
O
burzliwych losach gminnego

wniosku o przyznanie dofi-

nansowania na realizacj´ in-

westycji informowaliÊmy w 79 nu-

merze WieÊci Niepor´ckich (30

czerwca 2011). Przypomnijmy tyl-

ko, ˝e dokumenty z∏o˝one zosta∏y

w Mazowieckiej Jednostce Wdra˝a-

nia Programów Unijnych w Warsza-

wie ju˝ jesienià 2008 roku.

Po pierwszej weryfikacji Gmi-

na Niepor´t znalaz∏a si´ na wysokiej

pozycji na og∏oszonej liÊcie, gwa-

rantujàcej przyznanie Êrodków. Nie-

stety, po kolejnej niespodziewanej

weryfikacji, straciliÊmy szans´

na uzyskanie dofinansowania. Stara-

nia wójta Mazura i liczne odwo∏ania

kierowane do MJWPU przynios∏y

wreszcie pozytywny rezultat. Osta-

teczna umowa w sprawie przyznania

Gminie Niepor´t Êrodków unijnych

podpisana zosta∏a 28 lipca. WartoÊç

ca∏ej inwestycji to blisko 6 mln z∏o-

tych, dofinansowanie wyniesie 85 %

kosztów.

Realizacja tej oczekiwanej przez

mieszkaƒców inwestycji odbywa

si´ w ramach przedsi´wzi´cia „Czy-

sta Gmina Niepor´t – czysty Zalew

Zegrzyƒski – budowa systemu od-

bioru i oczyszczania Êcieków na te-

renie Gminy Niepor´t”. Projekt za-

k∏ada budow´ sieci wodociàgowej

i kanalizacyjnej w ulicy Jana Kazi-

mierza w Niepor´cie, na odcinku

od ulicy Szkolnej do stacji PKP.

Na takie usytuowanie infrastruktury

potrzebna by∏a zgoda (wyjàtkowa)

zarzàdcy drogi – Mazowieckiego

Zarzàdu Dróg Wojewódzkich oraz

dodatkowe uzgodnienia z Marsza∏-

kiem Województwa. Nowy wodo-

ciàg b´dzie mia∏ 1,1 km d∏ugoÊci,

kanalizacja – 1,5 km. Ju˝ w ubie-

g∏ym roku wykonana zosta∏a kana-

lizacja w ulicy Chabrowej, która jest

cz´Êcià ca∏ego projektu. Inwestycja

obejmie równie˝ budow´ pompow-

ni podziemnej na ul. Ch∏odnej,

a tak˝e przy∏àczy kanalizacyjnych

do granic posesji.

Szacuje si´, ̋ e z infrastruktury ko-

rzystaç b´dzie blisko 200 osób.

Prace budowlane rozpocznà si´

w tym roku, ich zakoƒczenie plano-

wane jest najpóêniej w czerw-

cu 2012 r. 

� B.Wilk
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ROZWIÑZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji Rozwià-
zywania Problemów Alkoholowych w Niepor´cie w sierpniu 2011
r. Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ – wejÊcie od rehabilitacji):
• 2 sierpnia 2011 r. – H.Powa∏a, A.Burzyƒski;
• 9 sierpnia 2011 r. – E.Staniszewska;
• 6 sierpnia 2011 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk;
• 23 sierpnia 2011 r. – K.Malinowska-Lerman, 

E.Ró˝aƒska.
• 30 sierpnia 2011 r. – A.Radlak, L.Kondrat-Deptu∏a.
Spotkania Komisji w sierpniu 2011 r.: Urzàd Gminy Nie-
por´t, sala konferencyjna, II pi´tro – 9 i 23 sierp-
nia 2011 r. od godz. 16.00

28 lipca Wójt Gminy
Maciej Mazur podpisał
umow´ z Marszałkiem
Województwa
Mazowieckiego
Adamem Struzikiem
w sprawie przyznania
Gminie Niepor´t funduszy
unijnych na budow´
wodociàgu i kanalizacji
w centrum Niepor´tu.
WartoÊç całej inwestycji
to ok. 6mln zł,
dofinansowanie
wyniesie 85% kosztów. 

ÂRODKI unijne na budow´
kanalizacji i wodociàgu
w Niepor´cie

Urzàd Gminy Niepor´t informuje, ˝e
w sierpniu 2011 r. planowane jest rozpo-
cz´cie budowy kanalizacji sanitarnej i sie-
ci wodociàgowej w ul. Jana Kazimierza
w Niepor´cie. W zakresie robót wykonywa-
nych przez Gmin´ jest budowa sieci wodo-
ciàgowej i kanalizacyjnej w ulicy Jana Kazi-
mierza wraz z odcinkami do granicy posesji.
Natomiast po stronie właÊcicieli posesji jest
wykonanie na swój koszt przyłàczy wodocià-

gowych i kanalizacyjnych na terenie nieru-
chomoÊci. Przyłàcza muszà byç wykonane
zgodnie z projektem przyłàcza kanalizacyj-
nego i wodociàgowego, uzgodnionym przez
Miejskie Przedsi´biorstwo Wodociàgów i Ka-
nalizacji – w zakresie kanalizacji i Gminny Za-
kład Komunalny – w zakresie wodociàgu. Za-
miar wykonania przyłàczy zgodnie z z art. 30
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243,

poz. 1623 ze zm.) nale˝y zgłosiç do Wydzia-
łu Architektury Starostwa Powiatowego
w Legionowie. 
W zwiàzku z powy˝szym prosimy miesz-
kaƒców o przygotowywanie si´ do realiza-
cji przyłàczy, zgodnie z wykonanymi pro-
jektami.
Informacji udziela Dział Inwestycji i Zamówieƒ
Publicznych tel. 22 767 04 35, 22 767 04 42,
22 767 04 16, 22 767 04 05.o g ∏ o s z e n i e

ÂRODKI unijne na budow´
kanalizacji i wodociàgu
w Niepor´cie

Umow´ podpisujà, od lewej: Wójt Maciej Mazur,
Marsza∏ek Adam Struzik,

Wicemarsza∏ek Marcin Kierwiƒski
fot. arch. UMWM

fot. arch. UMWM
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OTWARCIE Bazy Ratowniczo-
-Szkoleniowej w Zegrzu Południowym

W piàtek 1 lipca 2011 r. odbyła si´ uroczystoÊç otwarcia 
Bazy Ratowniczo – Szkoleniowej Legionowskiego Wodnego

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Okazały budynek zapewni
właÊciwe warunki pracy ratownikom strzegàcym wód 

Zalewu Zegrzyƒskiego oraz jego okolic.

W
uroczystoÊci otwarcia bazy

udzia∏ wzi´li m.in.: Podse-

kretarz Stanu w Minister-

stwie Zdrowia Marek Haber, Woje-

woda Mazowiecki Jacek Koz∏owski

– odpowiedzialny za system ratow-

nictwa medycznego w wojewódz-

twie, Zast´pca Dyrektora Departa-

mentu w MSWIA Edyta Muszyƒ-

ska, Prezes WOPR Jerzy Telak,

Starosta Legionowski Jan Grabiec,

Wójt Gminy Niepor´t S∏awomir

Maciej Mazur, który z∏o˝y∏ na r´ce

Prezesa LWOPR Krzysztofa Jawor-

skiego podzi´kowania dla ratowni-

ków, Zast´pca Wójta Gminy Niepo-

r´t Alicja Soko∏owska, Wójt Gminy

Wieliszew Pawe∏ Kownacki oraz

Proboszcz Parafii Przemienienia

Paƒskiego w Wieliszewie ks. Grze-

gorz Kucharski. Podczas uroczysto-

Êci podpisano równie˝ porozumienie

o wspó∏pracy pomi´dzy Legionow-

skim WOPR a Komendà Sto∏ecznà

Policji. Nast´pnie odby∏o si´ uroczy-

ste otwarcie nowoczesnego budyn-

ku Bazy Ratowniczo – Szkoleniowej

oraz jej poÊwi´cenie przez ks. Ku-

charskiego.

