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w skrócie
MI¢DZYNARODOWA GALA

KICKBOXINGU ZAWODOWEGO 

W JÓZEFOWIE

11 grudnia 2010 roku w sali sportowej

przy Szkole Podstawowej w Józefowie odb´dzie si´

Mi´dzynarodowa Gala Kickboxingu

Zawodowego 3. pod honorowym patronatem

Pos∏anki na Sejm RP Iwony Guzowskiej oraz

Polskiego Zwiàzku Kickboxingu. Na gal´ zaprasza

Stowarzyszenie Baltic Martial Arts Federation.

Podczas wieczoru odb´dzie si´ walka o pas Zawodowego

Mistrza Paƒstw Nadba∏tyckich w kickboxingu w formule

K1 kat. 65 kg. O tytu∏ walczyç b´dzie Jakub Jasion

– mistrz Polski 2010 full-contact, mistrz Polski

K1 2010 oraz miejscowi zawodnicy Artur Zajàc Józefów/

AZS PW (86 walk, 59 zwyci´stw, 1 remis), mistrz

i wicemistrz Polski kickboxingu full-contact, wicemistrz

Polski kickboxing low-kick, bràzowy medal mistrzostw

Polski w muay thai, Pawe∏ Biernat i ¸ukasz Bieƒkowski

z klubu LKSW Tajfun Legionowo. 

Odb´dzie si´ równie˝ pi´ç walk rankingowych

w kickboxingu w formule K1, a tak˝e walka pokazowa

w boksie m´˝czyzn.

Poczàtek gali o godzinie 19.

POMOC W ROZWIÑZYWANIU

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji

Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Niepor´cie

w listopadzie 2010 r. Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ

– wejÊcie od rehabilitacji):

• 23 listopada 2010 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk,

E. Staniszewska;

• 30 listopada 2010 r. – K. Malinowska-Lerman, E. Ró˝aƒska.

Spotkania Komisji – Urzàd Gminy Niepor´t, sala

konferencyjna, II pi´tro – 16 i 30 listopada od godz. 16.00.

PAMI¢CI mieszkaƒców

Podczas tegorocznych gminnych obchodów Âwi´ta NiepodległoÊci na Placu WolnoÊci
w Niepor´cie odsłoni´ta została tablica pamiàtkowa, poÊwi´cona pami´ci mieszkaƒców gminy
– ˝ołnierzy AK.

P
opo∏udniowe uroczystoÊci roz-

pocz´∏y si´ z∏o˝eniem kwiatów

przez delegacj´ samorzàdowà

oraz mieszkaƒców przy pomniku Le-

gionistów Marsza∏ka Józefa Pi∏sud-

skiego w Bia∏obrzegach. Msza Êwi´-

ta za Ojczyzn´ odby∏a si´ w koÊcie-

le Niepokalanego Pocz´cia NMP

w Niepor´cie. W nawach bocznych

stan´∏y poczty sztandarowe Êrodo-

wisk kombatanckich, Ochotniczych

Stra˝y Po˝arnych z terenu gminy,

szkó∏ podstawowych, gimnazjum

i dru˝yn harcerskich. W liturgii

uczestniczyli mieszkaƒcy, przedsta-

wiciele w∏adz samorzàdowych, woj-

ska, policji, kombatantów i instytu-

cji gminnych. Na zakoƒczenie mszy

zaÊpiewa∏ chór uczniów z Gimna-

zjum w Stanis∏awowie Pierwszym.

