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w skrócie
ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Niepor´t 
i Komisja Ochrony Ârodowiska Rady Gminy Niepor´t 

zapraszajà mieszkaƒców so∏ectw do udzia∏u
w VIII edycji Gminnego Konkursu 

na naj∏adniejszy ogród przydomowy
i najlepiej zagospodarowane gospodar-
stwo rolne na terenie gminy w 2010 r.

Udzia∏ w konkursie mo˝na zg∏aszaç u so∏tysów
lub w Urz´dzie Gminy Niepor´t 
do dnia 30 czerwca 2010 r.

w WIEÂCIACH
NIEPOR¢CKICH

czytaj o...

STUDIUM UWARUNKOWA¡
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Niepor´t str.2 WYBORY 

Prezydenckie
str.3 FOTORELACJA 

z uroczystoÊci w Zegrzu
Południowym str.5
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ZEGRZE Południowe w hołdzie 
Szarym Szeregom
T

ablica ufundowana zosta∏a z ini-
cjatywy mieszkaƒców Zegrza
Po∏udniowego Andrzeja Bu-

rzyƒskiego i Andrzeja Ziembiƒskiego.
Przy wsparciu Wójta Macieja Mazura
i Przewodniczàcego Rady Gminy Eu-
geniusza Woêniakowskiego u zbiegu
ulic Warszawskiej i Rybaki stanà∏
Znak Czasu, poÊwi´cony pami´ci kil-
kunastoletnich ch∏opców, zaanga˝o-
wanych w walk´ z okupantem. Na ta-
blicy znajduje si´ napis: W ho∏dzie
harcerzom „Szarych Szeregów” z Ze-
grza Po∏udniowego, którzy w la-
tach 1943-1944 uczestniczyli na tym
terenie w akcjach „ma∏ego sabota˝u”
przeciwko okupantowi niemieckie-
mu. 8 maja 2010 r. W 65-tà rocznic´
zakoƒczenia II wojny Êwiatowej Spo-
∏eczeƒstwo Zegrza Po∏udniowego oraz
w∏adze Gminy Niepor´t.

Histori´ powstania dru˝yny i pro-
wadzonych akcji przypomnia∏ pod-
czas uroczystoÊci Konrad Karpiƒski,
cz∏onek Szarych Szeregów i uczest-
nik tych dzia∏aƒ. Czternastu ch∏op-
ców w wieku 13-14 lat rozpocz´∏o
dzia∏alnoÊç konspiracyjnà w 1943 ro-
ku. Pierwszym zadaniem by∏o
umieszczenie bia∏o-czerwonych cho-

ràgiewek na grobach poleg∏ych
w 1939 roku ˝o∏nierzy polskich
na cmentarzu w Wieliszewie. Póêniej
by∏y nast´pne – kolporta˝ prasy pod-
ziemnej, malowanie znaków Polski
Walczàcej, a tak˝e ubezpieczanie
akcji prowadzonych przez ˝o∏nierzy
AK. Szkolenia z zakresu znajomoÊci
broni i pos∏ugiwania si´ nià prowa-
dzi∏ z harcerzami podoficer Armii
Krajowej. Dzia∏alnoÊç konspiracyj-
na obarczona by∏a du˝ym ryzykiem,
mimo m∏odego wielu jej uczestni-
ków. Podczas jednej z akcji sypania
piasku do maênic wagonów towaro-
wych, dwóch druhów zosta∏o zatrzy-
manych przez Niemców. Grozi∏a im
wywózka na przymusowe roboty
do Niemiec lub nawet kara Êmierci.
Dzi´ki wstawiennictwu wielu osób
uda∏o si´ ich uratowaç.

M´stwo i patriotyzm m∏odych pol-
skich harcerzy docenione zosta∏y
przez ostatniego Prezydenta RP
na Uchodêstwie, który odznaczy∏
w 1989 roku sztandar Szarych Szere-
gów Orderem Virtuti Militari.

Na uroczystoÊci w Zegrzu Po∏u-
dniowym obecni byli m.in.: Wójt S∏a-
womir Maciej Mazur, Wicestarosta

Powiatu Legionowskiego Janusz Ku-
bicki, Zast´pca Wójta Alicja Soko-
∏owska, Przewodniczàcy Rady Gmi-
ny Eugeniusz Woêniakowski, Zast´p-
ca Przewodniczàcego Marian
Oszczyk, Przewodniczàca Oddzia∏u
Legionowskiego Stowarzyszenia
Szarych Szeregów Bronis∏awa Ma-
zur, Prezes Zwiàzku Sybiraków Od-
dzia∏u Legionowskiego Jacek Zieliƒ-
ski, Komendant PPSP w Legionowie
m∏. bryg. Mariusz Mucha, Dyrektor
Wojskowego Instytutu ¸àcznoÊci
w Zegrzu Po∏udniowym Krzysztof
¸ysek, Dyrektor Techniczny Wojsko-
wego Zak∏adu ¸àcznoÊci nr 1 w Ze-
grzu Po∏udniowym Jan Zieliƒski,
ksiàdz proboszcz Piotr J´drzejewski,
ksiàdz proboszcz Jerzy Sieƒkowski,
radni, so∏tysi, mieszkaƒcy gminy.
Przy Znaku czasu stan´∏y poczty
sztandarowe: Szarych Szeregów,
Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy AK
Oddzia∏ Legionowo, Ochotniczych
Stra˝y Po˝arnych, gminnych szkó∏.
Ods∏oni´cia tablicy dokonali dwaj
cz∏onkowie Szarych Szeregów z Ze-
grza Po∏udniowego, uczestnicy pa-
mi´tnych wydarzeƒ Konrad Karpiƒ-
ski i Bogus∏aw Kufel oraz rodzi-

na Antoniego Witkowskiego, rów-
nie˝ cz∏onka Szarych Szeregów – ˝o-
na Danuta Witkowska i córka El˝bie-
ta Burzyƒska. PoÊwi´cenia tablicy
dokona∏ ksiàdz Grzegorz Kucharski,
proboszcz Parafii Przemienienia Paƒ-
skiego w Wieliszewie

Po zakoƒczeniu oficjalnej cz´Êci
uroczystoÊci, jej uczestnicy zapro-
szeni zostali do Gminnego Przed-
szkola w Zegrzu P∏d. Tam mieli oka-
zj´ przekonaç si´, ˝e idee patrioty-
zmu i mi∏oÊci Ojczyzny sà

piel´gnowane i przekazywane naj-
m∏odszemu pokoleniu. Wychowan-
kowie przedszkola pi´knie wykona-
li program artystyczny, wywo∏ujàc
∏zy wzruszenia na twarzach widzów.
Wystàpi∏a równie˝ grupa wokal-
na „Zegrzynianki”. Mieszkanki Ze-
grza przypomnia∏y m.in. hymn Sza-
rych Szeregów, który zaÊpiewali,
stojàc, wszyscy obecni na sali.

� B.Wilk
ffoottoorreellaaccjjaa  nnaa ssttrr.. 55  

cczzyyttaajj  wwii´́cceejj  oo SSzzaarryycchh  SSzzeerreeggaacchh  nnaa ssttrr.. 77

8 maja w Zegrzu Południowym odsłoni´ta została tablica, upami´tniajàca działalnoÊç harcerzy Szarych Szeregów na tym terenie
w latach 1943-1944.
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o wyło˝eniu do publicznego wglàdu projektu 
„Studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Niepor´t”
Na podstawie art. 11 pkt 10 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717, ze zm.) zawiadamiam
o wy∏o˝eniu do publicznego
wglàdu projektu „Studium uwa-
runkowaƒ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego
gminy Niepor´t” wraz z Progno-
zà oddzia∏ywania na Êrodowisko
– w dniach od 07.06.2010 r.
do 16.07.2010 r. w siedzibie
Urz´du Gminy Niepor´t, Dzia∏
Zagospodarowania Przestrzen-
nego (pok. nr 8) w godzinach
od 900do 1500, w dniach pracy
Urz´du Gminy, tj. od ponie-
dzia∏ku do piàtku ka˝dego tygo-
dnia.