Po cz´Êci oficjalnej zgromadzeni

goÊcie mogli obejrzeç profesjonalny

pokaz akcji ratunkowej w wykona-

niu ratowników WOPRu. 

� R. Âwiàtkowski

To dobra wiadomoÊç, szczególnie dla

pieszych, poruszajàcych si´ tà trasà.

Brak wydzielonego na moÊcie pasa dla

ruchu pieszego, stwarza∏ zagro˝enie dla

u˝ytkowników drogi. Prace moderniza-

cyjne obejmà m.in.: przebudow´ i po-

szerzenie p∏yty mostu, przebudow´

przyczó∏ków i podpór, budow´ chodni-

ka, wykonanie nowej nawierzchni jezd-

ni, monta˝ nowych barier i por´czy.

W okresie od 25 lipca do koƒca paê-

dziernika trwaç b´dà roboty, które wy-

magajà zamkni´cia mostu dla ruchu.

Objazd zosta∏ poprowadzony ulicà Ja-

na Kazimierza w Niepor´cie.

W zwiàzku z tym trzeba si´ liczyç

z okresowymi utrudnieniami w ruchu.

WartoÊç inwestycji to ok. 2 mln z∏o-

tych. 

� BW

Sukcesem zakoƒczyły si´
starania gminy o pozyskanie
Êrodków unijnych
na modernizacj´ budynku OSP
w Wólce Radzymiƒskiej. 4 lipca
wójt Maciej Mazur podpisał
umow´ z Marszałkiem
Województwa w sprawie
przekazania gminie funduszy. 

Trwajà prace przy budowie nawierzchni ulicy Bagiennej w Kàtach W´gierskich. 

Wniosek w tej sprawie gmina z∏o˝y-

∏a w po∏owie 2010 roku. Dokumenty

zosta∏y pozytywnie ocenione i wkrót-

ce zapad∏a decyzja o przyznaniu gmi-

nie Niepor´t Êrodków finansowych

w wysokoÊci 200 tys. z∏ w ramach

dzia∏ania 413 – Wdra˝anie lokalnych

strategii rozwoju PROW 2007-2013.

Modernizacja budynku OSP

w Wólce Radzymiƒskiej obejmuje

wykonanie docieplenia wraz z tynka-

mi, wymian´ instalacji wodno-kana-

lizacyjnej, tynkowanie i malowanie

Êcian wewn´trznych, wykonanie po-

sadzek i pod∏óg. Prace wokó∏ budyn-

ku przewidujà po∏o˝enie chodników,

wykonanie wjazdu z kostki betonowej

oraz remont ogrodzenia. Zaplanowa-

ny zosta∏ równie˝ zakup niezb´dnego

wyposa˝enia, w tym mebli i kompu-

terów. 

Prace remontowe rozpocznà si´ jesz-

cze w tym roku, po og∏oszeniu i roz-

strzygni´ciu przetargu, a ich zakoƒcze-

nie zaplanowane jest w 2012 roku. 

� BW
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MODERNIZACJA budynku OSP w Wólce
Radzymiƒskiej

Dobiegły koƒca prace remontowe nawierzchni ulicy Topolowej
w Wólce Radzymiƒskiej.

Wykonana zosta∏a asfaltowa na-

wierzchnia Êcieralna, pobocza ulicy

wysypano ̋ wirem. Wyremontowany

zosta∏ 660-metrowy odcinek drogi,

od ulicy Szkolnej do wlotu na dro-

g´ wojewódzkà nr 631 – ul. Pogo-

nowskiego. Koszt inwestycji wy-

niós∏ 160 tys. z∏, wykonywa∏a jà fir-

ma Fal-Bruk z Warszawy.

� BW

15 lipca rozpocz´ły si´ prace przy przebudowie mostu na rzece Czarna
w Stanisławowie Pierwszym. Realizatorem inwestycji jest Starostwo Powiatowe.

PRACE na Bagiennej

W II etapie prac na ulicy Bagiennej po-

wstaje ciàg pieszo-jezdny o nawierzch-

ni z kostki betonowej, na odcinku d∏u-

goÊci 160 metrów. Powstanà równie˝

wjazdy do posesji. Wzd∏u˝ drogi,

na poboczu, wykonane zostanà dreny

francuskie, z t∏ucznia zawini´tego

w geow∏óknin´ i przykrytego p∏ytami

eko. Koszt inwestycji to 113 tys. z∏, re-

alizatorem prac jest firma Us∏ugi Bru-

karskie z T∏uszcza. 

� BW

REMONT nawierzchni ulicy Topolowej

REMONT mostu na ulicy PrzyszłoÊç
w Stanisławowie Pierwszym  
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O negocjacjach prowadzonych

przez wójta Macieja Mazura ze

Spó∏dzielnià Mieszkaniowà Budow-

nictwa Jednorodzinnego w sprawie

przej´cia dróg na osiedlu G∏ogi in-

formowaliÊmy w koƒcu ubieg∏ego

roku. Ju˝ wówczas, po decyzji Wal-

nego Zgromadzenia Cz∏onków SMBJ

o przekazaniu dzia∏ek i uchwale

Rady Gminy wyra˝ajàcej zgod´

na nieodp∏atne nabycie tych nieru-

chomoÊci na w∏asnoÊç, Gmina zle-

ci∏a wykonanie odwodnienia parkin-

gu oraz nowej nawierzchni z kostki

betonowej. Obecnie przygotowy-

wana jest inwestycja drogowa

na ulicy Husarii. 

� BW

22 lipca roku Gmina Niepor´t i Spółdzielnia Mieszkaniowa
Budynków Jednorodzinnych podpisały akt notarialny,
na mocy którego Gmina Niepor´t została właÊcicielem
dróg Husarii, Butryma oraz placu o nazwie Rynek
i parkingu przy Rynku na osiedlu Głogi.

Drogi zmieniły właÊciciela

Cz´Êç prac, zw∏aszcza tych poczàt-

kowych, polegajàcych na frezowaniu

istniejàcej nawierzchni, realizowana

by∏a nocà. Ograniczy∏o to wyst´pu-

jàce utrudnienia w ruchu. Obecnie

porzàdkowane sà pobocza, do wyko-

nania pozosta∏o jeszcze oznakowanie

poziome ulicy.

Przy okazji prac remontowych za-

rzàdca drogi – Mazowiecki Zarzàd

Dróg Wojewódzkich wykona∏ te˝

dodatkowe oznakowanie przejÊcia

dla pieszych przy Gimnazjum w Sta-

nis∏awowie Pierwszym. O jego wy-

konanie, podobnie jak o wykonanie

ca∏ego remontu ulicy Jana Kazimie-

rza, wnioskowa∏ wójt Maciej Mazur,

majàc na uwadze bezpieczeƒstwo

uczniów. Przy pasach ustawiona zo-

sta∏a pomaraƒczowa ostrzegawcza

sygnalizacja pulsujàca, zasilana ba-

teriami s∏onecznymi. 