Wieczorem na Palcu WolnoÊci zapa-

d∏a g´sta mg∏a. Przy Êwietle latarni

i pochodni rozpocz´∏y si´ oficjalne

uroczystoÊci. Na Placu zaj´∏a miej-

sce Kompania Honorowa I War-

szawskiej Dywizji Zmechanizowa-

nej w Legionowie oraz Orkiestra

Garnizonu Siedlce. Wójt S∏awomir

Maciej Mazur przywita∏ zgromadzo-

nych goÊci, wÊród których znajdo-

wali si´ m.in.: przedstawiciele

I Warszawskiej Dywizji Zmechani-

zowanej w Legionowie: pp∏k Zbi-

gniew Pazura, pp∏k Zenon Dàbrow-

ski, pp∏k Andrzej Szlejzer, Prezes

Âwiatowego Zwiàzku ̊ o∏nierzy AK

w Legionowie – kapitan Bronis∏awa

Mazur, Prezes Zarzàdu Ko∏a Powia-

towego Zwiàzku Kombatantów RP

i BWP w Legionowie p∏k. Kazimierz

Przymusiƒski, Zast´pca dowódcy 9.

batalionu ¸àcznoÊci DWL w Bia∏o-

brzegach major Robert Liberadzki,

Dowódca Sk∏adu Zegrze Jednostki

Wojskowej 3090 mjr Wojciech Po-

chamara, Wiceprzewodniczàcy Ra-

dy Powiatu Legionowskiego – Irena

Kopaƒska-Araszkiewicz i Andrzej

Kiljan, przedstawiciel Muzeum Hi-

storycznego w Legionowie wicedy-

rektor Wojciech Jeute, przedstawi-

ciele powiatowej i lokalnej policji,

stra˝y po˝arnej, Honorowi Obywa-

tele Gminy, radni, so∏tysi i miesz-

kaƒcy gminy. Szczególnymi goÊçmi

podczas uroczystoÊci by∏y rodziny

˝o∏nierzy, pami´ci których poÊwi´-

cona zosta∏a pamiàtkowa tablica.

W przemówieniu Wójt Maciej Ma-

zur stwierdzi∏, i˝ ,,rzadko uÊwiada-

miamy sobie, ˝e wÊród bohaterów

którym zawdzi´czamy wolnà, nie-

podleg∏à Polsk´ jest wielu mieszkaƒ-

ców naszej gminy. A niektórzy

z nich, bardzo ju˝ niestety nieliczni,

nie chwalàc si´ swà bohaterskà prze-

sz∏oÊcià, cicho i skromnie ̋ yjà wÊród

nas”. 

W tym roku uczciliÊmy pami´ç

Mieszkaƒców Gminy Niepor´t – ˝o∏-

nierzy Armii Krajowej III Batalio-

nu I Rejonu „Marianowo – Brzo-

zów” VII Obwodu „Obro˝a”, którzy

oddali ˝ycie w walce o wolnoÊç oj-

czyzny w latach 1940 – 1945, pole-

g∏ym w walce z okupantem, pomor-

dowanym i zmar∏ym w niemieckich

oraz sowieckich obozach i wi´zie-

niach. Ich pami´ci poÊwi´cona zo-

sta∏a tablica z granitu, która z inicja-

tywy wójta Macieja Mazura stan´∏a

pod D´bem WolnoÊci. Uroczysty

Apel Poleg∏ych odczyta∏ por. Rado-

s∏aw ˚ulewski, a trzykrotnà salw´

odda∏a Kompania Honorowa I War-

szawskiej Dywizji Zmechanizowa-

nej w Legionowie. Nast´pnie delega-

cje z∏o˝y∏y kwiaty pod pomnikiem

i pamiàtkowà tablicà. Na koniec ofi-

cjalnych uroczystoÊci na Placu,

w rytm pieÊni orkiestry ruszy∏a uro-

czysta defilada na czele z Kompanià

Honorowà z Legionowa. Zebrani po-

˝egnali goszczàce u nas wojsko

gromkimi brawami, ca∏oÊç zakoƒ-

czy∏ pokaz sztucznych ogni. Moc

atrakcji, czyli ognisko z biesiadà

na harmonii, kuchnia polowa z woj-

skowà grochówkà, kie∏baski z gril-

la, zach´ci∏y wszystkich do dalsze-

go wspólnego Êwi´towania. 