Dyskusja publiczna nad roz-
wiàzaniami przyj´tymi w pro-
jekcie Studium odb´dzie si´
w dniu 28.06.2010 r. w sali
konferencyjnej Urz´du Gminy
o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 powo-
∏anej wy˝ej ustawy, osoby praw-
ne i fizyczne oraz jednostki or-
ganizacyjne nieposiadajàce oso-
bowoÊci prawnej mogà wnosiç
uwagi do projektu studium.
Uwagi nale˝y sk∏adaç na pi-
Êmie do Wójta Gminy Niepo-
r´t, z podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organi-
zacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomoÊci, której uwaga do-
tyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 09.08.2010 r.

JednoczeÊnie informuje si´, i˝
zgodnie z art. 46 ustawy z dnia
3 paêdziernika 2008 r. o udost´p-
nianiu informacji o Êrodowisku
i jego ochronie, udziale spo∏e-
czeƒstwa w ochronie Êrodowiska
oraz o ocenach oddzia∏ywania
na Êrodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227, ze zm.) projekt „Stu-
dium uwarunkowaƒ i kierunków
zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Niepor´t” podlega stra-

tegicznej ocenie oddzia∏ywania
na Êrodowisko.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt
pkt 2-5, w zw. z art. 54 ust. 2
ustawy z dnia 3 paêdzierni-
ka 2008 r. o udost´pnianiu infor-
macji o Êrodowisku i jego ochro-
nie, udziale spo∏eczeƒstwa
w ochronie Êrodowiska oraz
o ocenach oddzia∏ywania na Êro-
dowisko zawiadamia si´ o wy∏o-
˝eniu do publicznego wglàdu
projektu „Studium uwarunko-
waƒ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy
Niepor´t” wraz z Prognozà od-
dzia∏ywania na Êrodowisko,
w dniach i miejscu, jak wy˝ej.
Do projektu wy∏o˝onego do pu-
blicznego wglàdu mo˝na sk∏a-
daç uwagi, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 09.08.2010 r.
Organem w∏aÊciwym do rozpa-
trzenia uwag jest Wójt Gminy
Niepor´t.

�

WÓJT GMINY NIEPOR¢T OGŁASZA 

KOMISJA Gospodarcza w terenie

BUDOWA mola
na Dzikiej Pla˝y

BOCIANIE gniazda w Gminie Niepor´t

Trwajà prace przy budowie mola na Dzikiej Pla˝y
w Niepor´cie. To kolejny element zagospodarowania
pi´knego terenu sportowo-rekreacyjnego nad Zalewem.

W Gminie Niepor´t od 1994 r. realizowany jest  program ochrony gniazd bociana białego.

6 maja Komisja
Gospodarcza Rady Gminy
Niepor´t dokonała
przeglàdu najwi´kszych
inwestycji, powstajàcych
na terenie gminy.

W
wyjazdowych obradach komi-
sji wzi´li udzia∏: Przewodni-
czàcy Komisji Andrzej Kula,

Zenobia So∏tys, Jerzy Maciejewski, Ro-
man Madej, Maciej Drabczyk. Towarzy-
szyli im: Wójt Maciej Mazur, Przewod-
niczàcy Rady Gminy Eugeniusz Woê-
niakowski, zast´pca Wójta Alicja
Soko∏owska. Celem przeglàdu by∏a oce-
na post´pu prac budowlanych oraz stop-
nia ich zaawansowania. Po przestojach
wymuszonych ostrà zimà, na terenie
ka˝dej inwestycji prace post´pujà
w szybkim tempie. W Izabelinie zakoƒ-
czono ju˝ murowanie Êcian sali gimna-
stycznej. W nast´pnym etapie zrealizo-
wane zostanà konstrukcja i pokrycie da-
chu nad salà. Gotowe sà te˝ mury
parteru szko∏y, zalewany jest nad nim
strop. Równie˝ p∏ywalnia w Stanis∏awo-
wie Pierwszym ma ju˝ wymurowane
Êciany, cz´Êciowo wykonana jest kon-
strukcja dachu. Jeszcze w maju rozpocz-
nà si´ prace zwiàzane z jego pokryciem.
Dodatkowo cieszà Êrodki finansowe,
które gmina pozyska∏a na realizacj´ tych
dwóch inwestycji z Wieloletniego Pro-
gramu Rozwoju Bazy Sportowej na Ma-
zowszu – 1 mln z∏ dofinansowania bu-
dowy p∏ywalni i 200 tys. z∏ dofinanso-
wania budowy sali gimnastycznej.

W Zegrzu Po∏udniowym realizowa-
na jest modernizacja budynku komunal-
nego na potrzeby oÊrodka kultury
(na pi´trze) i oÊrodka zdrowia (na par-
terze). Ostatnio nad ca∏ym budynkiem
wykonana zosta∏ nowa konstrukcja da-

chu. Wewnàtrz wyburzono cz´Êç Êcian
dzia∏owych i postawiono nowe. Na pi´-
trze wykonane zosta∏y tynki. Po∏o˝ono
te˝ w budynku instalacje: elektrycznà,
wodno-kanalizacyjnà i centralnego
ogrzewania. � BW

W pierwszym etapie w dno Zalewu
wbite zosta∏y betonowe pale kon-
strukcyjne, na których opieraç si´ b´-
dzie drewniany pomost. Nad wodà wi-
doczna jest jedynie ich niewielka
cz´Êç, majà bowiem 8 metrów wyso-
koÊci – tak g∏´boko usytuowane zosta-
∏y w dnie zbiornika. ¸àczna d∏ugoÊç
mola wyniesie 32 metry. B´dzie wy-
korzystywane jako ciàg spacerowy,
miejsce imprez oraz cumowania jach-
tów i ∏odzi. Ale nie tylko. „Dzika Pla-
˝a” zosta∏a uj´ta jako jeden z przystan-
ków na odtwarzanym w∏aÊnie histo-
rycznym Szlaku wodnym Króla
Stefana Batorego – z udzia∏em mola
jako przystani. Szlak ten, o znaczeniu
mi´dzynarodowym, urasta do roli jed-
nego z najwa˝niejszych wodniackich
przedsi´wzi´ç turystycznych na terenie

kraju. Szlak Turystyczno – Rekreacyj-
ny Wis∏a – Kana∏ Augustowski (Nie-
men) to priorytetowa i kluczowa inwe-
stycja dla Urz´du Marsza∏kowskiego
Województwa Mazowieckiego.

Dzika Pla˝a zosta∏a uj´ta tak˝e
w projekcie realizowanym przez Mi-
nisterstwo Infrastruktury pt.: „Rozwój
infrastruktury dróg wodnych woje-
wództwa Mazowieckiego dla regio-
nalnej ˝eglugi pasa˝erskiej”. Projekt
obejmie rejon dróg wodnych War-
szawskiego W´z∏a Wodnego Wis∏y,
Narwi i Kana∏u ˚eraƒskiego w gra-
nicach aglomeracji Warszawskiej tj.
od dzielnicy Wilanów Miasta Sto∏ecz-
nego Warszawy po Modlin wraz
z przyleg∏ymi gminami: ¸omianki,
Jab∏onna, Niepor´t, Wieliszew i No-
wy Dwór Mazowiecki. � BW