� BW

Post´pujà prace remontowe na ulicy Jana Kazimierza.
Z centrum Niepor´tu do granicy z Warszawà jeêdzimy ju˝
po nowej, równej nawierzchni. 

JANA Kazimierza w remoncie

NOWE zasady rejestrowania działalnoÊci gospodarczej 

XIII SESJA Nadzwyczajna Rady Gminy Niepor´t

29 lipca 2011 roku
(piàtek) odbyła si´
XIII Sesja
Nadzwyczajna
Rady Gminy
Niepor´t
VI kadencji, którà
poprowadził
Przewodniczàcy
Rady Eugeniusz
Woêniakowski. 

S
esja Rady Gminy Niepor´t w trybie nadzwy-

czajnym zosta∏a zwo∏ana na wniosek Wójta

Macieja Mazura w zwiàzku z uzyskanym do-

finansowaniem projektu „Budowa kanalizacji sa-

nitarnej oraz sieci wodociàgowej w ul. Jana Ka-

zimierza w Niepor´cie” – w ramach Regionalne-

go Programu Operacyjnego Województwa Mazo-

wieckiego 2007-2013, priorytetu IV Ârodowisko,

zapobieganie zagro˝eniom i energetyka, dzia∏a-

nia 4.1 Gospodarka wodno-Êciekowa. 28 lipca

Wójt Maciej Mazur podpisa∏ umow´ z Marsza∏-

kiem Adamem Struzikiem o przyznaniu Gminie

Niepor´t dofinansowania realizacji inwestycji. Jej

wartoÊç to blisko 6 mln z∏otych, a 85% kosztów

pokryjà Êrodki unijne.

Podczas sesji Rada Gminy Niepor´t podj´∏a

nast´pujàce uchwa∏y (treÊç uchwa∏ dost´p-

na w BIP – zak∏adka „Uchwa∏y Rady”): 

– uchwa∏à nr XIII/67/2011 dokonano zmian

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmi-

ny Niepor´t na lata 2011 -2019; 

– uchwa∏à nr XIII/68/2011 dokonano zmian

w Uchwale Bud˝etowej Gminy Niepor´t

na 2011 rok . � D.Brzozowska

Uwaga przedsi´biorcy – od 1 lipca 2011 r.  obowiàzujà nowe przepisy ustawy o swobodzie działalnoÊci gospodarczej oraz nowy formularz wniosku
do rejestracji działalnoÊci gospodarczej. Zamiast dotychczasowego formularza EDG-1 obowiàzuje  CEIDG-1.

Przedsi´biorcy dzia∏ajàcy jednooso-

bowo oraz wspólnicy spó∏ek cywil-

nych rejestrowani sà od 1 lipca

w Centralnej Ewidencji i Informacji

o Dzia∏alnoÊci Gospodarczej, którà

prowadzi minister w∏aÊciwy

do spraw gospodarki (dotychczas

Ewidencja Dzia∏alnoÊci Gospodar-

czej, którà prowadzi∏ urzàd miasta

lub gminy).

Osoba fizyczna mo˝e z∏o˝yç wnio-

sek o wpis do CEIDG w wybranym

przez siebie urz´dzie gminy:

– za poÊrednictwem formularza
elektronicznego dost´pnego

na stronie CEIDG oraz w Biulety-

nie Informacji Publicznej ministra

w∏aÊciwego ds. Gospodarki (jeÊli

posiada kwalifikowany podpis

elektroniczny),

– osobiÊcie, albo

– wys∏anym listem poleconym (ko-

niecznoÊç potwierdzenia notarial-

nie w∏asnor´cznoÊci podpisu).

Sk∏adany wniosek stanowi, oprócz

wniosku o wpis do ewidencji, tak˝e

wniosek o nadanie numeru REGON,

zg∏oszenie do urz´du skarbowego

oraz do ZUS lub KSUS.

Wniosek pozwala równie˝ wy-

braç form´ opodatkowania. Pami´-

tajmy jednak, ˝e dodatkowej wizy-

ty w urz´dzie skarbowym wymagaç

b´dzie m.in. rejestracja podatku

VAT.

CzynnoÊci te wykonaç nale˝y

przed uzyskaniem pierwszych przy-

chodów.

� E.Staniszewska

ENGLISH EXPRESS zaprasza na DARMOWY

kurs j´zyka angielskiego wspó∏finansowany

z Unii Europejskiej i Bud˝etu Paƒstwa

w ramach konkursu 1/POKL/7.3/2010

Projekt: „ANGIELSKI

DLA BEZROBOTNYCH

KOBIET 

Z GMINY NIEPOR¢T”
Nr projektu: UDA-POKL.07.03.00-14-368/10-00

� ró˝ne poziomy zaawansowania

� kurs b´dzie si´ odbywa∏ w soboty

� czas trwania kursu: paêdziernik 2011

– styczeƒ 2012

� iloÊç wolnych miejsc: 24

� liczy si´ kolejnoÊç zg∏oszeƒ oraz

spe∏nienie warunków grupy docelowej

(kobiety bezrobotne z gminy Niepor´t

w wieku 16-64 lat)

zapisy pod numerem 509724339
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Ulewne deszcze z ostatnich dni lipca spowodowały zalanie
osiedli mieszkaniowych oraz wzrost stanu wód kanałów
melioracyjnych i rzek Beniaminówki oraz Czarnej. Niestety,
lokalne podtopienia wystàpiły w wielu miejscowoÊciach gminy. 

Kolejny ju˝ raz Stra˝ Gminna ujawniła proceder wylewania zawartoÊci
szamba bezpoÊrednio do ziemi, poza granice posesji. Kiedy wreszcie
zaczniemy właÊciwie oceniaç wzgl´dy ekonomiczne i negatywny
wpływ takich poczynaƒ na Êrodowisko?

CZY to si´ opłaca?
Oko∏o godziny 20:30 stra˝nicy pa-

trolujàcy miejscowoÊç Józefów

ujawnili osob´, która opró˝nia∏a

zbiornik na nieczystoÊci ciek∏e

(szambo), wylewajàc jego zawartoÊç

poza obr´b posesji. Czyn ten jest

wykroczeniem w Êwietle ustawy

o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku

w gminach, a tak˝e uchwa∏y Rady

Gminy w sprawie Regulaminu

utrzymania czystoÊci i porzàdku

na terenie Gminy Niepor´t. Spraw-

ca tego czynu zosta∏ ukarany man-

datem karnym w wysokoÊci 500 z∏o-

tych.

Nasuwa si´ wi´c pytanie – czy to

si´ op∏aca?

Jednorazowy koszt wywozu nie-

czystoÊci p∏ynnych przez uprawnio-

nà firm´, która musi posiadaç zgo-

d´ na prowadzenie dzia∏alnoÊci tego

typu wydanà przez Wójta Gminy,

wynosi oko∏o 100 – 200 z∏otych

(w zale˝noÊci od iloÊci). Drugi, bar-

dzo wa˝ny aspekt, to wzgl´dy Êrodo-

wiskowe. Je˝eli w∏aÊciciel tej pose-

sji korzysta z w∏asnego uj´cia wody,

to po krótkim czasie odczuje to w jej

smaku. Niestety, jego sàsiedzi,

opró˝niajàcy szamba zgodnie z obo-

wiàzujàcymi zasadami, równie˝ mo-

gà doÊwiadczyç skutków nielegalne-

go post´powania. Czy zatem warto

zatruwaç Êrodowisko, nie myÊleç

o konsekwencjach i liczyç tylko

na drobne oszcz´dnoÊci, które nie sà

przecie˝ pewne? 