Szczególnà atrakcjà uroczystoÊci,

skierowanà przede wszystkim

do m∏odych mieszkaƒców, by∏y roz-

pocz´te ju˝ w godzinach przedpo∏u-

dniowych pokazy sprz´tu wojskowe-

go oraz przeja˝d˝ki wozami bojowy-

mi. To doskona∏a praktyczna nauka

historii, wyzwalajàca uczucia patrio-

tyczne, czego dowodem by∏ sponta-

nicznie zaÊpiewany przez najm∏od-

szych hymn Polski. 

Niespodziankà by∏a wizyta w Nie-

por´cie Stowarzyszenia Artylerii

Dawnej ARSENA¸”. Cz∏onkowie

Stowarzyszenia w mundurach arty-

lerii polskiej z okresu Ksi´stwa Pol-

skiego niejednokrotnie, ku uciesze

maluchów, wystrzelili z armaty.

� BB  WWiillkk

RUSZYŁA
KOMUNIKACJA
LOKALNA NA
TRASIE WÓLKA
RADZYMI¡SKA –
LEGIONOWO

Informacja 
oraz rozkład jazdy 

na stronie 3
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UDANA modernizacja

Okazale prezentuje si´
po modernizacji budynek komunalny
na Osiedlu Wojskowym w Zegrzu
Południowym. Po zakoƒczeniu prac
na pierwszym pi´trze, 17 listopada
zaplanowane zostało uroczyste
otwarcie pomieszczeƒ, w których
ju˝ wkrótce rozpocznie działalnoÊç
oÊrodek kultury. 

B
udynek spe∏nia∏ b´dzie istotnà

rol´ w ˝yciu mieszkaƒców

Zegrza Po∏udniowego. Pierw-

sze pi´tro przeznaczone zosta∏o

na fili´ Gminnego OÊrodka Kultury,

parter na oÊrodek zdrowia i aptek´.

Takie po∏àczenie realizacji potrzeb

cia∏a i ducha w jednym miejscu za-

ch´ci niewàtpliwie mieszkaƒców

do cz´stych odwiedzin tego miejsca. 

Przebudowa I pietra ∏àczy∏a si´ z ko-

niecznoÊcià dobudowania klatki scho-

dowej oraz zainstalowania windy, aby

budynek by∏ dostosowany do potrzeb

osób niepe∏nosprawnych. Na ten cel

oraz zakup wyposa˝enia do przewi-

dzianej sali komputerowej (10 kompu-

terów oraz projektor multimedialny)

Gmina pozyska∏a Êrodki z Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich, dzia∏a-

nie – Odnowa i Rozwój Wsi, w wyso-

koÊci 50% wartoÊci inwestycji. Na pi´-

trze, oprócz wspomnianej sali kompu-

terowej na 10 stanowisk, znajduje si´

sala widowiskowa, w której odbywaç

si´ te˝ mogà zaj´cia tematyczne. Wy-

posa˝enie jej stanowi 6 du˝ych sto-

∏ów, 4 rega∏y i 60 krzese∏. Miejsca jest

du˝o, sala jest przestronna i widna,

dzi´ki przeszkleniu Êciany luksferami. 

Budynek b´dzie monitorowany

przez wyspecjalizowanà firm´.

Wkrótce te˝, dla wi´kszego bezpie-

czeƒstwa u˝ytkowników, zostanà za-

instalowane 4 kamery – jedna na ze-

wnàtrz, 3 wewnàtrz obiektu.

Zakoƒczenie modernizacji parteru,

przeznaczonego na oÊrodek zdrowia, za-

planowane jest w czerwcu 2011 roku. 

� BB  WWiillkk

NIERUCHOMOÂå zmienia
właÊciciela

Działka poło˝ona w centrum Niepor´tu, na której
znajduje si´ charakterystyczny i znany mieszkaƒcom
pawilon handlowy, ju˝ wkrótce zmieni właÊciciela.
Zostanie nim – Gmina Niepor´t.

