10:19 12:29 14:29 16:04 17:34
STANISŁAWÓW DRUGI – WIÂNIOWA 05:31 06:51 08:01 10:21 12:31 14:31 16:06 17:36
LEGIONOWO – OÂ. PIASKI 05:35 06:55 08:05 10:25 12:35 14:35 16:10 17:40
LEGIONOWO PKP 05:38 06:58 08:08 10:28 12:38 14:38 16:13 17:43

LEGIONOWO PKP 05:40 07:00 08:20 10:30 12:50 14:40 16:25 18:35
LEGIONOWO OÂ. PIASKI 05:43 07:03 08:23 10:33 12:53 14:43 16:28 18:38
STANISŁAWÓW DRUGI – WIÂNIOWA 05:47 07:07 08:27 10:37 12:57 14:47 16:32 18:42
STANISŁAWÓW DRUGI – DOM KULTURY 05:49 07:09 08:29 10:39 12:59 14:49 16:34 18:44
WOLA ALEKSANDRA – WOLSKA / GAJOWA 05:51 07:11 08:31 10:41 13:01 14:51 16:36 18:46
KÑTY W¢GIERSKIE – MARZYCIELI 05:54 07:14 08:34 10:44 13:04 14:54 16:39 18:49
KÑTY W¢GIERSKIE – POWAŁOWA GÓRA 05:56 07:16 08:36 10:46 13:06 14:56 16:41 18:51
KÑTY W¢GIERSKIE – ANUSINEK 05:58 07:18 08:38 10:48 13:08 14:58 16:43 18:53
REMBELSZCZYZNA – STRU˚A¡SKA 06:00 07:20 08:40 10:50 13:10 15:00 16:45 18:55
STANISŁAWÓW PIERWSZY–PRZYSZŁOÂå/KSI¢˚YCOWA 06:02 07:22 08:42 10:52 13:12 15:02 16:47 18:57
STANISŁAWÓW PIERWSZY – PRZYSZŁOÂå / KLONOWA 06:03 07:23 08:43 10:53 13:13 15:03 16:48 18:58
STANISŁAWÓW PIERWSZY – KOÂCIÓŁ (IZABELI¡SKA) 06:04 07:24 08:44 10:54 13:14 15:04 16:49 18:59
IZABELIN – SZKOLNA (SZKOŁA PODSTAWOWA) 06:05 07:25 08:45 10:55 13:15 15:05 16:50 19:00
IZABELIN – MAŁOŁ¢CKA / IZABELI¡SKA 06:06 07:26 08:46 10:56 13:16 15:06 16:51 19:01
IZABELIN – MAŁOŁ¢CKA / LEÂNA 06:07 07:27 08:47 10:57 13:17 15:07 16:52 19:02
NIEPOR¢T – MAŁOŁ¢CKA / P¢CZKOWSKIEGO 06:08 07:28 08:48 10:58 13:18 15:08 16:53 19:03
NIEPOR¢T – MAŁOŁ¢CKA 06:09 07:29 08:49 10:59 13:19 15:09 16:54 19:04
WÓLKA RADZYMI¡SKA – SZKOLNA 06:15 *** 08:55 11:05 13:25 15:15 17:00 19:10
WÓLKA RADZYMI¡SKA – WIRA˚OWA 06:16 *** 08:56 11:06 13:26 15:16 17:01 19:11
WÓLKA RADZYMI¡SKA – LEÂNA 06:17 *** 08:57 11:07 13:27 15:17 17:02 19:12
WÓLKA RADZYMI¡SKA – DÑBKOWIZNA 06:18 *** 08:58 11:08 13:28 15:18 17:03 19:13
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JU˚ od 1 marca – obchód
przedspisowy
w naszej Gminie

WSTÑP do Narodowych
Sił Rezerwowych

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.
na terenie całego kraju zostanie
przeprowadzony Narodowy Spis
Powszechny LudnoÊci i Mieszkaƒ
(NSP 2011)
Jednak˝e ju˝ od wtorku
1 marca 2011 r. do czwartku
17 marca br. rusza tzw. obchód
przedspisowy.

W sobot´, 26 lutego,
Komendant WKU
Warszawa ÂródmieÊcie
– ppłk Adam Bednarz,
przeprowadził w
Niepor´cie szkolenie
na temat Narodowych
Sił Rezerwowych. 

Oznacza to, ˝e na terenie ca∏ej
Gminy Niepor´t pojawià si´ rach-
mistrzowie zaopatrzeni w urzàdze-
nia mobilne (przypominajàce tele-
fon komórkowy) nazywane hand-
-hald, którzy b´dà dokonywali
weryfikacji wszystkich punktów
adresowych, które funkcjonujà
w aktualnej bazie danych G∏ówne-
go Urz´du Statystycznego. Na tym
etapie zadaniem rachmistrzów b´-
dzie sprawdzenie obiektów obj´-
tych spisem, usuni´cie nieistniejà-

cych oraz naniesienie nowo po-
wsta∏ych miejsc adresowych. 

Ka˝dy rachmistrz spisowy, a na te-

renie naszej gminy jest ich 6, pod-

czas wykonywania swoich czynno-

Êci b´dzie pos∏ugiwaç si´ umiesz-

czonym w widocznym miejscu

identyfikatorem zawierajàcym jego

zdj´cie, imi´ i nazwisko, piecz´ç

urz´du statystycznego oraz pieczàt-

k´ imiennà i podpis dyrektora urz´-

du statystycznego, który wyda∏ iden-

tyfikator.

W razie pojawienia si´ jakichkol-

wiek wàtpliwoÊci, co do to˝samoÊci

rachmistrza, prosz´ skontaktowaç

si´ z pracownikami Gminnego Biu-

ra Spisowego w Niepor´cie, tel.

(22) 767-04-25, (22) 767-04-22,

(22) 767-04-24 lub osobiÊcie: Urzàd

Gminy Niepor´t Plac WolnoÊci 1,

pokój nr 3, 28 lub pokój nr 18.

Prosimy mieszkaƒców Gminy
Niepor´t o ˝yczliwy stosunek
do rachmistrzów.

� Dzia∏ Spraw Obywatelskich

S
∏uchaczami spotkania byli

pracownicy Urz´du Gminy,

cz∏onkowie Formacji Obrony

Cywilnej: Dru˝yna Wykrywania

i Alarmowania, Dru˝yna Ratownic-

twa Ogólnego oraz punktów alar-

mowania, Gminny Zespó∏ Zarza-

dzania Kryzysowego, cz∏onkowie

struktur obronnych, gminna Ochot-

nicza Stra˝ Po˝arna. Celem szkole-

nia by∏o zapoznanie przyby∏ych ze

zmianami nast´pujàcymi w struktu-

rach polskiej armii, z prowadzony-

mi szkoleniami dla kandydatów

do S∏u˝by Przygotowawczej w kor-

pusie szeregowych oraz roli, jakà

spe∏niaç b´dà Narodowe Si∏y Re-

zerwowe. Wiele uwagi pp∏k Adam

Bednarz poÊwi´ci∏ w∏aÊnie NSR

oraz warunkom jakie nale˝y spe∏-

niç, by staç si´ cz∏onkiem tej forma-

cji, a tak˝e póêniejszym obowiàz-

kom. 

Wi´cej o NSR na stronie 8.

� BW

OGŁOSZENIE 
Wójt Gminy Niepor´t ogłasza:

I. Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzeda˝ nieruchomoÊci, stanowiàcej dział-
k´ oznaczonà nr ewid. 185/7, o powierzchni 0,15 ha, poło˝onej we wsi Izabelin
gmina Niepor´t, dla której Sàd Rejonowy w Legionowie – Wydział Ksiàg Wieczy-
stych prowadzi ksi´g´ wieczystà – Nr WA1L/00053691/9.