Stra˝ Gminna przypomina, ˝e in-

dywidualne opró˝nianie zbiornika

bezodp∏ywowego poprzez wylewa-

nie nieczystoÊci p∏ynnych poza ten

zbiornik jest zabronione i stanowi

wykroczenie zagro˝one karà grzyw-

ny. Ka˝dy w∏aÊciciel nieruchomoÊci

obowiàzany jest zawrzeç i posiadaç

umow´ na wywóz nieczystoÊci p∏yn-

nych, jak równie˝ i sta∏ych (odpady).

Obowiàzkiem ka˝dego z w∏aÊcicie-

li czy nawet u˝ytkowników nieru-

chomoÊci jest równie˝ posiadanie

dowodu zap∏aty za powy˝sze us∏ugi.

W czasie kontroli przez uprawnione

s∏u˝by (Stra˝ Gminna) realizacji na-

∏o˝onych obowiàzków na w∏aÊcicie-

la lub u˝ytkownika nieruchomoÊci,

umow´ wraz z fakturà (rachunkiem)

nale˝y okazaç stra˝nikowi dokonujà-

cemu kontroli. Obowiàzki w∏aÊcicie-

li nieruchomoÊci zosta∏y okreÊlone

w ustawie z dnia 13 wrzeÊnia 1996

roku o utrzymaniu czystoÊci i po-

rzàdku w gminach.

� S. Pejta

Kom. Stra˝y Gminnej

Gminny OÊrodek

Kultury w Niepor´cie

sk∏ada serdeczne

podzi´kowania

instytucjom, firmom oraz

osobom prywatnym,

które by∏y

wspó∏organizatorami

„Âwi´ta Gminy

Niepor´t 2011”,

a w szczególnoÊci

g∏ównemu sponsorowi

OPERATOROWI

GAZOCIÑGÓW

PRZEMYS¸OWYCH

GAZ – SYSTEM S.A.

Wypo˝yczalnia powsta∏a w ramach

partnerstwa Gminy Niepor´t z Miastem

Legionowo, w ramach realizacji progra-

mu „Aktywne Legionowo”. Ma on

na celu m.in. zach´canie do atrakcyjne-

go i aktywnego sp´dzania czasu wolne-

go oraz rozwój turystyki w powiecie

i regionie. Wypo˝yczenie roweru jest

bezp∏atne. 

Wypo˝yczalnie rowerów i punkty in-

formacji turystycznej znajdujà si´ tak-

˝e w Arenie Legionowo, w Wielisze-

wie oraz Nowym Dworze Mazowiec-

kim. 

Punkt na Dzikiej Pla˝y w Niepor´cie

czynny b´dzie do 28 sierpnia, od ponie-

dzia∏ku do piàtku w godzinach 10.00-

18.00, w soboty i niedziele od 9.00

do 20.00. 

Punkt Obs∏ugi Rowerzysty funkcjonu-

je w systemie on-line i wypo˝yczanie ro-

werów jest mo˝liwe tylko po wczeÊniej-

szym zalogowaniu. W przypadku, gdy ro-

wer wypo˝yczony i zwrócony zostanie

w tym samym punkcie, kaucja nie jest wy-

magana. Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç wy-

po˝yczenia roweru w jednym punkcie

i zwrotu w jednym z pozosta∏ych, wów-

czas ko-

nieczne jest

wp∏acenie kau-

cji. Warunkiem koniecznym do wypo˝y-

czenia rowerów jest posiadanie dwóch do-

kumentów to˝samoÊci (dowód osobisty,

prawo jazdy, paszport). Jedna osoba mo-

˝e wypo˝yczyç maksymalnie 4 rowery.

Rowery wypo˝yczane sà tylko na jeden

dzieƒ i zwrot musi nastàpiç w godzinach

otwarcia wypo˝yczalni 9:00-20:00. 

Regulamin wypo˝yczalni znajduje

si´ na stronie internetowej:

http://www.aktywnelegionowo.pl � BWilk

LIPCOWE podtopienia
N

ajbardziej zagro˝one by∏y re-

jony Wólki Radzymiƒskiej,

Woli Aleksandra, Zegrza Po-

∏udniowego, Bia∏obrzegów, Micha∏o-

wa Grabiny, osiedla G∏ogi i ulicy Ró-

˝anej w Niepor´cie. Bardzo wysoki

poziom wody pod mostem w Wólce

Radzymiƒskiej budzi∏ zaniepokojenie

mieszkaƒców. Okoliczne ∏àki znala-

z∏y si´ pod wodà, podtopione zosta-

∏y ni˝ej po∏o˝one posesje. W Stani-

s∏awowie Drugim woda z kana∏u B

zala∏a podwórka i piwnice okolicz-

nych domów. Powtórzy∏a si´ wi´c sy-

tuacja z poczàtku tego roku. Ulewny

niedzielny deszcz rwàcy ulicami za-

lewa∏ piwnice i gara˝e na osiedlu

G∏ogi. IloÊç wody by∏a wyjàtkowo

du˝a. Sytuacj´ pogarsza wysoki stan

wód gruntowych, który ju˝ wczeÊniej

powodowa∏ zalewanie ni˝ej po∏o˝o-

nych terenów. Na ulicy Ró˝anej

w Niepor´cie pod wodà znalaz∏ si´

plac zabaw dla dzieci, podobnie piw-

nice domów. W akcj´ ratowniczà za-

anga˝owane by∏y jednostki PSP z Le-

gionowa, OSP z Kàtów W´gierskich,

Wólki Radzymiƒskiej, Niepor´tu,

Legionowa, Wieliszewa i Jab∏onny,

a tak˝e stra˝acy z Wojskowych Za-

k∏adów ¸àcznoÊci w Zegrzu oraz

Stra˝ Gminna. W zagro˝onych miej-

scach – wzd∏u˝ brzegów i przy prze-

pustach Beniaminówki i kana∏u Sie-

rakowskiego – uk∏adane by∏y worki

z piaskiem, podobnie zabezpieczano

wejÊcia do zabudowaƒ i ca∏e posesje.

Z wielu piwnic wypompowywano

wod´. Takie dzia∏ania podejmowali

te˝ mieszkaƒcy samodzielnie, ratujàc

dobytek przed zniszczeniem. 

We wtorek, 2 sierpnia, z brzegów

wystàpi∏a rzeka Czarna w Izabelinie,

w okolicach mostu na ulicy Wrzoso-

wej. – Tak wysokiego poziomu wo-

dy w rzece nie pami´tam. Woda tu-

taj cz´sto przybiera, wiosnà te˝ by-

∏a wysoka, ale nie a˝ tak – powie-

dzia∏ zaniepokojony Adam

Banaszek, so∏tys Izabelina. Woda

przelewa∏a si´ nie tylko przez grobl´.

P∏yn´∏a te˝ na ∏àki tunelami, wyko-

panymi przez bobry. Przybór wody

ods∏oni∏ skal´ ich dzia∏alnoÊci

wzd∏u˝ brzegu rzeki. Wczesnym

popo∏udniem podj´ta zosta∏a decyzja

o umocnieniu brzegu Czarnej worka-

mi z piaskiem. Na miejsce przyje-

chali stra˝acy z PSP w Legionowie

oraz z OSP w Kàtach W´gierskich,

Niepor´cie i Wólce Radzymiƒskiej.