GMINA przejmuje drogi
na osiedlu Głogi

Uzgodnienia ze Spółdzielnià Mieszkaniowa Budownictwa
Jednorodzinnego zaowocowały przej´ciem przez Gmin´
Niepor´t na mienie komunalne nieruchomoÊci drogowych
na osiedlu Głogi.

W zwiàzku wnioskami mieszkaƒ-

ców w sprawie przej´cia przez Gmi-

n´ od Spó∏dzielni Mieszkaniowej

Budownictwa Jednorodzinnego ulic

na osiedlu G∏ogi w Niepor´cie, Wójt

Gminy Niepor´t prowadzi∏ negocja-

cje z zarzàdem spó∏dzielni. W trak-

cie tych negocjacji uzgodniono, ˝e

w pierwszej kolejnoÊci zostanà prze-

kazane na mienie komunalne Gmi-

ny parking przed Rynkiem, Rynek

oraz ulice Husarii i Butryma. 4 paê-

dziernika Walne Zgromadzenie

Cz∏onków SMBJ podj´∏o uchwa∏´

o przekazaniu dzia∏ek obejmujàcych

w/w drogi na mienie komunalne

Gminy Niepor´t. Na wniosek Wój-

ta Rada Gminy Niepor´t wyrazi∏a

zgod´ na nieodp∏atne nabycie tych

nieruchomoÊci na w∏asnoÊç Gminy

Niepor´t.

Obecnie Gmina zleci∏a wykonanie

odwodnienia na przejmowanym

parkingu. Do koƒca roku zostanie

równie˝ wykonana nawierzchnia

z kostki betonowej. W nast´pnej ko-

lejnoÊci zrealizowana zostanie na-

wierzchnia ul. Husarii i ul. Butryma

wraz z odwodnieniem.

� BB  WWiillkk

NOWE lampy
oÊwietleniowe
w Woli Aleksandra

WODOCIÑG 
w ulicy LeÊnej

LEÂNA po
przebudowie

W koƒcu listopada rozpocznie
si´ monta˝ oÊwietlenia ulicy,
sàsiadujàcej z ul. Gajowà w Woli
Aleksandra. 

Dobiegła koƒca
przebudowa nawierzchni
ulicy LeÊnej w Józefowie.

Zaplanowano postawienie 15 lamp

oÊwietleniowych, a d∏ugoÊç linii ka-

blowej liczyç b´dzie ok. 550 me-

trów. Sk∏adanie ofert na wykonanie

prac zosta∏o ju˝ zakoƒczone, obecnie

trwa ich rozpatrywanie. Rozpocz´cie

prac przewidziane jest w koƒcu listo-

pada. � BBWW

Dobiegły koƒca prace przy
budowie wodociàgu w ulicy
LeÊnej w Wólce Radzymiƒskiej.

To kolejny ju˝ etap budowy w tym

roku sieci wodociàgowej w Wólce

Radzymiƒskiej. Po ulicy Krótkiej

i Mi∏ej, przysz∏a kolej na ulic´ Le-

Ênà, na odcinku za torami kolejowy-

mi. Zrealizowany tu wodociàg li-

czy 1290 metrów. Inwestycja dofi-

nansowana zosta∏a przez Urzàd

Miasta i Gminy Radzymin, ponie-

wa˝ odbiorcami wody b´dà równie˝

mieszkaƒcy ¸àk Radzymiƒskich,

z terenów po∏o˝onych po stronie

wschodniej wodociàgu. 

Wykonawcà prac by∏a firma DKM-

-Laskowscy, ich koszt wyniós∏

349 tys. z∏. Budowa trwa∏a 1,5 mie-

siàca. 