NieruchomoÊç stanowiàca przedmiot przetargu, poło˝ona jest we wsi Izabelin, gm. Nie-
por´t, pow. legionowski, woj. mazowieckie, przy asfaltowej drodze gminnej – ul. Gra-
nicznej. Istnieje mo˝liwoÊç przyłàczenia nieruchomoÊci do istniejàcej (w ul. Granicznej)
sieci wodociàgowej, gazowej, elektrycznej i telefonicznej. Sàsiedztwo stanowi zabudo-
wa mieszkaniowa jednorodzinna i szkoła podstawowa (po drugiej stronie ul. Szkolnej).
Autobusy komunikacji publicznej (ZTM) kursujà ul. Jana Kazimierza poło˝. w odległoÊci
ok. 1,5 km. Przy ul. Jana Kazimierza zlokalizowane sà tak˝e obiekty u˝ytecznoÊci publicz-
nej, placówki handlu i usług. 
Cena wywoławcza – 424 350,00 zł brutto, w tym 23% VAT 
Wadium w wysokoÊci – 25 000 zł
Postàpienie – o wysokoÊci postàpienia decydujà uczestnicy przetargu, z tym, ˝e
postàpienie nie mo˝e wynosiç mniej ni˝ 1% ceny wywoławczej, z zaokràgleniem
w gór´ do pełnych dziesiàtek złotych.

Przetarg odb´dzie si´ w dniu 4 kwietnia 2011 r. o godzinie 13.00 w Urz´dzie Gmi-
ny Niepor´t adres: Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t – w sali konferencyjnej II p. 

II. Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzeda˝ zabudowanej nieruchomoÊci,
stanowiàcej działk´ o nr ewid. 558/27, o powierzchni 0,1677 ha, poło˝onej we
wsi Kàty W´gierskie gmina Niepor´t, dla której Sàd Rejonowy w Legionowie – Wy-
dział Ksiàg Wieczystych prowadzi ksi´g´ wieczystà Nr WA1L/00026407/4.

Zabudowana nieruchomoÊç stanowiàca przedmiot przetargu, poło˝ona jest we wsi Kà-
ty W´gierskie, gm. Niepor´t, pow. legionowski, woj. mazowieckie, przy ul. Stru˝aƒ-
skiej 111.
Działka w kształcie prostokàta jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzin-
nym oraz wolnostojàcym budynkiem gospodarczym/gara˝owym.
Budynek gospodarczo-gara˝owy usytuowany jest w cz´Êci północno-zachodnim rogiem
(ok. 15% pow. budynku) na działce sàsiedniej o nr ewid. 558/16, stanowiàcej własnoÊç
osób trzecich. 
Ogrodzenie działki (siatka), usytuowane od strony wewn´trznej dojazdowej drogi gmin-
nej wykracza poza granice działki, co zobowiàzywaç b´dzie nabywc´ do przesuni´cia
tego ogrodzenia w lini´ rozgraniczajàcà drog´. 
Cena wywoławcza – 362 000zł brutto
Wadium w wysokoÊci – 18 000zł
Postàpienie – o wysokoÊci postàpienia decydujà uczestnicy przetargu, z zastrze-
˝eniem, ˝e postàpienie nie mo˝e wynosiç mniej ni˝ 1% ceny wywoławczej, z za-
okràgleniem w gór´ do pełnych dziesiàtek złotych.

Przetarg odb´dzie si´ w dniu 4 kwietnia 2011 r. o godzinie 11.30 w Urz´dzie Gmi-
ny Niepor´t adres: Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t – w sali konferencyjnej II p.

III. Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzeda˝ nieruchomoÊci, stanowiàcej
działk´ oznaczonà nr ewid. 417/2, o powierzchni 0,0958 ha, poło˝onej we wsi
Józefów gmina Niepor´t, dla której Sàd Rejonowy w Legionowie – Wydział Ksiàg
Wieczystych prowadzi ksi´g´ wieczystà – Nr WA1L/00038352/0.

NieruchomoÊç stanowiàca przedmiot przetargu, poło˝ona jest we wsi Józefów, gm.
Niepor´t, pow. legionowski, woj. mazowieckie, przy ul. Wiosennej. NieruchomoÊç po-
ło˝ona jest w sàsiedztwie terenów rekreacyjnych i zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej. Infrastruktura społeczna (szkoła, przedszkole) w centrum wsi w odległoÊci
ok. 1 km. Dojazd drogà z kostki Bauma. W ulicy znajduje si´ infrastruktura technicz-
na (energia elektryczna i wodociàg).
Działka w kształcie pi´ciokàta jest działkà niezabudowanà i niezagospodarowanà, po-
siadajàcà bezpoÊredni dost´p do drogi publicznej – ul. Wiosennej. W obni˝eniu, tere-
nu na cz´Êci działki znajduje si´ rów melioracyjny.
Cena wywoławcza – 238 578 zł brutto, w tym 23% VAT
Wadium w wysokoÊci – 12 000 zł
Postàpienie – o wysokoÊci postàpienia decydujà uczestnicy przetargu, z tym, ˝e
postàpienie nie mo˝e wynosiç mniej ni˝ 1% ceny wywoławczej, z zaokràgleniem
w gór´ do pełnych dziesiàtek złotych.

Przetarg odb´dzie si´ w dniu 4 kwietnia 2011 r. o godzinie 10.00 w Urz´dzie Gmi-
ny Niepor´t adres: Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t – w sali konferencyjnej II p.

W w/w przetargach mogà braç udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacà wadium
w podanej wy˝ej wysokoÊci w formie pieniàdza z oznaczeniem nieruchomoÊci – prze-
lew lub wpłata – na rachunek bankowy Gminy Niepor´t, prowadzony w Banku Spółdziel-
czym w Legionowie o/Niepor´t Nr 25 8013 1029 2003 0003 7415 0002, w taki sposób,
aby najpóêniej w dniu 31 marca 2011 r. wadium wpłyn´ło na rachunek bankowy Gmi-
ny Niepor´t.

Szczegółowe informacje odnoÊnie zbywanych nieruchomoÊci mo˝na uzyskaç w Dziale
Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami Urz´du Gminy Niepor´t Plac WolnoÊci 1,
05-126 Niepor´t, pokój nr 7, telefon 22 767-04-12, w godzinach pracy Urz´du Gminy
Niepor´t.
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PRZYGODY 
z X-Factor

ciàg dalszy
W gronie 40 najlepszych wykonawców zakoƒczyły
swojà przygod´ z programem muzycznym
telewizji TVN X-Factor dziewcz´ta ze Studia
Piosenki, a właÊciwie To Be Up.

W lutym w Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym został
rozegrany Turniej II Ligi Młodzików Województwa
Mazowieckiego w Piłce Siatkowej.

W niedziel´, 20 lutego, Gminny OÊrodek Kultury zaprosił na spotkanie z Andrzejem Pasławskim,
który odkrywał przed słuchaczami tajemnice i pi´kno Albanii.

W
ostatnim numerze „WieÊci

Niepor´ckich” przekazali-

Êmy wiadomoÊç o udziale

zespo∏u wokalnego Studio Piosenki

w programie muzycznym X-Factor.