By∏ te˝ wójt Maciej Mazur – szef

Obrony Cywilnej gminy. Przygoto-

wane worki z piaskiem przewo˝ono

quadem i uszczelniano nimi nasiàk-

ni´te wa∏y. Równie˝ nast´pnego

dnia na wa∏ach Czarnej pracowali

stra˝acy. 

Gdy zamykaliÊmy numer WieÊci Nie-

por´ckich, sytuacja na rzece by∏a dalej

powa˝na, ale na szcz´Êcie stabilna. 

Do czwartku w akcji przeciwpowo-

dziowej wykorzystano 3000 sztuk

worków i 90 ton piasku. 

� B.Wilk

WYPO˚YCZ rower na Dzikiej Pla˝y
25 czerwca na Dzikiej Pla˝y w Niepor´cie uruchomiona została wypo˝yczalnia rowerów.

PODZI¢KOWANIA
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NA KOLONIE w góry…

N
asza przygoda z kolonià rozpo-

cz´∏a si´ w piàtek 15 lipca, kie-

dy wsiedliÊmy do pociàgu i po-

machaliÊmy rodzicom na po˝egnanie.

W sobotni poranek powita∏y nas góry

i Zakopane, skàd pojechaliÊmy do Bu-

kowiny Tatrzaƒskiej do oÊrodka „Har-

naÊ”, w którym nocowaliÊmy.

Tego dnia ruszyliÊmy na bardzo uda-

nà wycieczk´ do Doliny KoÊcieliskiej,

gdzie zwiedziliÊmy Jaskini´ Mroênà.

Niektórzy wyszli z niej z guzem na g∏o-

wie i b∏otem na kolanach, ale poza tym

by∏o bardzo fajnie. 

W niedziel´ odwiedziliÊmy baseny

„Terma Bukowina”, gdzie wszyscy Êwiet-

nie si´ bawili w basenach zewn´trznych

i na zje˝d˝alniach. Po obiedzie poszliÊmy

na msz´ Êwi´tà do koÊcio∏a NajÊwi´tsze-

go Serca Pana Jezusa w Bukowinie. 

Trzeciego dnia czeka∏a nas prawdziwa

wyprawa w góry – nad Morskie Oko.

Po drodze widzieliÊmy pi´kne wodospa-

dy o nazwie „Wodogrzmoty Mickiewi-

cza” i niezapomniane krajobrazy. Gdy do-

tarliÊmy do schroniska i zrobiliÊmy d∏ugi

postój, okaza∏o si´ ˝e sà tacy, którym nie

brakowa∏o si∏. Pomimo zachmurzenia

i zm´czenia okrà˝yli ca∏e Morskie Oko.

W drodze powrotnej do∏àczy∏ do nas

ksiàdz proboszcz z Parafii Józefów.

We wtorek pojechaliÊmy na S∏owacj´

do rewelacyjnego AQUAPARKU „Ta-

tralandia”. Jest to najwi´kszy park roz-

rywki wodnej na S∏owacji, Czechach

i w Polsce. Mo˝na tam by∏o skorzystaç

z 29 zakr´conych lub prostych, krytych

lub odkrytych rur i zje˝d˝alni oraz

z 11 basenów. WyjechaliÊmy stamtàd

z masà niezapomnianych wra˝eƒ.

Piàtego dnia naszego pobytu byliÊmy

w Kopalni Soli „Wieliczka”, gdzie mo˝-

na by∏o lizaç Êciany (smakowa∏y oczywi-

Êcie jak sól…). ZwiedzaliÊmy tam kapli-

c´ Êw. Kingi i inne kapliczki (z soli oczy-

wiÊcie), podziwialiÊmy posàgi i makiet´

przedstawiajàcà prac´ górników. Wróci-

liÊmy stamtàd z kryszta∏kami soli.

W czwartek poszliÊmy szlakiem

na Hal´ Kondratowà, po drodze zaglàda-

jàc do Pustelni Êw. Brata Alberta na Ka-

latówkach, gdzie nasz ksiàdz proboszcz

odprawi∏ msz´ Êw. Troch´ w´drówki

i dotarliÊmy do schroniska, skàd widaç

by∏o kolejki wje˝d˝ajàce na Kasprowy

Wierch. Po wypiciu goràcej czekolady

ruszyliÊmy w drog´ powrotnà. 

Ostatniego dnia uczestniczyliÊmy we

mszy Êw. W Sanktuarium Matki Bo˝ej

Fatimskiej w Zakopanem, a potem po-

jechaliÊmy kolejkà linowà na Guba∏ów-

k´, rozgrzaliÊmy si´ herbatà i zjechali-

Êmy na Krupówki. Tu ogarnà∏ nas sza∏

kupowania pamiàtek i objadania si´

w KFC i w McDonaldzie. Potem nad-

szed∏ czas pakowania si´ i do domu!!!

W czasie wyjazdu odby∏y si´ te˝

dwie super dyskoteki, konkurs „mam

talent” i kilka wieczorków, na których

ÊpiewaliÊmy, graliÊmy w ró˝ne gry

i Êwietnie si´ bawiliÊmy. Niestety naj-

wi´kszym problemem by∏o ˝ycie

za pan brat z czystoÊcià, czego pilno-

wa∏a komisja porzàdkowa. Rano cza-

sem pobudk´ robi∏y nam niesamowi-

te stwory, dziwnie przypominajàce na-

szych wychowawców: p. Agnieszk´

Powa∏´, p. Iz´ Szelàg, p. Wiolet´ Kun-

kel, p. Gra˝yn´ Âwiat i p. Mart´ Skal-

skà. Ostatni wieczorek obfitowa∏

w dobrà atmosfer´ i nagrody, a tak˝e

˝al, ˝e musimy ju˝ wyje˝d˝aç.

Ogólnie bardzo mi si´ podoba∏o i po-

dejrzewam, ˝e nie tylko mi.

P.S. Uczestnicy kolonii serdecznie

dzi´kujà organizatorom kolonii:

p. Agnieszce Powale, ks. Piotrowi Âliw-

ce i zespo∏owi CARITAS z Józefowa,

Hurtowni „KRIS”, wszystkim sponso-

rom i wychowawcom.

� Uczestnik kolonii Kuba Szelàg

Od poczàtku lipca w ramach „Akcji Lato” w Filiach Gminnego OÊrodka Kultury w Kàtach W´gierskich,
Beniaminowie oraz w Stanisławowie Drugim odbyło si´ ju˝ wiele ciekawych zaj´ç oraz wyjazdów dla dzieci. 

WAKACJE z Gminnym OÊrodkiem Kultury

Po przedstawieniu odby∏

si´ kiermasz zabawek oraz

prac wykonanych przez

dzieci na warsztatach zor-

ganizowanych przez GOK.

Zebrana kwota mia∏a byç

przeznaczona na dofinanso-

wanie wyjazdu autokarem

do ZOO i tak te˝ si´ sta∏o.

Dzieci za w∏o˝ony wysi∏ek i ci´˝kà

prac´ zosta∏y wynagrodzone i 5 sierp-

nia pojadà do Warszawskiego ZOO.