W ramach tego programu instalowane sà nowe platfor-
my pod gniazda na s∏upach energetycznych i dachach, ob-
cinane ga∏´zie na drzewach, utrudniajàce nalot ptaków
na gniazdo oraz montowane platformy wolno stojàce
w miejscach, gdzie istniejàce gniazda uleg∏y zniszczeniu.
Program ruszy∏ w 1994 roku, zapoczàtkowany pierwszym
liczeniem gniazd bociana bia∏ego (Ciconia ciconia) na na-
szym terenie. Przeprowadzenie liczenia gniazd umo˝li-
wi∏o zebranie podstawowych informacji o gniazdach i ich
lokalizacji oraz roku za∏o˝enia. Dane dla najstarszych
gniazd przedstawia∏y si´ nast´pujàco: w Bia∏obrzegach
przy ul. Wczasowej – na starym d´bie- od ok. 1968r.,
w Izabelinie, przy ul. LeÊnej, na nieczynnym murowa-
nym kominie szklarni – od oko∏o 1981 r.,w Józefowie,
przy ul. Objazdowej – na s∏upie energetycznym – od oko-
∏o 1990 r., w Micha∏owie Grabina, przy ul. Przyrodniczej
– na s∏upie energetycznym – od oko∏o 1980 r., w Niepo-
r´cie, przy ul. Ma∏o∏´ckiej – na stodole – od oko∏o 1994r.,
w Niepor´cie, przy ul. Nowolipie – na starej topoli
– od oko∏o 1965 r., w Stanis∏awowie, przy ul. Przysz∏oÊç
– na kominie szklarni – od oko∏o 1993 r., w Dàbkowiê-
nie, przy ul. LeÊnej na s∏upie energetycznym – od oko-
∏o 1986 r. Ponadto zasiedlone gniazda znajdujà si´ jesz-
cze m.in. w: Stanis∏awie Pierwszym przy ul. S∏onecznej,
Józefowie przy ul. Stru˝aƒskiej,Wólce Radzymiƒskiej
przy ul.Szkolnej, Aleksandrowie ul. Królewska, Izabeli-
nie ul. Szkolna, Niepor´cie ul. P´czkowskiego i inne.
Gniazda g∏ównie znajdujà si´ na nieczynnych kominach
i specjalnie przygotowanych platformach wolno stojàcych
lub umieszczonych nad liniami energetycznymi, a tylko
pojedyncze gniazda sà na drzewach i dachach. Ostatnie
liczenie bocianów w okresie od 10 do 25 lipca 2004 ro-
ku wykaza∏o, ˝e Êrednie zag´szczenie par l´gowych bo-
cianów bia∏ych w ca∏ym powiecie legionowskim wyno-
si∏o 0,7 pary z odchowanymi m∏odymi na 10 km kw. Naj-

wy˝sze zag´szczenie (1,0 pary/10 km kw.) stwierdzono
w Gminie Niepor´t, po∏o˝onej nad Zalewem Zegrzyƒ-
skim, nieco ni˝sze (0,85 pary z m∏odymi na 10 km kw.)
w gminie Wieliszew. Ochrona gniazd polega na sta∏ej ob-
serwacji stanu technicznego gniazd istniejàcych (zdejmo-
wanie cz´Êci gniazda przy wadze dochodzàcej nieraz
do jednej tony!) i koniecznej „modernizacji” gniazd no-
wych, powstajàcych g∏ównie na liniach energetycznych
(instalacja specjalnych platform). W ostatnich dziesi´ciu
latach powsta∏y nowe gniazda m.in. w Niepor´cie
na Placu WolnoÊci na istniejàcym, nieczynnym kominie
szklarniowym. Gniazdo by∏o zasiedlone od dwóch lat
i na poczàtku 2010 roku okaza∏o si´, ˝e komin na któ-
rym si´ znajduje pop´ka∏ i grozi zawaleniem.

W trybie pilnym na poczàtku marca br. Gmina Nie-
por´t zleci∏a wykonanie nowej, wolno stojàcej platformy
z gniazdem. Bociany zaakceptowa∏y „nowe” gniaz-
do i po ma∏ej przepychance z udzia∏em pi´ciu bocianów,
obecnie gniazduje tam para boçków. Gniazdo znajduje
si´ w centrum Niepor´tu, dlatego mieszkaƒcy mogà swo-
bodnie obserwowaç bocianie zwyczaje. Na zakoƒczenie
informacja z ostatniej chwili – dane z gminnego Dzia∏u
Ewidencji odnotowujà dodatni przyrost naturalny w Gmi-
nie Niepor´t:)! Realizowany od lat program ochrony
gniazd bocianich potwierdza swojà skutecznoÊç!

� Dariusz Wróbel
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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEPOR¢T
Z DNIA 5 MAJA 2010 R.
o numerach i granicach obwodów
głosowania oraz siedzibach obwodowych
komisji wyborczych w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarzàdzonych na dzieƒ 20 czerwca 2010 r.
Zgodnie z art. 24 i art. 24a ustawy z dnia 27 wrzeÊnia 1990 r. 2004 r.
o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47,
poz. 544, z póên. zm.) podaje si´ do wiadomoÊci publicznej informacj´
o numerach i granicach obwodów g∏osowania, siedzibach obwodowych
komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych
przystosowanych do potrzeb wyborców niepe∏nosprawnych, w których
b´dà przeprowadzone wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za-
rzàdzone na dzieƒ 20 czerwca 2010 r.

Nr Granice obwodu Siedziba obwodowej 
obwodu komisji wyborczej

1 So∏ectwo Niepor´t Szko∏a Podstawowa Nr 1
z wy∏àczeniem im. Bronis∏awa Tokaja 
Osiedla G∏ogi w Niepor´cie, ul. Dworcowa 9

2 So∏ectwa: Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy 
Stanis∏awów Pierwszy Warszawskiej 1920 r. 

i Izabelin w Stanis∏awowie Pierwszym
ul. Jana Kazimierza 16D

3 So∏ectwa: Szko∏a Podstawowa im. Wojska Polskiego 
Bia∏obrzegi i Rynia w Bia∏obrzegach, ul. Wojska Polskiego 21

4 So∏ectwa: Szko∏a Podstawowa
Wólka Radzymiƒska im. 28 Pu∏ku Strzelców Kaniowskich

i Beniaminów w Wólce Radzymiƒskiej, ul. Szkolna 79
lokal przystosowany do potrzeb 
wyborców niepe∏nosprawnych

5 So∏ectwa:  OÊrodek Kultury
Kàty W´gierskie i Rembelszczyzna w Kàtach W´gierskich, ul. KoÊcielna 22

6 So∏ectwo Gminne Przedszkole 
Zegrze Po∏udniowe w Zegrzu Po∏udniowym, ul. Rybaki 28

8 So∏ectwa: Dom Kultury 
Stanis∏awów Drugi i Wola Aleksandra w Stanis∏awowie Drugim, ul. Wolska 71A

9 So∏ectwa: Szko∏a Podstawowa 
Józefów i Micha∏ów-Grabina w Józefowie, ul. Szkolna 62

lokal przystosowany do potrzeb 
wyborców niepe∏nosprawnych

10 So∏ectwa: Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy 
Aleksandrów Warszawskiej 1920 r. 

oraz Osiedle G∏ogi w Stanis∏awowie Pierwszym
– cz´Êç so∏ectwa Niepor´t ul. Jana Kazimierza 16D

UWAGA: Wyborca niepe∏nosprawny, na swój wniosek, wniesiony do dnia 15 czerw-
ca 2010 r. do Urz´du Gminy Niepor´t, jest dopisywany do spisu wyborców w wy-
branym przez siebie obwodzie g∏osowania spoÊród obwodów g∏osowania, w których
znajdujà si´ lokale przystosowane do potrzeb osób niepe∏nosprawnych, na obszarze
gminy w∏aÊciwej ze wzgl´du na miejsce jego sta∏ego zamieszkania.

Lokale obwodowych komisji wyborczych 
w dniu 20 czerwca 2010 r. (niedziela) 
b´dà otwarte w godz. 6.00 – 20.00.

� Wójt Gminy S∏awomir Maciej Mazur

1. Wola Aleksandra – ul. Wolska 124 (So∏tys) – 1 szt.

2. Micha∏ów-Grabina – ul. Przyrodnicza 15 (So∏tys) – 1 szt. 

3. Bia∏obrzegi – ul. Wczasowa 20 (przy sklepie) – 1 szt. 

– Osiedle Wojskowe: przy g∏ównym wjeêdzie 

na teren osiedla po lewej stronie – 1szt. 

– na placu przed pawilonem handlowym – 1 szt. 

– przy placu zabaw dla dzieci przy bloku nr 24

4. Beniaminów – Beniaminów 10 (So∏tys) – 1 szt.

5. Wólka Radzymiƒska – ul. Szkolna 70 – 1 szt. 

– ul. Topolowa 4 A – 1 szt. 

6. Stanis∏awów Pierwszy – ul. Przysz∏oÊç (przy rzece Czarna) – 1 szt.

– ul. Przysz∏oÊç 38 A (przy sklepie) – 1 szt.

– ul. Graniczna (Êrodek ulicy) – 1 szt.

– ul. J.Kazimierza (przy DH ANNA – kierunek

do Warszawy 1szt.

7. Rembelszczyzna – ul. Stru˝aƒska 157 (So∏tys) – 1 szt.

– ul. Stru˝aƒska 133 A

(przy sklepie w kierunku Legionowa) 1szt.

8. Stanis∏awów Drugi – ul. Wolska 71 A (przy Domu Kultury) – 1 szt.

– skrzy˝owanie ul. ¸àkowej i ul. Radosnej – 1 szt.