Dosta∏y si´ wówczas do trzeciego

etapu rywalizacji, wraz z setkà in-

nych wykonawców, wybranych spo-

Êród kilku tysi´cy próbujàcych

swych si∏ w walce o g∏ównà wygra-

nà – mo˝liwoÊç nagrania w∏asnej

p∏yty. Przed nimi sta∏o kolejne zada-

nie – przygotowanie interpretacji

jednej z piosenek zaproponowanych

przez jurorów oraz przedstawienie

nowej, bardziej medialnej nazwy ze-

spo∏u. Wybór pad∏ na utwór Caro

Emerald „A night like this”, piosen-

k´ w stylu retro. Nad zmianà nazwy

pracowa∏ ca∏y sztab pomocników

i sympatyków, wspierajàcych dziew-

czyny w trudnej chwili. Kolejny etap

rywalizacji mia∏ miejsce 13 lutego

w Teatrze Dramatycznym. Na scenie

dziewczyny zmierzy∏y si´ z m´skim

zespo∏em wokalnym i wyeliminowa-

∏y konkurencj´! Nowa nazwa rów-

nie˝ spodoba∏a si´ jurorom. Osta-

teczne wyniki z tego dnia dotar∏y

do wyst´pujàcych dopiero po wielu

m´czàcych godzinach oczekiwania,

po pó∏nocy. Trzynastka nie by∏a pe-

chowa, zespó∏ przeszed∏ do nast´p-

nego etapu. Do rana, w pokoju ho-

telowym, nie by∏o czasu na odpoczy-

nek, lecz przysz∏a pora na zmierze-

nie si´ z kolejnym zadaniem. By∏o

nim opracowanie z podzia∏em

na g∏osy piosenki Kasi Kowalskiej

„CoÊ optymistycznego”. Próby trwa-

∏y do godziny 7 rano, bez snu,

w ogromnym napi´ciu. Na tym eta-

pie programu, wÊród wybranych 40

uczestników, pozosta∏o wielu profe-

sjonalistów na co dzieƒ zajmujàcych

si´ muzykà i Êpiewem. Dziewcz´ta

stan´∏y do rywalizacji, lecz tym ra-

zem szcz´Êcie im nie dopisa∏o, tym

bardziej, ˝e zmieni∏y si´ warunki

wykonania utworu – nie z podk∏a-

dem instrumentalnym, jak çwiczy∏y,

tylko z towarzyszeniem fortepianu.

Znalezienie si´ w pierwszej 40 z kil-

ku tysi´cy, ze Êrednià wieku 17 lat,

to wielki sukces, zw∏aszcza, ˝e

dziewczyny startowa∏y w konkuren-

cjach ze zdecydowanie starszymi,

a wi´c i bardziej doÊwiadczonymi

od siebie. Serdecznie gratulujemy

zespo∏owi To Be Up Êwietnych wy-

st´pów i zach´camy do ich obejrze-

nia w programie X-FACTOR ju˝

od 6 marca w TVN.

� BW

Gmin´ Niepor´t reprezentowali za-

wodnicy Uczniowskiego Klubu

Sportowego „D´bina”. W trakcie

turnieju rozegrano 15 meczów.

Reprezentacja Gminy Niepor´t

wystàpi∏a w sk∏adzie: Micha∏ Miel-

nik (kapitan), Kamil Marzec,

Krzysztof Sworst, Adrian Piórkow-

ski, Aleksander Pogorzelski, Alexy

Stankiewicz, Damian Joƒczyk, Da-

mian Milewski, Kamil Kaczmar-

czyk, Kamil Dembiƒski, Krzysztof

Za∏uski. Trenerem dru˝yny jest Da-

riusz PieÊniak.

� D. PieÊniak

Nasi siatkarze uzyskali wyniki:
UKS D´bina Niepor´t 

– UMKS MOS WOLA Warszawa 0:2,
UKS D´bina Niepor´t 

– Olimp I Ostroł´ka 0:2,
UKS D´bina Niepor´t 
– Wicher Kobyłka 2:1,
UKS D´bina Niepor´t 

– Start Lipowiec KoÊcielny 2:1,
UKS D´bina Niepor´t 

– UKS I Plas Warszawa 2:0
Koƒcowa tabela turnieju:

1. UMKS MOS WOLA Warszawa 10 pkt. sety 10:0
2. Olimp I Ostroł´ka 6 pkt. sety 6:4

3. UKS I Plas Warszawa 6 pkt. sety 6:5
4. UKS D´bina Niepor´t 6 pkt. sety 6:6

5. Wicher Kobyłka 2 pkt. sety 3:8
6. Start Lipowiec KoÊcielny 0 pkt. sety 2:10

Andrzej Pas∏awski, jest podró˝nikiem

i fotografem, który od kilkunastu lat

przemierza Ba∏kany w poszukiwaniu

miejsc pi´knych i rzadko odwiedza-

nych, równoczeÊnie poznajàc histori´

i tajemnice regionu. Spotkanie w Nie-

por´cie zatytu∏owa∏ „Albania – pi´k-

na nieznajoma”. Zdj´cia i opowieÊci od-

s∏ania∏y ostatnià tajemnic´ XXI-wiecz-

nej Europy. S∏uchacze mieli okazj´

poznaç Albani´ turystycznà i t´ mniej

znanà, niedost´pnà. Kraj ró˝norodny,

w którym turysta znajdzie niezmierzo-

ne góry, przepi´kne kaniony, dzikie pla-

˝e i pejza˝e, o jakie trudno w innych

cz´Êciach Europy. Podró˝nik opowiada∏

te˝ o mieszkaƒcach kraju, ludziach ser-

decznych i ˝yczliwych, ich zwyczajach

i ˝yciu jakie wiodà w Albanii. 

Zach´ca∏ do odkrywania tego cieka-

wego europejskiego regionu, który dla

potencjalnych podró˝ników stanowi

skarbnic´ wiedzy, niezwyk∏ych prze˝yç

i wra˝eƒ. � I.Jacyna

ROZGRYWKI Ligi 
Młodzików w Gimnazjum

„NA DOBRE i na złe” z Dzikà Pla˝à … w tle

SPOTKANIE z pi´knà nieznajomà

W ostatnià niedziel´ lutego, ju˝ od wczesnych
godzin porannych na Dzikiej Pla˝y przy molo ekipa
filmowa kr´ciła zdj´cia do popularnego serialu
„Na dobre i na złe”. 

Zimny poranek nie oszcz´dza∏ akto-

rów oraz cz∏onków ekipy. Mimo

mrozu i silnego wiatru kr´cono sce-

n´, w której bohater (grany przez

Wojciecha Medyƒskiego) wraz m∏o-

dà kobietà (w tej roli Paulina Chru-

Êciel) przyje˝d˝ajà na pla˝´ luksuso-

wym samochodem. Kiedy wysiadajà

z auta, z oddali Zalewu na skuterach

Ênie˝nych podje˝d˝ajà trzej m´˝-

czyêni (m.in. Tomasz Dedek). Oka-

zuje si´, ˝e m´˝czyzna przygotowa∏

dla swojej dziewczyny niespodzian-

k´ – przeja˝d˝k´ skuterem Ênie˝nym

po zamarzni´tym Zalewie Zegrzyƒ-

skim. O pomoc poprosi∏ swoich zna-

jomych, którzy Êwietnie je˝d˝à sku-

terami.

T´ scen´ zobaczyç b´dzie mo˝na

w 447 odcinku serialu „Na dobre i na

z∏e”, który zostanie wyemitowany

wiosnà.

� R.Âwiàtkowski
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FERIE zimowe
zakoƒczone
W

spólnie poznawaliÊmy tajniki

karate i podstawy brazylij-

skiej sztuki walki Capoeira,

które gwarantowa∏y tak˝e sporà daw-

k´ aktywnoÊci fizycznej. UczyliÊmy si´

lepiç przedmioty z gliny, które b´dà

ozdobà domu lub mi∏ym upominkiem

dla rodziny. Warsztaty teatralne,

oprócz rozwijania talentu aktorskiego,

pozwoli∏y na prze∏amanie nieÊmia∏oÊci

i pokaza∏y, ˝e mo˝na wyra˝aç emocje

s∏owem, ruchem i gestem, by∏y tak˝e

êród∏em dobrej zabawy. Na zaj´ciach

kulinarnych powsta∏a sa∏atka jarzyno-

wa, którà mali kucharze pocz´stowali

pracowników Urz´du Gminy Niepor´t.