Serdecznie dzi´kujemy wszystkim

osobom, które przyczyni∏y si´

do szcz´Êcia i satysfakcji dzieciaków

i pozwoli∏y im cieszyç si´ z efektów

w∏asnej pracy. � Mariola Pietrucha

W pierwszym tygodniu lipca udaliÊmy si´ na wy-

cieczk´ do Warszawy do kina Silver Screen. Dzie-

ci mia∏y do wyboru dwa filmy „Gnomeo i Ju-

lia 3D” oraz „Auta II 3D”. Przed seansem udali-

Êmy si´ do Mc Donalda. W nast´pnym tygodniu

wybraliÊmy si´ na basen olimpijski Warszawian-

ka, gdzie szaleƒstwom nie by∏o koƒca. Korzysta-

liÊmy ze zje˝d˝alni, jacuzzi, najm∏odsi chlapali si´

w brodziku, a nieco starsi p∏ywali w zewn´trznym

basenie. OdwiedziliÊmy równie˝ Centrum Nauki

Kopernik. To by∏ wyjazd, na który wszyscy ocze-

kiwali z niecierpliwoÊcià. Zwiedzanie rozpocz´-

∏o si´ przy Wahadle Foucaulta i po prawie trzech

godzinach w tym samym miejscu zakoƒczy∏o.

Dzieci samodzielnie przeprowadza∏y doÊwiadcze-

nia i w ten sposób poznawa∏y prawa nauki.

Wszystkie stanowiska intrygowa∏y i wzbudza∏y

ogromne zainteresowanie. Uda∏o nam si´ zwiedziç

cztery galerie: Êwiat w ruchu, cz∏owiek i Êrodowi-

sko, stref´ Êwiat∏a oraz korzenie cywilizacji.

W ka˝dy poniedzia∏ek i Êrod´ udawaliÊmy si´

na rowerowe wycieczki na Dzikà Pla˝´ oraz

do Portu Jachtowego w Niepor´cie. Trasa wycie-

czek prowadzi∏a ze Stanis∏awowa Drugiego

do Kàtów W´gierskich, skàd przez las lub wzd∏u˝

Kana∏u ˚eraƒskiego doje˝d˝aliÊmy na miejsce.

Na Dzikiej Pla˝y pod okiem ratowników oraz

opiekunów dzieci kàpa∏y si´, rozgrywa∏y mecze

siatkówki pla˝owej, bawi∏y si´ na placu zabaw

oraz korzysta∏y z si∏owni. Natomiast w Porcie

Jachtowym czas up∏ywa∏ na nauce windsurfingu,

˝eglowania i rejsach motorówkà po Zalewie. 

W pozosta∏e dni tygodnia w oÊrodkach odby-

wa∏y si´ zaj´cia, które prowadzili kierownicy po-

szczególnych filii – warsztaty artystyczne, cera-

miczne i kulinarne. Wszyscy ch´tnie te˝ brali

udzia∏ w grach i zabawach na placach zabaw. Po-

nadto w Filiach GOK w Beniaminowie oraz w Kà-

tach W´gierskich odby∏y si´ spotkania z aspiran-

tem Mariuszem Karwatem z Komisariatu w Nie-

por´cie, poÊwi´cone bezpieczeƒstwu w czasie

wakacji.

Kierownicy Filii Gminnego OÊrodka Kultury

w Kàtach W´gierskich, Stanis∏awowie Drugim

oraz Beniaminowie sk∏adajà serdeczne podzi´-

kowania wszystkim, którzy poprzez w∏asne za-

anga˝owanie przyczyniajà si´ do uatrakcyjniania

Akcji Lato.

Ponadto zapraszamy wszystkich zainteresowa-

nych do wzi´cia udzia∏u w sierpniowej akcji letniej,

przygotowanej przez Gminny OÊrodek Kultury

w Niepor´cie. Szczegó∏owe plany znajdujà si´

na stronie internetowej www.goknieporet.pl 

� Paulina Majewska

Wyjazd w góry, dni wypełnione wycieczkami, poznawaniem
przyrody, zabawà – takie atrakcje przygotowała dla du˝ej
grupy uczniów Szkoła Podstawowa w Józefowie wraz z Parafià
Rzymsko-Katolickà N. M. P. Królowej. Wra˝eniami z pobytu
podzielił si´ jeden z uczestników najwyraêniej udanych kolonii. 

16 lipca 2011 w Filii
Gminnego OÊrodka
Kultury w Beniaminowie
odbył si´ spektakl
pt. „JaÊ i Małgosia”
w wykonaniu starszej
grupy teatralnej
Beniaminki. 

JAÂ i Małgosia w Beniaminowie
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Dobiegły koƒca nieodpłatne wakacyjne zaj´cia nauki windsurfingu,
prowadzone przez stowarzyszenie kultury fizycznej Klub Sportów Wodnych
Niepor´t, na zlecenie Urz´du Gminy. 

LETNIA szkoła windsurfingu 
– do zobaczenia za rok
P

ierwsze zaj´cia (04.07) odby∏y

si´ w strugach deszczu z dwiema

dzielnymi kursantkami: Gabrysià

i Martynà. Dziewczyny, pomimo i˝

by∏y przemoczone powiedzia∏y, ˝e

nie straszna im pogoda i koniecznie

chcà wyjÊç na wod´. Tak te˝ si´ sta∏o.

Zaj´cia pomimo fatalnej aury odby∏y

si´, a kursantki dwa dni póêniej poja-

wi∏y si´ ponownie, przyprowadzajàc

jeszcze dwie kole˝anki. Pogoda znów

pozostawia∏a wiele do ˝yczenia, ale

dzi´ki ma∏ej iloÊci uczestników zaj´-

cia mia∏y form´ lekcji indywidual-

nych. Dzi´ki temu uczestniczki zaj´ç

zacz´∏y zupe∏nie samodzielnie p∏ywaç

na deskach ju˝ po kilkunastu minu-

tach. Drugi tydzieƒ oraz kolejne przy-

nios∏y popraw´ warunków atmosfe-

rycznych – s∏oƒce i mniejszy lub

wi´kszy wiatr. Dzieciaki i m∏odzie˝

stawiali si´ dzielnà ponad 20-osobowà

grupà (czasami dochodzàcà nawet

do 30 osób). Wszystkie zaj´cia, wyglà-

da∏y podobnie. Rozpoczyna∏y si´ kil-

kuminutowà rozgrzewkà – zabawa

w berka, çwiczenia rozgrzewajàce

i rozciàgajàce, nast´pnie podzia∏

na grupy: zaawansowanych, Êrednio-

zaawansowanych, poczàtkujàcych

oraz tych, którzy na zaj´cia przyszli

po raz pierwszy. Ci ostatni zaczynali

od odrobiny teorii na brzegu, pozosta-

li mieli praktyk´ „na wodzie”. Kursan-

ci na ka˝dych zaj´ciach byli „na de-

skach” przez 2 godziny. Zaprawa

na làdzie zosta∏a ograniczona do nie-

zb´dnego minimum. Miesiàc zaj´ç

– 8 spotkaƒ – up∏ynà∏ bardzo szybko.

Pomimo kiepskiej pogody na ostatnich

zaj´ciach zorganizowano mini regaty.

Zwyci´ska trójka Irmina, Paulina i Na-

talia oraz dwie najm∏odsze i najbar-

dziej wytrwa∏e osoby otrzyma∏y na-

grody od organizatora zaj´ç – bilety

do kina Cinema-City, a wszyscy

uczestnicy pamiàtkowe dyplomy.