9. Izabelin (1 szt.) – skrzy˝owanie ul. Szkolna/ul.Graniczna 

(przy sklepie) – 1 szt.

10. Aleksandrów (2 szt.) – skrzy˝owanie ul. Zwyci´stwa ul.Polna/ ul.Królewska

(przy kapliczce) – 1szt. 

– skrzy˝owanie ul. Królewska/ ul.Izabeliƒska 

(przy sk∏adzie celnym) – 1 szt. 

11. Kàty W´gierskie – ul. Stru˝aƒska 46 (przy sklepie) – 1 szt.

– ul. PrzyleÊna 2 – 1 szt.

12. Józefów (3 szt.) – ul. Szkolna (przy KoÊciele) – 1 szt.

– ul. G∏ówna 51 (So∏tys) – 1szt. 

– skrzy˝owanie ul. Szkolnej /

ul.Wiosennej – 1 szt. 

13. Zegrze P∏d. – Osiedle Wojskowe 

(przy wjeêdzie na teren osiedla) – 1 szt.

– Osiedle Wojskowe (przy bloku nr. 53) – 1 szt.

– ul. Rybaki (przy Przedszkolu) – 1 szt. 

14. Rynia (3 szt.) – przy ul. Spacerowej/ul.G∏ównej przy przystanku

autobusowym 1szt 

– p´tla autobusowa – 1 szt. 

– koniec ul. G∏ównej (przy Za∏ubicach) – 1 szt.

15. Niepor´t – ul. Ma∏o∏´cka 22 (przy sklepie) – 1 szt. 

– ul. Dworcowa (przy OÊrodku Kultury) – 1 szt.

– ul. Zegrzyƒska – 1 szt.

– ul. PodleÊna 4 (przy OÊrodku Zdrowia) – 1 szt.

– ul. J. Kazimierza 

(przyst. przy Urz´dzie Pocztowym) – 2szt.

– ul. J. Kazimierza 

(przyst. autobusowy osiedle G∏ogi skrzy˝owanie 

ul.Wazów/ul.J.Kazimierza – 1 szt.

– ul. J. Kazimierza 

(przyst. autobusowy osiedle G∏ogi 

przy zjeêdzie do CPN) – 1 szt.

– ul. Ró˝ana (przy placu zabaw) – 1 szt.

P
odaje si´ do wiadomoÊci publicznej informacj´, ˝e
zgodnie z art. 16 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 wrze-
Ênia 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z póên. zm.)
kandydatów do sk∏adów obwodowych komisji wyborczych
nale˝y zg∏aszaç Wójtowi Gminy Niepor´t, w siedzibie
Urz´du Gminy, pod adresem – Plac WolnoÊci 1, 05-126
Niepor´t, pokój nr 3, w ustalonych godzinach pracy Urz´-
du, w okresie do 28 maja 2010 r. (w∏àcznie) do godz. 16.00

• Kandydatów do składów obwodowych komisji
wyborczych mo˝e zgłaszaç tylko pełnomocnik
wyborczy komitetu lub upowa˝niona przez niego
osoba.

• Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub
upowa˝niona przez niego osoba mogà zgłosiç
do ka˝dej komisji tylko po jednym kandydacie.

• Kandydatami do składów obwodowych komisji
wyborczych mogà byç osoby majàce prawo
wybierania, stale zamieszkałe na obszarze Gminy
Niepor´t.

Dodatkowe informacje:
1. Mo˝na byç cz∏onkiem tylko jednej komisji wyborczej.
2. Nie mogà byç cz∏onkami komisji kandydaci na Pre-

zydenta, pe∏nomocnicy wyborczy i pe∏nomocnicy ko-
mitetów wyborczych oraz m´˝owie zaufania.

3. W razie zg∏oszenia przez komitet wyborczy wi´cej ni˝
jednego kandydata do danej obwodowej komisji wy-
borczej, wójt rozpatruje jedynie zg∏oszenie wczeÊniej-
sze, a gdy nie mo˝na tego ustaliç – zg∏oszenie tego
kandydata, którego nazwisko zosta∏o wczeÊniej wpi-
sane do wykazu kandydatów.

4. W razie zg∏oszenia tego samego kandydata do kilku
obwodowych komisji wyborczych rozpatrywane jest
tylko zg∏oszenie kandydata do komisji obwodowej
o najni˝szym numerze spoÊród obwodów, do których
kandydat zosta∏ zg∏oszony.

5. W przypadku zg∏oszenia przez pe∏nomocników
do sk∏adu obwodowej komisji wyborczej wi´cej ni˝
oÊmiu kandydatów, wójt ustala sk∏ad komisji w try-
bie publicznego losowania.

6. Sposób zg∏aszania kandydatów do obwodowych ko-
misji wyborczych, wzór zg∏oszenia, szczegó∏owe za-
sady powo∏ywania obwodowych komisji wyborczych
oraz tryb przeprowadzenia losowania okreÊla rozpo-
rzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie powo∏y-
wania obwodowych komisji wyborczych w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 72,
poz. 847 z póên. zm.).

� Wójt Gminy 
S∏awomir Maciej Mazur

20 czerwca 2010 
WYBORY

PREZYDENCKIE 

WYKAZ TABLIC OGŁOSZENIOWYCH NA TERENIE GMINY NIEPOR¢T przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urz´dowych obwieszczeƒ i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEPOR¢T 
Z DNIA 10 MAJA 2010 R. w sprawie zgłaszania
kandydatów na członków obwodowych komisji
wyborczych w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarzàdzonych na dzieƒ 20 czerwca 2010 r.

Lp. So∏ectwo Lokalizacja Lp. So∏ectwo Lokalizacja Lp. So∏ectwo Lokalizacja
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W Y D A R Z E N I A

Czy jesteÊ EKO? Z odpowiedzià na to pytanie zmierzyli
si´ uczniowie klas „0”-III podczas IX edycji Ekoturnieju
– imprezy przyrodniczo-ekologicznej organizowanej co
roku przez nauczycielk´ Marlen´ Kujaw´ z okazji
Âwiatowego Dnia Ziemi.

J
ak na m∏odych ekologów przy-
sta∏o uczestnicy musieli wykazaç
si´ wiedzà na temat ochrony Êro-

dowiska i znajomoÊcià problemów
ekologicznych. Na poczàtku ka˝da
z dru˝yn zaprezentowa∏a przygoto-
wanego ju˝ wczeÊniej Ekoludzika.
W tej konkurencji uczniowie wyka-
zali si´ niezwyk∏à pomys∏owoÊcià,
u˝ywajàc do jego wykonania mate-
ria∏y przeznaczone do recyklingu.
Niema∏e emocje wzbudzi∏ pokaz
mody ekologicznej. Kreacje powsta-
∏y w zgodzie z najnowszymi trenda-
mi, a ich twórcy wykorzystali
przy projektowaniu surowce wtórne.
Niektóre nadawa∏y si´ nawet na sa-
l´ balowà.

W kolejnej konkurencji grupy mia-
∏y za zadanie wypisaç dzia∏ania, ja-
kie sprzyjajà ochronie Êrodowiska,
a nast´pnie omówiç je przed jury
i kolegami z innych grup. Uczniowie

dowiedli, ˝e ten problem jest im do-
skonale znany, a oni sami wiedzà,
jak zadbaç o zdrowe Êrodowisko wo-
kó∏ nas. Teorie poparli praktykà, gdy
przedstawiciele poszczególnych klas
musieli dokonaç segregacji Êmieci
do odpowiednich pojemników eko-
logicznych. Spisali si´ Êwietnie,
o czym Êwiadczà przyznane wszyst-
kim przez jury punkty. 

Ekoturniej zakoƒczy∏ si´ ma∏ym
przeglàdem piosenki ekologicznej,
w którym uczniowie mogli zapre-
zentowaç swoje talenty muzyczne.
Klasa III pochwali∏a si´ swojà umie-
j´tnoÊcià gry na flecie, a klasa I
akompaniowa∏a sobie grzechotkami
– wykonanymi oczywiÊci z materia-
∏ów ekologicznych.

Ca∏emu konkursowi patronowa∏
kolor zielony. Uczestnicy zaakcento-
wali to poprzez swoje zielone stro-
je, nie zabrak∏o te˝ okrzyków i ha-

se∏ ekologicznych. Podsumowaniem
by∏ moment z∏o˝enia przez wszyst-
kich przyrzeczenia ekologicznego.