� BBWW

Dzia∏ka wraz ze stojàcym na niej budyn-

kiem stoi w bezpoÊrednim sàsiedztwie

urz´du. Po d∏ugich negocjacjach, prowa-

dzonych przez wójta Macieja Mazura

z przedstawicielami Gminnej Spó∏dziel-

ni Samopomoc Ch∏opska w Niepor´cie,

ustalono ostatecznie warunki kupna

przez Gmin´ Niepor´t dzia∏ki wraz

z budynkiem pawilonu. Dzia∏ka ma po-

wierzchni´ ok. 3 tys. m2, powierzchnia

u˝ytkowa budynku wynosi 1328 m2. 

¸àcznà wartoÊç nieruchomoÊci

wraz z budynkiem okreÊlono

na 2,5 mln z∏ brutto. P∏atnoÊç ustalo-

na zosta∏a w trzech ratach: pierwsza

w wysokoÊci 370 tys. z∏ do koƒ-

ca 2010 roku, druga w wysokoÊci 600

tys. z∏ p∏atna w 2011 roku, trzecia

w wysokoÊci 1,53 mln z∏ p∏atna

w 2012 r. Przej´cie nieruchomoÊci na-

stàpi ostatecznie po zap∏aceniu trze-

ciej, ostatniej raty.

Rada Gminy podj´∏a uchwa∏´ wy-

ra˝ajàcà zgod´ na zakup nierucho-

moÊci na powy˝szych warunkach. 

� BB  WWiillkk
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Nawierzchnia wykonana zosta∏a

z kostki betonowej, na odcinku d∏u-

goÊci ok. 400 metrów. Wykonawcà

prac by∏a firma Kos-Bud z Warsza-

wy, koszt inwestycji wyniós∏

320 tys. z∏. Uroczyste otwarcie uli-

cy, po zakoƒczeniu prac, odb´dzie

si´ 17 listopada. � BBWW
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OSTATNIA sesja Rady Gminy kadencji 2006-2010

RUSZYŁA komunikacja lokalna na trasie 
Wólka Radzymiƒska – Legionowo

Uroczysta sesja Rady Gminy Nie-

por´t odby∏a si´ 12 listopada

w Gminnym OÊrodku Kultury

w Niepor´cie. Spotkanie by∏o oka-

zjà do z∏o˝enia podzi´kowaƒ w∏a-

dzom gminy, radnym i so∏tysom,

a tak˝e momentem do podsumo-

wania, nie tylko prac w ostatniej

kadencji, ale ogólnego funkcjono-

wania samorzàdu terytorialnego.

W uroczystej sesji wzi´li udzia∏:

Starosta Legionowski Jan Gra-

biec, Zast´pca Komendanta Ko-

misariatu Policji w Niepor´cie

aspirant sztabowy Grzegorz Na-

piórkowski, Honorowy Obywatel

Gminy Niepor´t Zbigniew Cieka-

nowski, Wiceprzewodniczàcy Ra-

dy Powiatu Legionowskiego Ire-

na Kopaƒska-Araszkiewicz, An-

drzej Kiljan, radna powiatowa

Zenona Powa∏a, radni Gminy Nie-

por´t, so∏tysi z terenu gminy, dy-

rektorzy jednostek organizacyj-

nych i kierownicy Urz´du Gminy

Niepor´t. Spotkanie prowadzi∏

przewodniczàcy Rady Gminy Eu-

geniusz Woêniakowski. 

Radni podj´li w trybie nadzwy-

czajnym uchwa∏´, w sprawie

zmiany w uchwa∏y bud˝etowej,

majàcej na celu zabezpiecznie po-

trzeb mieszkaniowych rodziny

z Józefowa, poszkodowanej

w po˝arze.

Na zakoƒczenie sesji Wójt Ma-

ciej Mazur i Przewodniczàcy Ra-

dy Eugeniusz Woêniakowski po-

dzi´kowali radnym i so∏tysom

za czteroletnià wspó∏prac´ w ka-

dencji 2006-2010. 