W zaj´ciach nauki windsurfingu

wzi´∏o udzia∏ 45 osób. Du˝a cz´Êç

„na desce” stan´∏a pierwszy raz w ˝y-

ciu, a na ostatnich zaj´ciach wszyscy

samodzielnie p∏ywali i poprawnie wy-

konywali nauczone manewry, w tym

przede wszystkim zwroty. Jest to

ogromny sukces zarówno organizato-

rów-prowadzàcych zaj´cia, jak

i przede wszystkim uczestników. 

Mamy nadziej´, i˝ za rok ponownie

uda si´ zorganizowaç zaj´cia w Letniej

szkole windsurfingu. 

Szczególne podzi´kowania nale˝à

si´ stowarzyszeniu Klub Sportów

Wodnych Niepor´t za ciekawà inicja-

tyw´ oraz ogromnà determinacj´

w zorganizowaniu i przeprowadzeniu

zaj´ç pomimo kiepskiej pogody.

Klub Sportów Wodnych Niepor´t

serdecznie zaprasza ch´tnych do zapi-

sania si´ do Klubu i kontynuowania

przygody z windsurfingiem zarówno

w sierpniu, jak i w roku szkolnym.

� U. Karandziej

W sobot´ 2 lipca dru˝yna ministrancka z parafii N.M.P. Królowej z Józefowa zagrała
mecz towarzyski z dru˝ynà ministrantów z Halinowa. Mecz odbył si´ na sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Józefowie.

JÓZEFÓW
kontra 
Halinów
Swoim dru˝ynom kibicowali ksi´˝a:

proboszcz Józefowa ks. Piotr Âliw-

ka i Halinowa ks. Rafa∏ Szewczyk,

rodzice ministrantów i goÊcie. Mecz

trwa∏ dwie po∏owy po 20 minut.

Walka by∏a za˝arta i zakoƒczy∏a si´

wynikiem 14:3 dla Józefowa. Wy-

grana dru˝yna by∏a bardzo zadowo-

lona z wyniku i bez obawy pojedzie

na mecz rewan˝owy do Halinowa.

Trzymamy kciuki i czekamy na ko-

lejne rozgrywki pi∏karskie.

� Izabela Szelàg

Gospodarzem XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzie˝y w Sportach
Letnich 2011 jest Mazowsze. Gmina Niepor´t goÊciç b´dzie
sportowców rywalizujàcych w ˝eglarstwie, a w Komitecie Honorowym
Olimpiady zasiadł Wójt Gminy Maciej Mazur. 

XVII OGÓLNOPOLSKA Olimpiada
Młodzie˝y w Sportach Letnich
Mazowsze 2011 w Gminie Niepor´t
W tegorocznej letniej olimpiadzie udzia∏

bierze ok. 6 tys. m∏odych sportowców, startu-

jàcych w 24 dyscyplinach. Zawody ̋ eglarskie

rozegrane zostanà na wodach Zalewu Ze-

grzyƒskiego.

Dyscyplina ta zgromadzi∏a 380 zawodników.

Pierwsi, w dniach od 6 do 10 sierpnia, zmagaç

si´ b´dà ˝eglarze startujàcy w klasach Techno

i Laser 4,7, nast´pnie klasy Optymist L, equ-

ipe, Cadet w dniach od 12 do 16 sierpnia

w Porcie Jachtowym Niepor´t. W regatach

udzia∏ wezmà równie˝ sportowcy z gminy Nie-

por´t. Nasi zawodnicy majà idealne warunki

do treningu na Zalewie Zegrzyƒskim, gdzie

na co dzieƒ szkolà si´ i szlifujà swoje umiej´t-

noÊci. Bazà szkoleniowà sà dla nich: Port Jach-

towy Niepor´t, Mi´dzyszkolny OÊrodek Spor-

towy w Zegrzu Po∏udniowym, Yacht Klub Pol-

ski Warszawa, KS Spójnia. W Niepor´cie

od 1996 roku dzia∏a Uczniowski Klub Sporto-

wy z g∏ównà sekcjà – ˝eglarskà, któremu gmi-

na udziela wsparcia finansowego i organizacyj-

nego. Jeden ze starszych zawodników sekcji

wygra∏ regaty w randze mistrzostw Polski. 

Mamy nadziej´, ˝e podczas Olimpiady nasi

˝eglarze równie˝ odniosà sukcesy. Wszystkim

uczestnikom XVII Ogólnopolskiej Olimpiady

M∏odzie˝y w sportach letnich ˝yczymy uda-

nych startów oraz rywalizacji w duchu idei

olimpijskich. � A. Madej
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O
puszczajàc pozycje obronne

w rejonie Beniaminowa Rosja-

nie przeprowadzili kilka wiel-

kich wysadzeƒ na terenie fortu, majà-

cych na celu znaczne ograniczenie je-

go bojowego wykorzystania przez

wojska niemieckie. Dokonujàc znisz-

czeƒ Êrodkowej cz´Êci frontu koszar,

spowodowano zawalenie si´ cz´Êci

stropowej podziemnego korytarza

– poterny, ∏àczàcej koszary z we-

wn´trznym dziedziƒcem fortu. Ten

zawa∏ uniemo˝liwia∏ skryte przejÊcie

z koszar w stron´ schronów pogotowia

znajdujàcych si´ w g∏´bi na dziedziƒ-

cach fortu. Schrony pogotowia równie˝

zosta∏y zniszczone silnymi eksplozja-

mi materia∏ów wybuchowych. Jak po-

t´˝ne to musia∏y byç detonacje Êwiad-

czy fakt, ˝e zachowa∏y si´ rodzinne

przekazy wÊród mieszkaƒców pobli-

skiego Beniaminowa opisujàce mo-

ment wysadzania obiektów fortecz-

nych: „ziemia dr˝a∏a od wybuchów,

a fragmenty betonowych od∏amków

z fortu zosta∏y rozrzucone w kierunku

wsi i na okoliczne pola”. Po I wojnie

Êwiatowej fort w Beniaminowie mia∏

pe∏niç g∏ównie funkcj´ zaplecza maga-

zynowego dla odradzajàcego si´ Woj-

ska Polskiego. Na swoje zadanie fort

nie musia∏ d∏ugo czekaç, gdy˝ niespo-

kojna sytuacja wojskowo-politycz-

na odrodzonej Polski w 1920 roku po-

stawi∏a rejon fortu w Beniaminowie

na pierwszej linii dzia∏aƒ wojennych.