Jak na turniej przysta∏o wszystkie
konkurencje podlega∏y ocenie. Jury
pracowa∏o w sk∏adzie: Regina Soko-
∏owska – so∏tys Bia∏obrzegów, Dariusz
Wróbel – kierownik dzia∏u Ochrony
Ârodowiska i Rolnictwa w Urz´dzie
Gminy Niepor´t i Miros∏aw Wróblew-
ski – leÊniczy Bia∏obrzegów. Ostatecz-
nie po podliczeniu punktacji okaza∏o
si´, ˝e klasa III i II zaj´∏y miejsce
pierwsze, a klasa I i „0” miejsce dru-
gie. Moment wr´czenia dyplomów zo-
sta∏ uÊwietniony przez pana leÊnicze-
go odegraniem sygna∏ów myÊliw-
skich na tràbce.

Prace uczniów zosta∏y wyekspono-
wane na korytarzu szkolnym, przy-
pominajàc o stosowaniu zasad eko-
logii na co dzieƒ. 

� M.Kujawa, M.Kotowoda

Spotkanie po∏àczone by∏o z koncertem
utworów Chopina w wykonaniu Paw∏a
Rydla – absolwenta Akademii Mu-
zycznej w Gdaƒsku, laureata licznych
nagród w kraju i za granicà.

Na poczàtku uczniowie odczytali
krótkie biografie goÊci oraz przedstawi-
li ˝yciorys Chopina. 

Anna Czerwiƒska-Rydel zaprezento-
wa∏a s∏uchaczom swojà najnowszà
ksià˝k´, opowiada∏a o swej fascynacji
osobà wielkiego kompozytora. Mówi-

∏a o sobie i swoim warsztacie twór-
czym, nawiàzujàc przy okazji bliski
i serdeczny kontakt z dzieçmi. Cierpli-
wie opowiada∏a na pytania uczniów. 

Nast´pnie Pawe∏ Rydel gra∏ przepi´k-
nie utwory Chopina. Ka˝dy z nich by∏
poprzedzony wierszem zwiàzanym te-
matycznie z granym utworem. Recyto-
wali je uczniowie klas V i VI. 

Szczególny nastrój stworzy∏a przygo-
towana dekoracja – starodawny salonik
i dzieci przebrane w stroje z epoki.
Na koƒcu ka˝dy uczeƒ móg∏ otrzymaç
autograf autorki do wybranej ksià˝ki.

Dzi´kujemy przedszkolakom, uczniom
i nauczycielom z innych szkó∏ i przed-
szkoli za przybycie na koncert.

� K. Zieliƒska

EKOLOGIA 
w szkole w Białobrzegach

Kolejny raz miał miejsce Gminny Konkurs
J´zyka Angielskiego pod patronatem Wójta
Gminy. Uczestniczyli w nim uczniowie ze
wszystkich szkół podstawowych w gminie. 

„MiłoÊç ci wszystko wypaczy”, „Marzycielki” „Po co mi
chłopak” to niektóre tytuły ksià˝ek Katarzyny Majgier,
która 23 kwietnia 2010 r. odwiedziła Gimnazjum
w Stanisławowie Pierwszym.

GMINNY Konkurs J´zyka Angielskiego

SPOTKANIE z Katarzynà Majgier 
– autorkà ksià˝ek dla dzieci i nastolatków

SPOTKANIE
z Chopinem

Dzieci przygotowywane by∏y przez
nauczycieli j´zyka angielskiego
w swoich szko∏ach: A. ¸uczyƒ-
skà, M. Golonka, E. Trzciƒskà, M.
Borowa, M. Izbickà, A. Trybel, B.
Jakubik- Pietruch´. I etap konkursu
odby∏ si´ 1 marca i wzi´∏o w nim
udzia∏ 170 uczniów ze szkó∏ podsta-
wowych z gminy Niepor´t. Do II eta-
pu zakwalifikowa∏o si´ 54 uczniów.

Test konkursowy odbywa∏ si´
osobno na trzech poziomach dla
uczniów klas IV, V i VI. Obejmo-
wa∏ zadania typu: listening, gram-
mar, vocabulary, reading. Na ka˝-
dym poziomie zadanie typu liste-
ning (s∏uchanie w celu
wychwycenia konkretnej informa-
cji) by∏o udost´pnione dwukrotnie.
Laureatami tegorocznego kon-
kursu zostali:
• Klasa VI
I miejsce: – Mateusz Wróbel Izabe-
lin 54 /55 pkt.
II miejsce: – ¸ukasz Kucharski Nie-
por´t 52 pkt., Aleksandra Mali-
szewska Izabelin 52 pkt. Ola B∏a-
˝ejczyk Niepor´t 52 pkt., Aleksan-
der KardaÊ Izabelin 52 pkt.
III miejsce: Martyna Wróbel Nie-
por´t 51 pkt.

Wyró˝n ien ie
– Magdalena Wize
Wólka Radzymiƒska 49 pkt., Julia
Maƒk Józefów 49 pkt.
• Klasa V
I miejsce: Marysia Wysieƒska SP
Niepor´t 39 /40 pkt., Maciej So-
chacki Wólka Radzymiƒska 39
pkt., Julia Ko∏odziejczyk Józe-
fów 39 pkt., 
II miejsce: Szymon Piotrowski Iza-
belin 38 pkt.
III miejsce: Marcin Szostek Niepo-
r´t 37 pkt.
Wyró˝nienie: Klara Zalewska Nie-
por´t 36 pkt., Aleksandra Pawelak
Józefów 36 pkt. 
• Klasa IV
I miejsce: Micha∏ Frankowski Bia-
∏obrzegi- 55.5 / 65pkt. 
II miejsce: Weronika Kawka Józe-
fów – 49,5 pkt. 
III miejsce: Ola Kopeç Niepor´t
– 47,5 pkt., Micha∏ Dukaczewski
Bia∏obrzegi – 47,5pkt. 
Wyró˝nienie: Mariusz Gniadek
Bia∏obrzegi – 46,5 pkt. 

Rozdanie dyplomów i nagród od-
b´dzie si´ w dniu zakoƒczenia ro-
ku szkolnego. 

� B.Jakubik-Pietrucha

Spotkanie zosta∏o zorganizowane
w bibliotece szkolnej z inicjatywy na-
uczycieli: Artura S∏abowskiego i Iwo-
ny Kutra, którzy zaprosili pisark´
w mury placówki.

Uczniowie dowiedzieli si´ wielu in-
teresujàcych rzeczy, dotyczàcych pro-
cesu tworzenia ksià˝ki, a póêniej jej
wydania. Niektórzy byli szczególnie
zaciekawieni tym ostatnim proce-
sem, gdy˝ sami piszà i chcieliby za-
si´gnàç opinii eksperta, a nast´pnie”
ujawniç” swoje dzie∏o.

Katarzyna Majgier jest doskona∏ym
obserwatorem tego, co si´ dzieje wo-
kó∏ niej, cz´sto te˝ bazuje na w∏a-
snych doÊwiadczeniach, dlatego jej
powieÊci szczególnie dotyczà proble-
mów i rozterek, z jakimi borykajà si´
nastolatkowie.

Opowiedzia∏a równie˝ o swoich
zainteresowaniach, marzeniach, pla-

nach na przysz∏oÊç, uchyli∏a tak˝e
ràbka tajemnicy, czego b´dzie doty-
czy∏a jej nowa ksià˝ka, która si´ nie-
bawem uka˝e.

Co mówili uczniowie o Katarzynie
Majgier po spotkaniu? „To mi∏a i cie-
p∏a osoba”, „... uÊmiechni´ta, z poczu-
ciem humoru i otwarta”, „... pe∏na
optymizmu i najró˝niejszych pomy-
s∏ów”, „..ciesz´, ˝e przyjecha∏a w∏a-
Ênie do nas”.

Kiedy pani Majgier wychodzi∏a ze
szko∏y, zdradzi∏a, ˝e ba∏a si´ spotka-
nia z gimnazjalistami, jednak zmieni-
∏a zdanie, gdy by∏a ju˝ po rozmowie
z nimi. Stwierdzi∏a, ̋ e m∏odzie˝ Gim-
nazjum w Stanis∏awowie Pierwszym
jest „spontaniczna, mi∏a i dobrze wy-
chowana” i zazdroÊci jej, ˝e uczy si´
w tak pi´knej i nowoczesnej szkole.