Du˝à radoÊç uczestnikom sprawi∏o

zdobienie przedmiotów z masy solnej,

a tak˝e odkrywanie tajemnic decoupa-

ge, czyli tworzenie kompozycji z na-

klejanych papierowych wzorów. Po-

znaliÊmy te˝ podstawy japoƒskiej ka-

ligrafii.

Ogromnà popularnoÊcià cieszy∏y si´

równie˝ wycieczki do kina, na kr´gle,

basen i do parku rozrywki. Dzieci mia-

∏y równie˝ okazj´ zwiedziç Muzeum

Historii Niepor´tu, które znajduje si´

w wie˝y Gminnego OÊrodka Kultury.

O eksponatach, zbiorach i historii re-

gionu opowiedzia∏ zwiedzajàcym Kon-

rad Szostek. 

Z inicjatywy funkcjonariuszy Ko-

mendy Powiatowej Policji w Legiono-

wie i Komisariatu Policji w Niepor´-

cie zorganizowane zosta∏o spotkanie,

podczas którego przypomniano dzie-

ciom zasady bezpieczeƒstwa w ruchu

drogowym i w kontaktach ze zwierz´-

tami. Po wys∏uchaniu prelekcji uczest-

nicy odpowiadali na pytania, które by-

∏y premiowane nagrodami i upominka-

mi. Bardzo dzi´kujemy podkom.

Robertowi Szumiata, asp. Micha∏owi

Królowi, st. sier˝. Monice Polanow-

skiej i m∏. asp. Andrzejowi Wawszcza-

kowi za udzia∏ w spotkaniu. 

Poniewa˝ mamy karnawa∏ nie mog∏o

zabraknàç balu karnawa∏owego. Wszy-

scy pi´knie ubrani, choç bardziej prze-

brani, stawili si´ gotowi do zabawy.

Z wybiciem godziny 16.00 rozpoczà∏

si´ bal, pe∏en niespodzianek, konkur-

sów, taƒców i oczywiÊcie dobrej zaba-

wy. 

Na po˝egnanie ferii obejrzeliÊmy

spektakl „Czerwony kapturek”, w za-

bawowej wr´cz kabaretowej formie

z rock’n’rollowà babcià, który bardzo

przypad∏ do gustu oglàdajàcym.

Przez ca∏e ferie o dobrà form´ dzie-

ci dba∏ pan Piotr Dragan. Ka˝dego dnia

PIEKARNIA DRAGAN zaopatrywa-

∏a nas w pyszne bu∏eczki dla wszyst-

kich uczestników zaj´ç. 

Bardzo, bardzo dzi´kujemy wszyst-

kim, którzy wsparli organizatorów

w przygotowaniu zaj´ç dla dzieci.

Dzi´kujemy równie˝ wszystkim

uczestnikom za udzia∏ w „Akcji Zima”.

Do zobaczenia za rok. 

� I.Jacyna

Kolejne ferie zimowe
za nami. Ten czas był
okazjà dla dzieci
i młodzie˝y
do skorzystania z oferty
Gminnego OÊrodka
Kultury, przygotowanej
na dwa tygodnie
wypoczynku. Podczas
zaj´ç artystycznych
i ruchowych uczestnicy
rozwijali swoje
zainteresowania i pasje,
a tak˝e zdobywali nowe
umiej´tnoÊci.
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G
romada wspó∏pracuje z 329

Warszawskà Dru˝ynà Harcer-

skà PRAESIDIO i Hufcem

Praga Pó∏noc, integrujemy si´ pod-

czas wspólnych imprez harcerskich

i zuchowych. Zbiórki odbywajà si´

w czwartki od godz. 16.30 do 18.00

w sali oddzia∏u przedszkolnego,

na korytarzu szkolnym, w pobliskim

lesie lub ogrodzie szkolnym. 

W tym roku po raz pierwszy nastà-

pi przekazanie zuchów z kla-

sy III do dru˝yny harcerskiej. Planu-

jemy wspólny wyjazd na majowy bi-

wak i obóz letni w Bieszczady. Ce-

lem powstania gromady zuchowej

by∏o wzbogacenie oferty zaj´ç poza-

lekcyjnych oraz wsparcie w realiza-

cji programu wychowawczego szko-

∏y. Wpajanie dzieciom mi∏oÊci i sza-

cunku do przyrody oraz wyrabianie

w∏aÊciwych nawyków i postaw

w kontakcie z naturà i drugim cz∏o-

wiekiem to nadrz´dne zadanie pra-

cy w gromadzie. 

W czasie zbiórek pierwszego mie-

siàca dzieci poznawa∏y Prawo Zu-

cha, symbolik´ znaczka zucha, ob-

rz´dy i zwyczaje zuchowe. Budowa-

liÊmy obrz´dowoÊç naszej gromady.

UczyliÊmy si´ piosenek, zabaw oraz

pracy w grupie. Wspólne spotkania

uczà dzieci samodzielnoÊci, odpo-

wiedzialnoÊci za podejmowane de-

cyzje oraz bezpieczeƒstwo w∏asne

i kolegów. Dajà mo˝liwoÊç rozwo-

ju zainteresowaƒ lub odkrywania no-

wych pasji. Zaj´cia s∏u˝à równie˝

poprawie kondycji fizycznej zu-

chów, poprzez gry i zabawy na Êwie-

˝ym powietrzu. 

Wszystkie zuchy w naszej groma-

dzie sà umundurowane i w grud-

niu 2010 r. z∏o˝y∏y Obietnic´ Zucho-

wà. Zdoby∏y sprawnoÊci zbiorowe:

EKOLUDEK, DETEKTYW, PI¸-

SUDCZYK, AKTOR i indywidualne

STRA˚NIK ÂWIATE¸KA BETLE-

JEMSKIEGO oraz PTASI OPIE-

KUN. Dzieci bardzo ch´tnie biorà

udzia∏ w zbiórkach i wykonujà zada-

nia mi´dzyzbiórkowe. Ustali∏ si´ sta-

∏y sk∏ad, co pozwoli na podzia∏ groma-

dy na szóstki i prac´ w systemie szó-

stek.

Gromad´ prowadzà dru˝ynowa Ka-

tarzyna Za∏´ska, Harcerka Orla, na-

uczyciel dyplomowany edukacji

wczesnoszkolnej w Szkole Podsta-

wowej w Izabelinie oraz przyboczna

Anna Maliszewska. Wspiera nas

w prowadzeniu zbiórek Pan Tomasz

Zaremba – rodzic jednego z zuchów.

� SP Izabelin

GROMADA Zuchowa
„Tropiciele Przyrody”

Gromada Zuchowa jest koedukacyjna i wchodzi w skład
329 Warszawskiej Dru˝yny Harcerskiej PRAESIDIO. Na zbiórki ucz´szcza
22 zuchów z klas I, II i III.

MUZEUM etnograficzne
w Kuligowie

DZIEDZICTWO 
nadbu˝aƒskie

WARSZTATY
w lesie

Niecałe czterdzieÊci kilometrów na północny wschód
od Niepor´tu nad pi´knym zakolem Bugu w Kuligowie,
na pograniczu Mazowsza i Podlasia, znajduje si´ muzeum
etnograficzne, inaczej skansen.

Z ogromnà przyjemnoÊcià organizatorzy
otworzyli 13 lutego w Gminnym OÊrodku
Kultury wystaw´, na którà zło˝yły si´ prace
artystów z letniego pleneru w Kuligowie.