W czasie wojny polsko-bolszewickiej

w 1920 roku na terenie fortu zgroma-

dzono du˝e iloÊci materia∏ów in˝ynie-

ryjnych i saperskich, do budowy umoc-

nieƒ polowych np. drutu kolczastego

i metalowych wsporników do budowy

zasieków oraz inne materia∏y jak drew-

no na szalunki okopowe itp. Z fortu

materia∏y by∏y pobierane i u˝ywane

g∏ównie do umocnieƒ drugiej pozycji

przedmoÊcia warszawskiego, do budo-

wy której przystàpiono niemal w ostat-

nich godzinach przed walkà. Opieraç

si´ ona mia∏a na dawnej pozycji wybu-

dowanej przez Niemców w cza-

sie I wojny Êwiatowej. Tempo prac sa-

perskich nie by∏o du˝e, ale do 14 sierp-

nia 1920 roku rozbudowano pozycj´

ryglowà Borki – fort Beniaminów, od-

cinek pozycji Rynia – fort Beniaminów

i kilka innych niewielkich odcinków,

co trudno uznaç za w∏aÊciwie umocnio-

nà pozycj´ obronnà*. W czasie walk

obronnych fort wszed∏ w sk∏ad drugiej

pozycji obronnej przedmoÊcia war-

szawskiego i by∏ obsadzony przez pol-

skie oddzia∏y z 48 pu∏ku piechoty. Sta-

∏à ∏àcznoÊç z obsadà fortu zapewnia∏

wydzielony z 3 szwadronu „Huzarów

Âmierci” specjalny, wzmocniony plu-

ton policyjny w sile 35 konnych

pod dowództwem podporucznika Sar-

neckiego, którego zadaniem by∏o

utrzymywanie sta∏ej ∏àcznoÊci pomi´-

dzy dowództwem 48 pu∏ku piechoty

stanowiàcego za∏og´ fortu w Beniami-

nowie, a dowództwem Dyonu w Nie-

por´cie i dalej z dowództwem grupy

operacyjnej „Zegrze”. Pluton utrzymy-

wa∏ tak˝e ∏àcznoÊç pomi´dzy za∏ogà

fortu oraz stacjonujàcymi w Niepor´-

cie bateriami grupy artylerii p∏k. Ma-

luszyckiego. Bardzo ciekawy jest wà-

tek budowy w Beniaminowie pierw-

szych linii telefonicznych przez

oddzia∏y ∏àcznoÊci ze szko∏y ∏àcznoÊci

w Zegrzu. Jednostki 1 batalionu tele-

graficznego oraz szko∏a podchorà˝ych

wojsk ∏àcznoÊci, otrzyma∏y w dniu 1

sierpnia 1920 roku rozkaz budowy sie-

ci po∏àczeƒ sta∏ych dla potrzeb organi-

zowanej linii obrony przedmoÊcia.

W dniu 4 sierpnia 1920 r. garnizon Ze-

grze dysponowa∏ ju˝ nast´pujàcymi po-

∏àczeniami: Zegrze Po∏udniowe-fort

Beniaminów (dwa przewody), Zegrze

– Jadwisin – Serock (jeden przewód),

Zegrze – fort D´be, Modlin – fort D´-

be – Serock oraz fort Beniaminów

– Rynia.** W czasie prowadzonych

walk 2 pluton 3 szwadronu „Huzarów

Âmierci” pod dowództwem plutonowe-

go Smo∏agi, patrolujàc okolice Wólki

Radzymiƒskiej bardzo blisko podjecha∏

do pozycji rosyjskich. Plutonowy pod-

s∏ucha∏ rozmowy bolszewickich ofice-

rów o dalszych kierunkach natarcia,

kiedy niespodziewanie nadjecha∏ patrol

kozacki udajàcy si´ w stron´ Beniami-

nowa. Po naradzie huzarzy postanowi-

li zaatakowaç Kozaków i przedrzeç si´

w kierunku polskich pozycji. Gdy tyl-

ko huzarzy ruszyli do ataku zostali za-

uwa˝eni przez inny du˝y oddzia∏ ko-

zacki jadàcy od strony Wólki Radzy-

miƒskiej, który ruszy∏ galopem w ich

kierunku. Plutonowy Smo∏aga postano-

wi∏ „podprowadziç” oddzia∏y kozackie

pod pozycje polskiej piechoty z 48 pu∏-

ku w rejonie fortu w Beniaminowie.

PoÊcig kozackiego szwadronu zakoƒ-

czy∏ si´ w ogniu broni maszynowej

polskiej piechoty, jego rozproszeniem

i rozbiciem oraz wzi´ciem do niewoli

kilku Kozaków***. W dniu 14 sierp-

nia 1920 r. w kierunku fortu w Benia-

minowie maszerowa∏y bataliony 29

Pu∏ku Piechoty dowodzonego przez

mjr. Waltera, celem przeprowadzenia

w dniu 15 sierpnia ataku flankowego

przez Dàbkowizn´ w kierunku Wólki

Radzymiƒskiej i dalej Radzymina. Fort

w Beniaminowie ze wzgl´du na swo-

jà lokalizacj´ bezpoÊrednio na linii

walk by∏ wykorzystany i logistyczne

i bojowo przez walczàce tu oddzia∏y

polskie. Po prze∏omie sierpniowych

walk pod Radzyminem i Mokrem za-

koƒczy∏a si´ kolejny wojenny epizod

fortu w Beniaminowie. 

� Dariusz Wróbel 

Stowarzyszenie Mi∏oÊników 

Historii Regionu Gminy Niepor´t

* Lech Wyszczelski „Operacja Warszawska

Sierpieƒ 1920” Dom Wydawniczy Bellona

Warszawa 2005 r.

** Jerzy Dàbrowski, Stanis∏aw Topolewski

– „Historia Garnizonu Zegrze w latach 1873-

1939” Oficyna Wydawnicza „Ajaks” – Warsza-

wa 2003

*** Marek Gajewski – „Huzarzy Âmierci Woj-

ny 1920 r.” Muzeum Wojska w Bia∏ymstoku

Bia∏ystok 1999.

Fort w Beniaminowie cz. III
W´drówki z historià 

Rejon Obrony PrzedmoÊcia Warszawskiego z oznaczeniem fortu w Beniaminowie na drugiej linii obrony przedmoÊcia w 1920 roku*

APEL PAMI¢CI!

Stowarzyszenie Mi∏oÊników Historii Regionu Gminy Nie-
por´t wspólnie z NadleÊnictwami prowadzi na terenie
Gminy Niepor´t, wieloletni program ochrony mogi∏
˝o∏nierskich i innych miejsc zwiàzanych z wydarze-
niami historycznymi na naszym terenie. Celem pro-
gramu jest opracowanie ujednoliconego wykazu tych
miejsc i próba oceny stanu ich zachowania oraz usta-
lenia podstawowych danych o lokalizacji w terenie.
Do Stowarzyszenia docierajà z ró˝nych êróde∏ infor-
macje o prawdopodobnych miejscach lokalizacji poje-
dynczych mogi∏ wojennych, których zarysy uleg∏y za-
tarciu przez up∏yw czasu lub inne okolicznoÊci. Te-
mat dotyczy te˝ miejsc, majàcych zwiàzek z historià
poszczególnych miejscowoÊci, dla których zachowa∏y

si´ w pami´ci stare nazwy, które obecnie nie sà ju˝
cz´sto wymieniane np. „Zapadlisko” w Niepor´cie, „Ce-
gielnia” w Kàtach W´gierskich, „Sosna Carska” w Kà-
tach W´gierskich, „Biela” w Wólce Radzymiƒskiej itp.
Z ka˝dym z tych miejsc wià˝e si´ ciekawa historia,
przekazywana przez pokolenia i dlatego warto ten po-
koleniowy przekaz ocaliç od zapomnienia. B´dziemy
wdzi´czni za ka˝dà informacj´, która pozwoli na usta-
lenie nowych, wa˝nych informacji o historii naszych
miejscowoÊci. Informacje mieszkaƒcy mogà przekazy-
waç bezpoÊrednio do Stowarzyszenia lub Redakcji
„WieÊci Niepor´ckich”.

� Dariusz Wróbel
Stowarzyszenie Mi∏oÊników Historii Regionu Gminy Niepor´t