� I. Kutra

30 kwietnia Szkoła Podstawowa
w Józefowie goÊciła Ann´
Czerwiƒskà-Rydel, pisark´,
autork´ ksià˝ki o Fryderyku
Chopinie „Pan Pichon”. 
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UROCZYSTOÂCI odsłoni´cia tablicy
upami´tniajàcej działalnoÊç 
Szarych Szeregów w Zegrzu
Południowym w latach 1943-1944
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IIllee  ssiinniiaakkóóww  ttrrzzeebbaa  ssoobbiiee  nnaabbiiçç,,  ˝̋ee--
bbyy  ssttaannààçç  ppoo rraazz  ppiieerrwwsszzyy  nnaa ppoo--
ddiiuumm  mmii´́ddzzyynnaarrooddoowwyycchh  zzaawwooddóóww??
Du˝o. Czasem mam ich tyle, ˝e
trudno policzyç, a czasem jednego
– za to olbrzymiego. Ale na szcz´-
Êcie nie mia∏am nigdy takiej kontu-
zji, ˝eby pola∏a si´ krew.

SSkkoorroo  ttoo  ttaakkiiee  bboolleessnnee,,  ttoo......  ppoo ccoo  ttoo
rroobbiisszz??
Bo to kocham! Czuj´ wielkie szcz´Êcie,

kiedy udaje mi si´ wyjechaç
trudny skok, na przyk∏ad

axla. Ka˝dy skok
ç w i c z y m y

bardzo

d∏ugo, nawet wiele miesi´cy. Kiedy
wreszcie udaje si´ czysto go sko-
czyç, trenerka pozwala nam przy-
nieÊç cukierki. To nawet lepsze ni˝
urodziny. I wszyscy cieszymy si´,
kiedy komuÊ udaje si´ coÊ nowego.

AA nniiee  zzaazzddrrooÊÊcciicciiee  ssoobbiiee??
Nie, tylko chcemy jeszcze lepiej pra-
cowaç. Mo˝na mieç jakàÊ kole˝an-
k´ na wzór i staraç si´ jà naÊlado-
waç. A najprzyjemniej jest pokazy-
waç grupie jakieÊ çwiczenie. A kiedy
nam nie wychodzi i trenerka mówi
nam ró˝ne rzeczy, bywa niemi∏o. Ma
nieêle ostre teksty, wiele z nich
przydaje mi si´ w innych sytuacjach,
na przyk∏ad w k∏ótniach z kolegami.

TTrreennuujjeesszz  ww dduu˝̋eejj  ggrruuppiiee??
Trenuj´ z dzieçmi ze szko∏y sporto-
wej. Tylko kilka osób jest z innych
szkó∏, tak jak ja. W klubie jest kil-
kadziesiàt zawodniczek i tylko kilku
ch∏opców. Mam przede wszystkim
kole˝anki.

II nniiee  mmaacciiee  ddoo ssiieebbiiee  ̋̋ aalluu,,  jjeeÊÊllii  kkttooÊÊ
zzaajjmmiiee  wwyy˝̋sszzee  mmiieejjssccee??
No w∏aÊnie tylko do siebie mo˝emy
mieç ˝al. Ale ja nigdy nie mia∏am.
Mo˝e troch´ by∏o mi smutno, ̋ e coÊ
mi gorzej wysz∏o. Na zawodach
wiem, co zrobi∏am dobrze, a co mu-
sz´ poprawiç. Dlatego zawsze mam
po co trenowaç, bo jest coÊ nowe-
go do nauczenia si´.

DDuu˝̋oo  mmaacciiee  ttyycchh  zzaawwooddóóww??
Dla mnie za ma∏o. Zawody sà su-
per, bo dzi´ki nim podró˝uj´
po Polsce i zwiedzam wiele miast.
W tym sezonie by∏am w Toruniu,
w Gdaƒsku, w Elblàgu i mia∏am byç
w Krakowie. Wsz´dzie odwiedzam
ciekawe miejsca, muzea, spaceruj´
i poznaj´ nowych ludzi.

NNoo  ii ssttaann´́∏∏aaÊÊ  nnaa ppooddiiuumm..  JJaakkiiee  ttoo
uucczzuucciiee??
Spe∏nienie marzeƒ. By∏am bardzo
dumna.

KKllaassaa  kkiibbiiccuujjee  ccii  ppooddcczzaass  zzaawwoo--
ddóóww??
Kibicujà i ch´tnie oglàdajà filmy
z moim programem. Czasem si´
Êmiejà, ale to mi nie przeszkadza.
Sama si´ Êmiej´, kiedy mam wy-
wrotk´ na lodzie.

OOggrraanniicczzoonnyy  cczzaass  nnaa nnaauukk´́  ii zzaabbaa--
ww´́  sspprraawwiiaa  ccii  kk∏∏ooppoott??
Mam czas. Lekcje odrabiam w po-
dró˝y, cz´Êç w przerwie mi´dzy tre-
ningami. JeÊli nie mam nic zadane,
czytam w samochodzie albo s∏u-
cham muzyki. A jeÊli je˝d˝´
do Warszawy z moimi kole˝ankami
z Niepor´tu, bawimy si´ w zgady-
wanki albo gramy w inteligencj´.
Nie wiem, czy mog´ to powiedzieç,

ale czasem robimy te˝ takie g∏upo-
ty, ˝e a˝ moja mama chowa si´ ze
wstydu pod kierownic´. Nie siedz´
d∏ugo nad biurkiem, po prostu
koncentruj´ si´ i robi´ zadania.
Dlatego zostaje mi du˝o czasu
na zabaw´ z kole˝ankami, z moim
bratem Adasiem i najlepszym przy-
jacielem Kubà M∏otkiem. Chodz´
do kina, do teatru i na festiwale na-
uki. Uprawiam te˝ inny sport – sza-
chy. Moim trenerem jest ¸ukasz
Mi´tek.

WWFF  ww sszzkkoollee  jjeesstt  ddllaa  ssppoorrttoowwccaa
nnuuddnnyy??
Nie! To moja ulubiona lekcja! Mo-
ja pani Sabina Âlaziƒska wymyÊla
super gry i zabawy. Gramy w pi∏k´
– w zbijaka i w dwa ognie, robimy
przewroty na materacach. I wcale
nie jest tak ∏atwo.

NNaa ppeewwnnoo  mmuussii  bbyyçç  jjaakkaaÊÊ  cciieemm--
nnaa ssttrroonnaa ssppoorrttuu  wwyycczzyynnoowweeggoo......
Mo˝e to, ˝e t´skni´ za moim bra-
ciszkiem, kiedy d∏ugo nie ma mnie
w domu, na przyk∏ad na obozie let-
nim. Chcia∏abym, ˝eby móg∏ ze
mnà jeêdziç. Mog∏abym go uczyç,
bo w przysz∏oÊci b´d´ trenerem ∏y˝-
wiarstwa figurowego. I naukowcem
– archeologiem i przyrodnikiem.
Chcia∏abym du˝o jeêdziç po Êwiecie
i odkrywaç jego tajemnice.

AA ttwwoojjee  nnaajjbbllii˝̋sszzee  ppllaannyy??
Zdaç egzamin na ∏y˝wiarskà klas´
srebrnà i napisaç sprawdziany
w szkole na z∏ote znaczki. A potem
mieç wiele wakacyjnych przygód.

� Rozmawia∏a 
Karolina Olszewska

Uczennica SP
w Izabelinie Nikola
Olszewska zdobyła
srebrny medal
Mi´dzynarodowych
Zawodów Młodzików
w Ły˝wiarstwie Figurowym
MINIEUROPA 2010. W swojej
kategorii wiekowej nasza
zawodniczka ustàpiła miejsca
jedynie kole˝ance z Rosji.
Jej sukces został potwierdzony
na stronach Polskiego Zwiàzku
Ły˝wiarstwa Figurowego pod adresem
internetowym:
http://www.pfsa.com.pl/results/sezon2009/
MiniEuropa2010/CubsGirls2002
Na mini-mistrzostwa Europy
przyjechały dzieci z Rosji, Szwecji,
Litwy, Łotwy, Estonii i Białorusi.
Zawody odbyły si´ mi´dzy 1 a 3 maja
na warszawskim Torwarze.
Organizatorem corocznych zawodów
zwiàzanych z promocjà Polski i sportu
w rocznic´ popisania
Konstytucji 3 Maja jest wiodàcy klub
ły˝wiarski w Polsce MUKS Euro 6,
gdzie Nikola trenuje pod opiekà Anny
Hunkiewicz, Macieja Lewandowskiego
i Bo˝eny Sieszyckiej oraz zespołu
ekspertów z dziedziny choreografii,
baletu, taƒca, gimnastyki i akrobatyki.