Pracownicy NadleÊnictwa Drewnica po raz kolejny zaprosili uczniów Szkoły Podstawowej
w Izabelinie na zaj´cia warsztatowe w lesie.

Muzeum to tworzy∏ od dwudziestu

lat i dalej z powodzeniem kontynu-

uje dzie∏o ˝ycia Wojciech Urma-

nowski, urodzony i ˝yjàcy na tej zie-

mi. Zas∏ugà pana Wojciecha jest nie

tylko gromadzenie eksponatów kul-

tury materialnej tego regio-

nu XIX i XX w. Na terenie muzeum

odbywajà si´ „warsztaty plenerowe”,

w których uczestniczà artyÊci ró˝-

nych sztuk, a tak˝e twórcy rzemio-

s∏a artystycznego. Biorà w nich rów-

nie˝ udzia∏ dzieci i m∏odzie˝ szkol-

na o podobnych zainteresowaniach.

Odbywajà si´ spotkania z muzykà

i Êpiewami z tego regionu. Nie bra-

kuje te˝ degustacji potraw regional-

nych. 

Pierwsze obiekty budownictwa

wiejskiego zosta∏y przeniesione

do Kuligowa w 2000 roku. Sà to

wiejskie chaty, zabudowania gospo-

darcze, kuênie, dworek drobnoszla-

checki i wiele innych. Przez lata ist-

nienia skansenu zgromadzono wiele

przedmiotów gospodarczych, domo-

wych i narz´dzi ró˝nego rodzaju.

Wojciech Urmanowski za∏o˝y∏

w roku 2006 Fundacj´ Dziedzictwa

Nadbu˝aƒskiego. DziÊ liczy ona

23 cz∏onków. Ârodki na upowszech-

nianie kultury, kultywowanie trady-

cji, zwyczajów, a tak˝e promocj´

twórczoÊci pochodzà od fundatorów

oraz od instytucji paƒstwowych

i wojewódzkich oraz od samorzàdów

ró˝nych szczebli województwa ma-

zowieckiego. Dominujàcym jest tu

wsparcie Urz´du Marsza∏kowskiego

Województwa Mazowieckiego.

Seniorzy gminy Niepor´t mieli

niejednà okazj´ poznaç Muzeum

Etnograficzne w Kuligowie, dzi´ki

wycieczkom organizowanym przez

Gminny OÊrodek Kultury. Nato-

miast mieszkaƒcy gminy poznali

twórczoÊç artystów z regionu, którzy

prezentowali swoje dzie∏a w sierpniu

ubieg∏ego roku w skansenie. Okazjà

by∏a wystawa poplenerowa w Gmin-

nym OÊrodku Kultury. 

Trzeba te˝ zaznaczyç, ˝e sam pan

Wojciech jest w trzecim pokoleniu

z zami∏owania kowalem. 

� W. B∏awdziewicz

èród∏o: „O skansenie” Wojciech Urmanowski

Od trzech lat Wojciech Urmanowski

– w∏aÊciciel Skansenu w Kuligowie i Pre-

zes Fundacji Dziedzictwo Nadbu˝aƒskie

organizuje plenery artystyczne w Kuligo-

wie, miejscu urokliwym i niezwyk∏ym.

W sierpniu 2010 r. w plenerze udzia∏

wzi´∏o 14-stu artystów – malarzy, rzeêbia-

rzy i kowali z Warszawy i terenu powia-

tu wo∏omiƒskiego. 

W sali kolumnowej GOK nie zmieÊci-

∏yby si´ wszystkie wspania∏e prace, które

wówczas powsta∏y. Wybrane zosta∏y te

najlepiej oddajàce pi´kno nadbu˝aƒskie-

go krajobrazu. 

Prace Marii Niedêwiedê-Suchoƒskiej,

Magdaleny Kar∏owicz-Iwanickiej, Toma-

sza Iwanickiego, Anny Szalast, Edwarda

Danaja, Miros∏awa Stempcziƒskiego, Ro-

berta Rakoczego i Krystyny Utzig-Seku-

lar, mo˝na oglàdaç w Gminnym OÊrodku

Kultury do 23 marca 2011 r. � IJ

Spotkanie, którego celem by∏o poznanie wa-

runków ˝ycia dzikich zwierzàt zimà, odby-

∏o si´ w okolicy Uroczyska Z∏odziejska Gó-

ra. Uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie

wraz z wychowawcami. Pracowali w trzech

grupach zadaniowych pod kierunkiem leÊni-

czego Czarnej Strugi, pana Jerzego Dy∏o,

podleÊniczego Tomasza D´bskiego oraz

edukatorów – Artura Ostrowskiego

i Krzysztofa Mireckiego. 

Podczas wspólnej w´drówki przez las,

niespodziewanie pozbawiony zimowej sza-

ty, dzieci tropi∏y Êlady saren, borsuka, dzi-

ków. Oglàda∏y imponujàce ̋ eremia bobrów.

W´drówce towarzyszy∏a interesujàca opo-

wieÊç leÊniczych. Do zimowych warsztatów

szko∏a przygotowywa∏a si´ od jesieni. Ju˝

wówczas rozpocz´∏a si´ zbiórka kasztanów

i ˝o∏´dzi, które nast´pnie suszono i staran-

nie przechowywano, aby zimà pos∏u˝y∏y

za pokarm dla dzikich zwierzàt. 

Warsztatowy charakter zaj´ç ma niezwy-

k∏à wartoÊç dla wspó∏czesnej szko∏y. Po-

zwala w praktyczny sposób zdobywaç

wiedz´ i umiej´tnoÊci. Dodatkowo, bezpo-

Êrednia, ukierunkowana obserwacja Êrodo-

wiska przyrodniczego umo˝liwia dzie-

ciom samodzielne dochodzenie do wnio-

sków, co jest podstawà nowoczesnego

nauczania.

� SP Izabelin
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WNIOSKI o zwrot podatku
akcyzowego

Dnia 3 kwietnia 2011 roku odb´dà si´ wybory do
Mazowieckch Izb Rolniczych.

W terminie od 1 marca 2011 r.
do 31 marca 2011 r. mo˝na sk∏adaç

w Urz´dzie Gminy Niepor´t wnio-

sek o zwrot podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju nap´dowe-

go wykorzystywanego do produkcji

rolnej wraz z fakturami VAT (lub

ich kopiami) stanowiàcymi dowód

zakupu oleju nap´dowego w okresie

od 1 wrzeÊnia 2010 r. do 28 lutego

2011 r. Pieniàdze wyp∏acane b´dà

w terminie: 2 maja – 31 maja 2011 r.

gotówkà w Banku Spó∏dzielczym

po odebraniu asygnaty z urz´du

gminy, albo przelewem na rachunek

bankowy podany we wniosku.

Wszelkie niezb´dne informacje

oraz wniosek mo˝na otrzymaç

w Dziale Ochrony Ârodowiska

i Rolnictwa Urz´du Gminy Niepo-

r´t (pokój nr 30, II pi´tro, tel.

22 767 04 47), lub pobraç ze strony

internetowej www.nieporet.pl

� K. Kula

Cz∏onkami samorzàdu rolniczego

sà osoby fizyczne i prawne b´dà-

ce podatnikami podatku rolnego,

podatku dochodowego z dzia∏ów specjal-

nych produkcji rolnej oraz cz∏onkowie rol-

niczych spó∏dzielni produkcyjnych posia-

dajàcy w nich wk∏ady gruntowe. Przys∏u-

guje im prawo kandydowania do Rad

Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolni-

czej i uczestniczenia w ich wybieraniu. 