Radni otrzymali pamiàtkowe

ksià˝ki, a so∏tysi upominki z her-

bem gminy. UroczystoÊç zakoƒ-

czy∏ wyst´p zespo∏u Studio Pio-

senki.

� AA..  MMaaddeejj

BAGIENNA
tylko z nazwy

Na ulicy Bagiennej 
w Kàtach W´gierskich rozpocz´ła
si´ budowa ciàgu 
pieszo-jezdnego.

W 2010 r. powstanie I etap na-

wierzchni z kostki betonowej na od-

cinku d∏ugoÊci ok. 200 metrów.

Ciàg pieszo-jezdny b´dzie mia∏ sze-

rokoÊç 5 metrów. Zakoƒczenie prac

budowlanych zaplanowane jest

w grudniu. Wykonawcà jest Zak∏ad

Brukarski „Kruk” z T∏uszcza. Koszt

budowy pierwszego etapu wynosi

201 tys. z∏.

� BB  WWiillkk

NOWE chodniki

Zakoƒczyła si´ wymiana
nawierzchni chodnika na ulicy
Dworcowej w Niepor´cie. 

Kostka betonowa zastàpi∏a stare p∏yty

chodnikowe na odcinku od ulicy Szkol-

nej do stacji PKP – ∏àcznie ok. 1 km.

Realizatorem inwestycji, której koszt

wyniós∏ ok. 203 tys. z∏, by∏a firma Bu-

domur z Pu∏tuska. 

18 listopada mija termin sk∏adania

ofert na wykonanie chodnika wzd∏u˝

ulicy Przyrodniczej w Micha∏owie-

-Grabinie. B´dzie to ju˝ ostatni etap

prac, tym razem na odcinku d∏ugoÊci

ok. 246 metrów. Nawierzchnia chodni-

ka wykonana b´dzie z kostki betono-

wej, wykoƒczona kraw´˝nikami na ∏a-

wie z betonu. Inwestycja zrealizowana

zostanie w ciàgu 14 dni od daty podpi-

sania umowy z wykonawcà. � BBWW

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 – RONDA 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 – 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

Od 15 listopada uruchomiona została nowa nitka komunikacji lokalnej 
na trasie z Wólki Radzymiƒskiej do Legionowa.  

U
ruchomione w∏aÊnie przejazdy uzu-

pe∏niajà luk´ w komunikacji na tere-

nie gminy Niepor´t i w po∏àczeniach

z Warszawà i Legionowem. Trasa przejaz-

dów wyglàda nast´pujàco: Wólka Radzy-

miƒska – Dàbkowizna – Niepor´t: Nowoli-

pie, Ma∏o∏´cka – Izabelin – Stanis∏awów

Pierwszy: KoÊció∏, ulica Przysz∏oÊç – Rem-

belszczyzna – Kàty W´gierskie: ul. KoÊciel-

na i Akacjowa – Wola Aleksandra – Stani-

s∏awów Drugi – Legionowo: osiedle Piaski,

stacja kolejowa.

Trasa po∏àczenia wytyczona zosta∏a

po konsultacjach z mieszkaƒcami, uwzgl´d-

nia ich wnioski i oczekiwania. Zapewnia po-

∏àczenie Wólki Radzymiƒskiej i wschodniej

cz´Êci Niepor´tu ze Stanis∏awowem Pierw-

szym, Kàtami W´gierskimi i Stanis∏awowem

Drugim. Przede wszystkim umo˝liwia

uczniom dojazd do gimnazjum oraz do szko-

∏y w Izabelinie. Stanowi dogodne po∏àczenie

dla mieszkaƒców terenów nieobj´tych dotàd

funkcjonowaniem komunikacji lokalnej. Za-

pewnia szybki dojazd do pociàgów Kolei

Mazowieckich i S-9 (tzw. SKM), na których

obowiàzuje „wspólny bilet” ZTM. Skraca

tym samym czas dojazdu do Warszawy,

do Dworca Gdaƒskiego i metra, omijajàc za-

korkowanà ulicà P∏ochociƒskà. 