SREBRNY medal Mistrzostw Europy 
Ârodkowo-Wschodniej dla Nikoli z Niepor´tu

RINGO w Niepor´cie

PIOTR Powała
triumfatorem!

Ringo (ang. ring, pierÊcieƒ, koło) to polska gra sportowa, polegajàca na rzucaniu gumowym kółkiem, tak aby upadło
na boisku dru˝yny przeciwnej przy jednoczesnej obronie własnego pola. Została wymyÊlona w 1959 roku przez
znanego szermierza i dziennikarza Włodzimierza Strzyszewskiego, zdobywc´ srebrnego medalu wicemistrza Êwiata
w szpadzie dru˝ynowej na Akademickich Mistrzostwach Âwiata w Turynie.

Ringo dla twórcy gry na poczàtku
by∏o elementem treningu szermier-
czego, póêniej przekszta∏ci∏o si´
w zabaw´ i sport rekreacyjny. Mo-
˝e byç uprawiane bez wzgl´du
na wiek i p∏eç w ka˝dym miejscu.
W ringo przeciwnik jest PARTNE-
REM do wspólnej gry i zabawy. Ja-
ko polska dyscyplina sportowa
o charakterze indywidualnym i dru-
˝ynowym istnieje od 1973 roku.
Obecnie ringo jest grà uprawianà
na ca∏ym Êwiecie. Mi´dzynarodowa
Federacja Ringo organizuje mistrzo-
stwa Europy i mistrzostwa Âwiata.

W dniu 11 maja na boisku gimna-
zjum w Stanis∏awowie Pierwszym
zosta∏y rozegrane Mistrzostwa Po-
wiatu Szkó∏ Gimnazjalnych w ringo
w ramach Mistrzostw Szkó∏ Gimna-
zjalnych. W turnieju bra∏y udzia∏
dru˝yny mieszane dziewczàt i ch∏op-
ców (po trzy osoby). Turniej rozgry-
wano systemem ka˝dy z ka˝dym,

w tym gra pojedyncza dziewczàt
i ch∏opców tzw. „jedynki”, gry po-
dwójne dziewczàt i ch∏opców oraz
trójki mieszane.

Klasyfikacja koƒcowa turnieju
przedstawia si´ nast´pujàco: I miej-
sce Gimnazjum z Serocka, II miej-
sce Gimnazjum Nr 3 z Legiono-
wa, III miejsce Gimnazjum ze Sta-
nis∏awowa Pierwszego, IV miejsce
Gimnazjum Nr 4 z Legionowa,
V miejsce Gimnazjum w Jab∏onnie.

Kolejne rozgrywki w ringo w Sta-
nis∏awowie Pierwszym mia∏y miej-
sce 13 maja. Tym razem by∏y to Mi-
strzostwa Mi´dzypowiatowe w ringo.

Organizatorem mistrzostw powia-
tu by∏ Ryszard Pilecki.

Wystartowa∏y dru˝yny: z powiatu
piaseczyƒkiego – gimnazjum w Z∏oto-
k∏osie, z powiatu wo∏omiƒskiego
– gimnazjum Nr 2 w Zàbkach, z powia-
tu nowodworskiego – gimnazjum nr 2
w Starych PieÊcirogach, z powiatu le-

gionowskiego – gimnazjum z Serocka.
Klasyfikacja koƒcowa: I miejsce

gimnazjum w Z∏otok∏osie, II miejsce
gimnazjum Nr 2 w Zàbkach,
III miejsce gimnazjum nr 2 w Sta-
rych PieÊcirogach.

Zwyci´skie dru˝yny otrzyma∏y pa-
miàtkowe puchary i dyplomy. Orga-

nizatorom turnieju oraz s´dziom
dzi´kujemy za sprawne przeprowa-
dzenie zawodów, a dru˝ynie z gim-
nazjum w Z∏otok∏osie ˝yczymy wy-
granej w fina∏ach Mazowieckich
Igrzysk M∏odzie˝y Szkolnej.

� U. Mitka-Karandziej

W ramach Mazowieckich
Igrzysk Młodzie˝y Szkolnej
w dniach 12-13 maja 
odbyły si´ zawody
w czwórboju lekkoatletycznym.

Piotr Powa∏a, uczeƒ klasy VI sportowej
Szko∏y Podstawowej im. B. Tokaja w Nie-
por´cie zajà∏ indywidualnie pierwsze miej-
sce w klasyfikacji ogólnej zawodów oraz
pierwsze miejsce w skoku w dal.

W zawodach udzia∏ wzi´li uczniowie
z siedmiu szkó∏: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 7
i SP nr 8 z Legionowa, SP z Woli Kie∏piƒ-
skiej, SP z Serocka i SP z Niepor´tu.
W ostatecznej klasyfikacji dru˝yn ch∏opcy
z Niepor´tu zaj´li 6 miejsce, natomiast
dziewczynki 5. Mimo nie najlepszych wyni-
ków dru˝ynowych jesteÊmy przekonani, ˝e
aktywne uczestnictwo dzieci i m∏odzie˝y
w szkolnych i mi´dzyszkolnych imprezach
sportowych jest nieocenione, wià˝e si´ z po-
pularyzowaniem i upowszechnianiem spor-
tu wÊród dzieci, wp∏ywa na ich sprawnoÊç fi-
zycznà, daje szans´ czynnego uczestnictwa
w ró˝nych formach wspó∏zawodnictwa.

Cieszy nas sukces Piotrka, któremu ser-
decznie gratulujemy, a wszystkim sportow-
com ˝yczymy wielu osiàgni´ç sportowych
w kolejnych zawodach. � A. Krasowska
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Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkaƒców Gminy Niepor´t do współtworzenia kolumny „Ocaliç od zapomnienia” i dzielenia si´
zapomnianymi opowieÊciami i materiałem zdj´ciowym. Kontakt z redakcjà 22 767 04 10 lub drogà mailowà d.wrobel@niepor´t.pl

Szare Szeregi był to okupacyjny kryptonim 
Zwiàzku Harcerstwa Polskiego, który podczas 5 lat

okupacji niemieckiej (1939-1944) 
walczył z oprawcami ludnoÊci Polski. 

B
y∏ rok 1943 – skoƒczy∏y si´
wakacje szkolne, dobiega∏
koƒca czwarty rok okupacji

niemieckiej.
W drugiej po∏owie wrzeÊnia tego

roku, na terenie tartaku czternastu
ch∏opców z Zegrza Po∏udniowego
w wieku 13-14 lat z∏o˝y∏o na r´ce
Komendanta Roju „TOM” z Legio-
nowa, kpr. pchr. AK hm Ludwika
Szmidtta o pseudonimie „Rabczyk”
konspiracyjne przyrzeczenie har-
cerskie. Byli to: Bogdan D∏ugo∏´c-
ki, S∏awomir Jankowski, Jerzy Kar-
piƒski, Zenon Karpiƒski, Roman
Klimaszewski, Bogus∏aw Kufel,
Wojciech Lata∏o, W∏adys∏aw ̧ ezki,
Janusz Mindak, Zygmunt Pyrza-
nowski, Zenon S∏awiƒski, Bogdan
St´pniewski, Wojciech Walczak
i Antoni Witkowski. Dru˝ynowym
zosta∏ mianowany druh S∏awomir
Sokolnicki.

W tym samym miesiàcu odby∏o si´
nasze pierwsze konspiracyjne spo-
tkanie, podczas którego Komendant
Roju TOM, przedstawi∏ cz∏onkom
grupy gro˝àce im niebezpieczeƒstwa
oraz zobowiàza∏ do Êcis∏ego prze-
strzegania dyscypliny i tajemnicy,
zwiàzanej z przynale˝noÊcià do Sza-
rych Szeregów. Na spotkaniu tym
dru˝yna zosta∏a podzielona na dwa

zast´py i przyj´∏a za swojego patro-
na Józefa Pi∏sudskiego.