W ka˝dym powiecie zostanie wybra-

na Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby

Rolniczej. W jej sk∏ad wejdà rolnicy, któ-

rzy w wyborach do tego organu, otrzyma-

jà najwi´kszà iloÊç wa˝nie oddanych g∏o-

sów. Rada Powiatowa MIR wybiera, ze

swego sk∏adu Przewodniczàcego Rady

Powiatowej i delegata do Walnego Zgro-

madzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Rolnik, ubiegajàcy si´ o mandat cz∏on-

ka Rady Powiatowej MIR musi wype∏niç

i z∏o˝yç nast´pujàce dokumenty: zg∏osze-

nie kandydata, oÊwiadczenie o zgodzie

na kandydowanie oraz list´ cz∏onków za-

wierajàcà co najmniej 50 podpisów popar-

cia. Druki te mo˝na otrzymaç w Oddziale

Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej, ul.

˚ó∏kiewskiego 17, Warszawa Weso∏a lub

pobraç ze strony internetowej www.mir.pl.

Czytelnie wype∏nione dokumenty nale-

˝y przes∏aç w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 13.03.2011 roku (decyduje data

wp∏ywu) na adres Oddzia∏u Biura MIR, ul.

˚ó∏kiewskiego 17, 05-075 Warszawa We-

so∏a lub z∏o˝yç do dnia 14.03.2011 r.,
do godz. 15.00 do Okr´gowej Komisji

Wyborczej w siedzibie Urz´du Gminy

Niepor´t, Pl. WolnoÊci 1.

Spis cz∏onków izby rolniczej uprawnio-

nych do g∏osowania, zostanie udost´pnio-

ny do wglàdu w siedzibie urz´du gminy

najpóêniej w 14 dniu przed dniem wybo-

rów, tj. 20.03.2011 r. Ka˝dy rolnik, mo˝e

sprawdziç czy zosta∏ w nim uj´ty i wnieÊç

w tej sprawie za˝alenie.

� K. Kula

Z
uwagi na koszty zwiàzane

z usuwaniem azbestu i wymóg

usuni´cia wyrobów zawierajà-

cych azbest z terenu Polski do koƒ-

ca 2032 roku, a jednoczeÊnie wy-

chodzàc naprzeciw oczekiwaniom

mieszkaƒców Urzàd Gminy Niepo-

r´t w 2011 roku kontynuuje akcj´

usuwania azbestu (popularnego ete-

nitu) z nieruchomoÊci na terenie na-

szej gminy. W tym roku, jak

i w ubieg∏ym, odbiór azbestu b´dzie

dotowany ze Êrodków Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Ârodowi-

ska i Gospodarki Wodnej w Warsza-

wie. Wniosek Gminy Niepor´t

na realizacj´ zadania pn. „Usuwanie

wyrobów zawierajàcych azbest z te-

renu Gminy Niepor´t – etap II

w 2011 roku” zosta∏ zakwalifiko-
wany do dofinansowania w 2011
roku.

W zwiàzku z powy˝szym istnieje

mo˝liwoÊç udzielenia dofinanso-

wania w 100 % kosztów demonta-
˝u p∏yt azbestowych, odbioru

KONTYNUUJEMY akcj´
usuwania azbestu

WYBORY do Mazowieckiej
Izby Rolniczej

KRONIKA POLICYJNA

KRADLI DREWNO Z LASÓW 
PA¡STWOWYCH

Policjanci z Niepor´tu wraz z miejscowymi stra˝nikami leÊnymi zatrzymali dwie
osoby podejrzewane o kradzie˝ d´biny z terenów leÊnych w Beniaminowie. Policjanci
odzyskali skradzione mienie a m´˝czyêni trafili do aresztu.
Za kradzie˝ grozi im do 5 lat pozbawienia wolnoÊci.
Zdarzenie mia∏o miejsce w minionym

tygodniu w nocy w Beniaminowie

na terenie lasów paƒstwowych. Infor-

macja o dwóch m´˝czyznach kradnà-

cych drewno trafi∏a do oficera dy˝ur-

nego komisariatu policji w Niepor´-

cie od funkcjonariuszy stra˝y leÊnej.

We wskazane miejsce natychmiast

skierowany zosta∏ najbli˝szy patrol,

który na goràcym uczynku zatrzyma∏

kompletnie zaskoczone obrotem spra-

wy dwie osoby. 39-letni Leszek K.

oraz 57-letni Grzegorz P. do busa,

którym przyjechali ∏adowali poci´tà

ju˝ wczeÊniej przez pracowników

nadleÊnictwa drogocennà d´bin´.

Drewno wróci∏o na swoje miejsce

a m´˝czyêni zostali zatrzymani

i przewiezieni do policyjnego aresz-

tu. Sprawdzenie w policyjnej bazie

danych wykaza∏o, ˝e obaj byli ju˝

wczeÊniej notowani i karani za sze-

reg innych przest´pstw. Po przes∏u-

chaniu us∏yszeli zarzut kradzie˝y,

za co mogà sp´dziç w wi´zieniu nawet

5 lat. � R. Szumiata KPP Legionowo

ODPOWIEDZÑ ZA HANDEL I POSIADANIE
NARKOTYKÓW

Policjanci z Niepor´tu zatrzymali dwie osoby podejrzewane o handel i posiadanie
Êrodków odurzajàcych. Funkcjonariusze zabezpieczyli tak˝e u jednego z zatrzymanych
marihuan´ i pieniàdze. 25-letniemu Marcinowi Cz. i o trzy lata starszemu Rafałowi M.
grozi odpowiednio do 10 i do 3 lat pozbawienia wolnoÊci.
Sà mieszkaƒcami gminy Serock

i Niepor´t. Rafa∏ M. zosta∏ zatrzyma-

ny przez policjantów z Niepor´tu

w ubieg∏ym tygodniu. Podczas kon-

troli okaza∏o si´, ˝e 28-latek ma

przy sobie narkotyki. W kieszeni je-

go spodni funkcjonariusze znaleêli

szeÊç tzw. dilerek a w nich marihu-

an´. Rafa∏ M. mia∏ przy sobie tak-

˝e 2 tysiàce z∏otych, które zosta∏y za-

bezpieczone na poczet przysz∏ej kary.

Kolejny z m´˝czyzn podejrzewany

przez policjantów z Niepor´tu

o przest´pstwa narkotykowe zosta∏

zatrzymany pod zarzutem handlu

Êrodkami odurzajàcymi i ich udzie-

lania. 25-letni Marcin Cz. najpraw-

dopodobniej od kilku miesi´cy sprze-

dawa∏ marihuan´.

Decyzjà sàdu rejonowego w Legio-

nowie obaj m´˝czyêni do czasu roz-

prawy zostali obj´ci policyjny dozo-

rem. Marcin Cz. mo˝e sp´dziç w wi´-

zieniu nawet 10 lat. Rafa∏owi M.

gro˝à 3 lata pozbawienia wolnoÊci.

� R. Szumiata KPP Legionowo

Wybory sołtysów i do rad
sołeckich w sołectwach

Gminy Niepor´t
SOŁECTWO DATA GODZINA MIEJSCE

Beniaminów 9 marca (Êroda ) 18.00 OÊrodek Kultury w Beniaminowie

Józefów 10 marca (czwartek ) 18.00 Szkoła Podstawowa w Józefowie

Stanisławów Pierwszy 15 marca (wtorek ) 18.00 Gimnazjum w Stanisławowie 
Pierwszym

Rembelszczyzna 16 marca (Êroda ) 18.00 Gimnazjum w Stanisławowie 
Pierwszym

Wólka Radzymiƒska 17 marca (czwartek ) 18.00 Szkoła Podstawowa 
w Wólce Radzymiƒskiej

Kàty W´gierskie 22 marca (wtorek ) 18.00 OÊrodek Kultury 
w Kàtach W´gierskich

Michałów-Grabina 23 marca (Êroda ) 18.00 Szkoła Podstawowa w Józefowie

Zegrze Płd. 24 marca (czwartek) 18.00 OÊrodek Kultury w Zegrzu

Wola Aleksandra 29 marca (wtorek) 18.00 OÊrodek Kultury 
w Stanisławowie Drugim

Izabelin 30 marca (Êroda) 18.00 Szkoła Podstawowa w Izabelinie

Stanisławów Drugi 31 marca (czwartek) 18.00 OÊrodek Kultury 
w Stanisławowie Drugim

Niepor´t 03 kwietnia (niedziela) 14.00 OÊrodek Kultury w Niepor´cie

Białobrzegi 04 kwietnia 18.00 Szkoła Podstawowa 
(poniedziałek) w Białobrzegach

Rynia 05 kwietnia (wtorek) 18.00 OÊrodek TPD w Rynii

Aleksandrów 06 kwietnia (Êroda) 18.00 Szkoła Podstawowa w Izabelinie

i przewiezienia do miejsca uniesz-
kodliwienia oraz unieszkodliwie-
nie azbestu z terenu Gminy Niepo-

r´t od osób fizycznych nie prowa-

dzàcych dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Realizacja zadania nie obejmuje

wykoniania nowych pokryç dacho-

wych.

Warunkiem skorzystania z dofi-

nansowania jest z∏o˝enie wniosku

do urz´du gminy. Kompletne wnio-

ski b´dà rozpatrywane do realizacji

w 2011 r. wg kolejnoÊci z∏o˝enia

do dnia 31 marca 2011 r. w ramach

Êrodków przyznanych z WFOÂiGW

w Warszawie. Wnioski niezrealizo-

wane w danym roku z powodu wy-

czerpania Êrodków finansowych b´-

dà mog∏y byç realizowane w roku

nast´pnym.

Wszelkie niezb´dne informacje

oraz wniosek mo˝na otrzymaç

w Dziale Ochrony Ârodowiska

i Rolnictwa Urz´du Gminy Niepo-

r´t (pokój nr 30, II pi´tro, tel.

22 767 04 47), lub pobraç ze stro-

ny internetowej www.nieporet.pl 

� K. Kula



8

O C A L I å  O D  Z A P O M N I E N I A / 0 B R O N N O Â å

T
radycja sadzenia drzew – pomni-

ków kultywowana by∏a w ca∏ej

Polsce. Upami´tnia∏y one odzyska-

nie niepodleg∏oÊci i suwerennoÊci naro-

du polskiego w 1918r. Symbol taki po-

sadzono 3 maja 1919r. na stokach cyta-

deli warszawskiej, przy krzy˝u

Romualda Traugutta. Dàb otoczono trze-

ma bukami symbolizujàcymi zaborców.

Na uroczystoÊç przyby∏y najwa˝niejsze

osoby w paƒstwie oraz tysiàce warsza-

wiaków. 

Wed∏ug opowiadaƒ przedstawicieli

starszego pokolenia, mieszkaƒcy Niepo-

r´tu posadzili m∏ody dàbek nazywany

„D´bem WolnoÊci” jeszcze wczeÊniej

ni˝ w Warszawie, bo w listopadzie 1918

roku. Niestety, Êwie˝o posadzone drzew-

ko nie przyj´∏o si´.

Drugie posadzono wed∏ug ró˝nych da-

nych 11 listopada 1935r. lub 19 mar-

ca 1936r. (rocznica imienin nie˝yjàcego

ju˝ marsza∏ka Pi∏sudskiego). Jak wspo-

mina∏a Rozalia Wróbel na uroczystoÊci

byli obecni wszyscy uczniowie szko∏y

powszechnej na czele z kierownikiem

Bronis∏awem Tokajem i ca∏ym gronem

pedagogicznym oraz miejscowa lud-

noÊç. Chrzestnymi dàbka z ramienia

szko∏y zostali Zofia Turkot (z domu Po-

wa∏a) i Aleksander Kawka, a ze starsze-

go pokolenia Józef Wróbel i Józef Pie-

trzak. Drzewko poÊwi´ci∏ ówczesny pro-

boszcz parafii Niepor´t ks. Ludwik

Kowieski. UroczystoÊç uÊwietni∏a kom-

pania Wojska Polskiego oddajàc salw´

na czeÊç poleg∏ych w walce rodaków. 

Na koniec odÊpiewano „Jeszcze Pol-

ska nie zgin´∏a”.

***

Dajàc Êwiadectwo, ˝e Polska ˝yje

i walczy niepor´ccy ̋ o∏nierze AK w no-

cy z 10 na 11 listopada 1943r., otacza-

jàce wówczas dàb ogrodzenie przybrali

bia∏o-czerwonymi choràgiewkami oraz

emblematem Polski Walczàcej i god∏em

Or∏a Bia∏ego.

Dzisiaj to drzewo staje si´ symbolem

Niepor´tu, stoi pod nim tablica upami´t-

niajàca poleg∏ych mieszkaƒców – ˝o∏nie-

rzy AK oraz pamiàtkowy g∏az na którym

widnieje napis: 

POLEG¸YM – CHWA¸A

WOLNOÂå – ˚YWYM

„Byç zwyci´˝onym i nie ulec 

to zwyci´stwo; 

zwyci´˝yç i spoczàç na laurach 

to kl´ska”. 

Józef Pi∏sudski

Ku czci poleg∏ych za wolnoÊç Ojczyzny

11 listopada 1996r. Mieszkaƒcy Niepor´tu

Obok znajdujà si´ cztery kamienie z na-

zwami wszystkich so∏ectw Gminy Niepor´t.

Na Placu WolnoÊci pod d´bem odbywa-

jà si´ uroczystoÊci patriotyczne: 3 maja

(rocznica uchwalenia Konstytucji), 1 sierp-

nia (rocznica wybuchu Powstania War-

szawskiego), czy w∏aÊnie 11 listopada

(rocznic´ Odzyskania Niepodleg∏oÊci). 

Stylizowany wizerunek d´bu znajduje si´

równie˝ w godle Stowarzyszenia Mi∏oÊni-

ków Historii Regionu Gminy Niepor´t. 

Na koniec pozostaje mi tylko przytoczyç

s∏owa ks. Ludwika Kowieskiego, który

w swym przemówieniu podczas uroczysto-

Êci sadzenia d´bu powiedzia∏: „By drzewko

to ros∏o na chwa∏´ Bo˝à i po˝ytek ludziom

a Polska by∏a silna jak drzewo dàb”.

� Konrad Szostek 

Stowarzyszenie Mi∏oÊników Historii

Regionu Gminy Niepor´t

èród∏o: W∏odzimierz B∏awdziewicz „Dzieje Niepor´tu”

1387 – 1989 wyd. AMP Warszawa 2000 

Czasem miejsc z ciekawà
historià nie trzeba szukaç
daleko. W tym artykule
chciałbym opisaç obiekt
w centrum Niepor´tu, obok
którego codziennie
przechodzà setki osób.
Mowa o D´bie WolnoÊci
rosnàcym na placu o tej
samej nazwie naprzeciwko
urz´du gminy.

ÂLADY naszej historii

7 KROKÓW do Narodowych Sił Rezerwowych
W wyniku profesjo-

nalizacji Si∏ Zbroj-

nych RP utworzono

Narodowe Si∏y Re-
zerwowe. Tworzà je ˝o∏nierze rezerwy, którzy

ochotniczo zawarli kontrakt na pe∏nienie s∏u˝-

by wojskowej w rezerwie. Posiadajà przydzia-

∏y kryzysowe na okreÊlone stanowiska s∏u˝bo-

we w jednostkach wojskowych. NSR stanowià

wzmocnienie potencja∏u jednostek wojsko-

wych, realizujàcych zadania z zakresu zarzàdza-

nia kryzysowego, tj. biorà udzia∏ w: zwalcza-
niu kl´sk ˝ywio∏owych i likwidacji ich skut-

ków, ochronie mienia oraz zdrowia i ˝ycia
ludzkiego, akcjach poszukiwawczych oraz
ratowniczych.