Chrzest bojowy nasza konspiracyj-
na dru˝yna przesz∏a w dniu 10 listo-
pada 1943 roku. Kilkuosobowa gru-
pa naszych druhów uda∏a si´
na cmentarz do Wieliszewa, gdzie
w póênych godzinach wieczornych
na grobach poleg∏ych w 1939 roku
˝o∏nierzy polskich umieÊci∏a 30 bia-
∏o-czerwonych choràgiewek.

Warunkiem przynale˝noÊci do Sza-
rych Szeregów by∏o uzyskiwanie
przez nas dobrych ocen w szkole
i dlatego zimowe miesiàce prze∏omu
roku 1943-1944 by∏y przez nas wy-
korzystane na intensywnà nauk´.

Od marca 1944 roku zajmowali-
Êmy si´ kolporta˝em prasy pod-
ziemnej. MalowaliÊmy tak˝e na p∏o-
tach i wybranych przez nas domach
znak Polski Walczàcej, jak równie˝
wybijaliÊmy szyby w gablotach ze
zdj´ciami niemieckich ˝o∏nierzy.

Na spotkaniach w lesie niepor´c-
kim i w „topolinie” uczyliÊmy si´
alfabetu Morsa i pos∏ugiwania buso-
là,  jak równie˝ s∏uchaliÊmy z zapar-
tym tchem opowiadaƒ zwiàzanych
z historià Polski. ByliÊmy tak˝e za-
poznawani z ró˝nymi rodzajami bro-
ni stosowanej przez armi´ niemiec-
kà, sowieckà i przez Armi´ Krajowà,

a tak˝e z obs∏ugà niektórych z nich.
Spotkania te by∏y prowadzone przez
podoficera Armii Krajowej.

W przeddzieƒ Âwi´ta 3 Maja 1944
roku nasz zast´p ubezpiecza∏, w cha-
rakterze czujki, akcj´ prowadzonà
przez kilku ˝o∏nierzy Armii Krajo-
wej, polegajàcà na umieszczeniu
w Zegrzu Po∏udniowym vis a vis sta-
cji kolejowej na s∏upie telefonicz-
nym wizerunku Bia∏ego Or∏a, wraz
z bia∏o-czerwonymi flagami.

Najbardziej niebezpiecznym i wy-
czerpujàcym dla nas zadaniem by∏y
akcje sypania piasku do maênic wa-
gonów towarowych i dziurawienie
przewodów hamulcowych. W czasie
tych dzia∏aƒ dwóch naszych druhów
zosta∏o zatrzymanych, pobitych
i aresztowanych przez ̋ o∏nierzy nie-
mieckich nadzorujàcych roz∏adunek
wagonów. Dzi´ki dzia∏aniom podj´-
tym przez rodziców zatrzymanych
druhów, jak równie˝ pomocy Ko-
mendanta granatowej policji z Ze-
grza oraz miejscowego fotografa
i ˝ony podoficera wojska polskiego
znajàcych dobrze j´zyk niemiecki
– uda∏o si´ ich uratowaç – jednego
od wywiezienia na przymusowe ro-
boty do Niemiec, drugiego zaÊ
od Êmierci – mia∏ byç bowiem roz-
strzelany.

W drugiej po∏owie lipca 1944 ro-
ku rozpocz´∏o si´ wycofywanie
z frontu oddzia∏ów armii niemieckiej.
W tym czasie dru˝yna nasza w ra-
mach akcji dezinformacyjnej przesta-
wia∏a znaki drogowe na skrzy˝owa-
niu dróg Niepor´t – Nowy Dwór
– Jab∏onna – Zegrze, tym samym
wprowadzajàc w b∏àd przemieszcza-
jàce si´ oddzia∏y niemieckie.

1 sierpnia 1944 roku w Warszawie
rozpocz´∏o si´ Powstanie. W tym
czasie wybuchajà te˝ walki na tere-
nie Legionowa i Chotomowa. Zada-
niem naszej dru˝yny by∏o notowanie
symboli oddzia∏ów niemieckich uda-
jàcych si´ przez Zegrze na front.
Meldunki te dostarczaliÊmy do do-
wództwa I Rejonu VII Obwodu AK,
„Obro˝y” w Legionowie.

Po opuszczeniu przez wojsko nie-
mieckie koszar w Zegrzu Po∏udnio-
wym, do koƒca sierpnia 1944 roku
penetrowaliÊmy te koszary, a znale-
zionà tam amunicj´ i granaty prze-
kazywaliÊmy Oddzia∏owi Armii
Krajowej dzia∏ajàcemu w okolicy
Niepor´tu.

Tak w wielkim skrócie przedsta-
wia si´ historia naszych dzia∏aƒ.

Na poczàtku wrzeÊnia 1944 wszy-
scy mieszkaƒcy Zegrza Po∏udniowe-
go zostali przez Niemców wysiedleni.

Po wojnie tylko niewielka ich cz´Êç
powróci∏a do Zegrza.

Wed∏ug zebranych informacji,
z naszej konspiracyjnej Dru˝yny
pozosta∏o do dzisiaj tylko nas
dwóch. Mój przyjaciel Bogus∏aw
Kufel i ja. Niestety, nie posiadam in-
formacji dotyczàcych druhów: Bog-
dana D∏ugo∏´ckiego, Wojciecha La-
ta∏o, Janusza Mindaka, Zygmunta
Pyrzanowskiego, Zenona S∏awiƒ-
skiego, Bogdana St´pniewskiego.
Na „Wieczna Wart´” odeszli: S∏a-
womir Jankowski, Jerzy Karpiƒski,
Roman Klimaszewski, W∏adys∏aw
¸ezki, S∏awomir Sokolnicki, Woj-
ciech Walczak, Antoni Witkowski.

Dowodem uznania dla wybitnych
czynów, m´stwa i odwagi oraz dzia-
∏aƒ bojowych prowadzonych
w okresie II Wojny Êwiatowej, by-
∏o nadanie „Szarym Szeregom”
przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polski na Uchodêstwie w roku 1989
– Orderu Wojennego Krzy˝a Virtu-
ti Militari. Odznaczenie to zdobi
sztandar „Szarych Szeregów”, któ-
ry obecny by∏ na uroczystoÊci ods∏o-
ni´cia tablicy Znak Czasu w Zegrzu
Po∏udniowym.

� Konrad Zenon Karpiƒski

DZIAŁALNOÂå Szarych Szeregów
w Zegrzu Południowym w latach 1943-1944 – akcje „małego sabota˝u”

– wspomnienia Zenona Karpiƒskiego 
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Wójt, Rada Gminy Niepor´t,
Proboszcz Parafii NMP Wspomo˝ycielki Wiernych, 

so∏tysi wsi: Aleksandrów, Izabelin, Stanis∏awów Pierwszy, Rembelszczyzna

z a p r a s z a j à 30 maja 2010 r.
na festyn sportowo-rekreacyjny z okazji 

P R O G R A M :
14.30 – wyst´p dzieci ze szkó∏ w Niepor´cie i Izabelinie

od godz. 15.30 – konkurencje biegowe: dzieci do lat 6 • uczniowie klas I-III (szko∏a podstawowa) 
• uczniowie klas IV-VI (szko∏a podstawowa) • gimnazjum • kategoria Open

– rodzinny turniej tenisa sto∏owego
– gry i zabawy zr´cznoÊciowe dla dzieci do lat 6

godz. 18.00 – wr´czenie nagród i zakoƒczenie festynu

DNIA MATKI
w Stanis∏awowie Pierwszym

12.00 – 13.00 – Mecz siatkówki

14.00 – Msza Êwi´ta

15.15 – Program dla dzieci 

„W krainie bajek”

16.15 – Powitanie goÊci

16.30 – Konkursy familijne, wyst´py

dzieci i młodzie˝y

17.40 – Samorzàdowy blok

konkursowy

18.00   JózGraby 2010

– konkurs zespołów

weselnych

20.15   Wr´czenie nagród,

rozstrzygni´cie konkursów

20.30   MARIACHI – koncert muzyki

meksykaƒskiej

21.30   Koncert laureatów

23.00   Zakoƒczenie festynu