˚o∏nierzem rezerwy jest osoba, która z∏o˝y∏a

przysi´g´ wojskowà i zosta∏a przeniesiona do re-

zerwy po zwolnieniu z czynnej s∏u˝by wojskowej,

w tym zawodowej s∏u˝by wojskowej lub ze s∏u˝-

by kandydackiej, je˝eli dalszym ciàgu podlega

obowiàzkowi s∏u˝by wojskowej (art.99 ust.1

Ustawy o powszechnym obowiàzku obrony RP). 

Osoby, które nie sà ˝o∏nierzami rezerwy,

a wyra˝ajà ch´ç wstàpienia do NSR, zaprasza-

my do S∏u˝by Przygotowawczej!

KROK 1. Podejmij decyzj´:
• Sprawdê naszà ofert´ z ponad 1000 specjalnoÊci,
• Zrealizuj swoje pasje z nami,
KROK 2. Poszukaj niezb´dnych informacji:
• w punktach informacyjnych WKU Warszawa

– ÂródmieÊcie
• na stronach internetowych resortu obrony naro-

dowej (www.wojsko-polskie.pl)
KROK 3. Zgromadê niezb´dne dokumenty, szcze-
gółowe informacje zdob´dziesz w WKU Warszawa
– ÂródmieÊcie
KROK 4. Złó˝ dokumenty do Wojskowej Komendy

Uzupełnieƒ Warszawa – ÂródmieÊcie
KROK 5. ZgłoÊ si´ we wskazanym miejscu na ba-
dania lekarskie i psychologiczne oraz testy kwalifi-
kacyjne
KROK 6. Podpisz kontrakt.
KROK 7. Odbierz kart´ przydziału kryzysowego.

ZOSTAŁEÂ ˚OŁNIERZEM 
NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

Wszelkich informacji udziela WKU Warszawa

– ÂródmieÊcie, ul. Mieros∏awskiego 22,

tel. 22 687-70-89 lub 22 687-71-16.

Wystarczy siedem kroków aby wstàpiç w szeregi Narodowych Sił Rezerwowych:

Dzisiaj w historycznych w´drówkach po gminie
ponownie wspomn´ o obiekcie znanym naszym
stałym mieszkaƒcom, ale mo˝e mniej nowym lub
osobom przejezdnym. 

FORT w Beniaminowie cz. I

W ´ d r ó w k i  z  h i s t o r i à

Odwiedzajàc przy ró˝nych
okazjach malowniczo
wkomponowany w du˝y
kompleks leÊny fort
w Beniaminowie, od kilku
lat obserwowałem
z niepokojem jego
pogarszajàcy si´ stan. 

To najwi´kszy kubaturowo i przestrzennie

zabytek fortyfikacyjny na terenie gminy.

Przez znaczny okres czasu ten jeden z nie-

licznych, tak dobrze zachowanych obiek-

tów fortyfikacyjnych na Mazowszu, samot-

nie opiera∏ si´ najazdom wszelkiego typu

pojazdów terenowych, motocykli kroso-

wych i quadów, których w∏aÊciciele szuka-

jàc ekstremalnych prze˝yç drà˝yli koleiny

we wspaniale zachowanych obwa∏owa-

niach fortecznych. Systematycznie niszczo-

na by∏a zieleƒ i trawa porastajàca skà-

po i z takim trudem piaszczyste skarpy wa-

∏ów fortecznych, a erozja gleby ods∏ania

betonowe konstrukcje fortu powodujàc

ich niszczenie przez warunki atmosfe-

ryczne. Teren fortu pokry∏y liczne trasy

z podjazdami na strome skarpy co powo-

dowa∏o, ̋ e jego wyglàd zmienia∏ si´ powo-

li w poligon doÊwiadczalny. Do tego dosz∏y

jeszcze imprezy organizowane przez mi∏o-

Êników gier paintballowych, upi´kszajàce

setkami kolorowych kleksów Êciany we-

wn´trznych pomieszczeƒ koszarowych

i mury zewn´trzne fortu. Wobec tych

dzia∏aƒ obiekt by∏ praktycznie bezbronny,

pomimo podj´tych przez w∏adze samorzà-

dowe gminy Niepor´t na poczàtku lat dzie-

wi´çdziesiàtych staraƒ, o uznanie fortu

za dobro kultury narodowej. Decyzjà Wo-

jewódzkiego Konserwatora Zabytków

w Warszawie z dnia 11 stycznia 1991 ro-

ku fort w Beniaminowie zosta∏ wpisany

do rejestru zabytków Miasta Sto∏ecznego

Warszawy, jako obiekt zabytkowy w gra-

nicach wa∏u fortecznego wraz ze strefà

ochronnà wokó∏ wa∏u o szerokoÊci 50 me-

trów. Decyzja ta pozwoli∏a na podj´cie

przez w∏adze gminy dalszych dzia∏aƒ

ochronnych, polegajàcych na likwidacji

w fosie du˝ego nielegalnego wysypiska od-

padów oraz ograniczenia u˝ytkowania po-

mieszczeƒ na hodowl´ pieczarek i bocznia-

ków. Takie u˝ytkowanie obiektu przyczy-

ni∏o si´ do przebudowy i zmiany

na niekorzyÊç wyglàdu cz´Êci pomieszczeƒ

koszarowych i elewacji zewn´trznych.

Obiekt zosta∏ oznakowany stosownymi ta-

bliczkami jako zabytkowy, ale by∏y one

po pewnym czasie systematycznie zrywa-

ne. Na zapewnienie w∏aÊciwej opieki

nad tym obiektem mia∏ równie˝ wp∏yw je-

go status w∏asnoÊciowy i znaczna po-

wierzchnia oraz otwartoÊç korzystania.

Fort w Beniaminowie by∏ bowiem u˝ytko-

wany g∏ównie przez Wojsko Polskie, któ-

re mia∏o tu pomieszczenia gospodarcze

i magazynowe. Dzisiaj jest to obiekt zarzà-

dzany przez prywatnego w∏aÊciciela, któ-

ry teren ogrodzi∏ dlatego jego dost´pnoÊç

zosta∏a znacznie ograniczona. Po wst´pie

z teraêniejszoÊci przenieÊmy si´ w prze∏om

wieku XIX i XX, gdy w dniu 2 kwiet-

nia 1903 roku, w Moskwie car Miko-

∏aj II wyda∏ polecenie wykupu ziemi o po-

wierzchni 60 hektarów pod budow´ fortu

w Beniaminowie.* Fort mia∏ za zadanie ra-

zem z innymi m.in. fortem w D´bem, któ-

rego budow´ rozpocz´to w 1901 roku, Ka-

w´czynie i Wawrze stanowiç pó∏nocno-

-wschodni zarys pozycji Warszawskiego

Rejonu Fortecznego. W∏adze carskie

w 1898 roku przyj´∏y bowiem nowe za∏o-

˝enia planu obrony zachodniej granicy Im-

perium, obejmujàce równie˝ rozbudow´

obiektów fortecznych i wzmocnienie obro-

ny na linii Warszawa – Nowogieorgijewsk

(Twierdza Modlin) – Zegrze. (cdn)

� Dariusz Wróbel 

Stowarzyszenie Mi∏oÊników Historii

Regionu Gminy Niepor´t 

* Koszary w Bia∏obrzegach 1906-1915, Jacek

Szczepaƒski