Bardzo wa˝nà informacjà dla osób korzy-

stajàcych z uruchomionych przewozów, jest

obowiàzywanie na nich biletów ZTM (z wy-

∏àczeniem biletów jednorazowych) i karty

miejskiej, a tym samym wszystkich przys∏u-

gujàcych zni˝ek. 

Zapewnienie komunikacji na tej linii sta-

∏o si´ dla gminy sprawà priorytetowà. Nego-

cjacje prowadzone z ró˝nymi firmami dopro-

wadzi∏y do podpisania umowy z przewoêni-

kiem z Wo∏omina. Podjà∏ si´ on uruchomie-

nia w szybkim tempie po∏àczenia na trasie

Wólka Radzymiƒska – Legionowo, na razie

na okres próbny do koƒca roku. Do koƒca ro-

ku kursy odbywajà si´ tylko w dni robocze.

Kontynuacja przewozów uzale˝niona jest

od iloÊci korzystajàcych z niej osób. 

� BB  WWiillkk

ROZK¸AD JAZDY
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ROBERTEM WRÓBLEM, inicjatorem Programu Bezpieczeƒstwa Gmin Zalewu Zegrzyƒskiego

B¢DZIEMY bezpieczniejsi

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie odbyło si´ spotkanie w sprawie powstania Programu
Bezpieczeƒstwa Gmin Zalewu Zegrzyƒskiego. Z takà inicjatywà do Starosty Powiatowego zwrócił si´
Robert Wróbel, mieszkaniec od dawna zaanga˝owany w spraw´ poprawy bezpieczeƒstwa w powiecie.

Dynamiczny rozwój gmin Niepor´t i Serock

w ostatnich latach spowodowa∏ masowy

wzrost liczby turystów wypoczywajàcych

nad Zalewem Zegrzyƒskim. Zagospodaro-

wane pla˝e i nowe mola sà przez ca∏y se-

zon letni oblegane przez mieszkaƒców

okolic Warszawy. Tysiàce wypoczywajà-

cych to zupe∏nie nowe wyzwania dla gmin,

szczególnie z zakresu bezpieczeƒstwa.

– Ciesz´ si´, ˝e nowe inwestycje w tury-

styk´ sta∏y si´ wizytówkà naszych gmin,

jednak budowy Sopotu pod Warszawà nie

mo˝na zakoƒczyç na molo. W Êlad za tym

muszà iÊç dzia∏ania na rzecz poprawy bez-

pieczeƒstwa tak, aby hamowaç wià˝àcy si´

z masowà turystykà wzrost przest´pczoÊci

i zagro˝eƒ w ruchu drogowym. To zadanie

Powiatu, wi´c tutaj kieruj´ swojà inicjaty-

w´ – mówi Robert Wróbel.

Program Bezpieczeƒstwa Gmin Zalewu

Zegrzyƒskiego ma zawieraç przede wszyst-

kim rozwiàzania systemowe, które pozwo-

là odejÊç od doraênych dzia∏aƒ podejmowa-

nych przez gminy, które pe∏ni´ si∏ i Êrodków

bezpieczeƒstwa kierujà w sezonie na wy-

brze˝a zalewu. Ma tak˝e poprawiç koordy-

nacj´ pomi´dzy poszczególnymi s∏u˝bami

odpowiadajàcymi za bezpieczeƒstwo. Staro-

sta Jan Grabiec z uznaniem wypowiada si´

o pomyÊle powstania programu.

– Walory Zalewu Zegrzyƒskiego to nie

tylko szansa na rozwój regionu, ale równie˝

zagro˝enie bezpieczeƒstwa, wi´c zwyczaj-

ne Êrodki, szczególnie w sezonie turystycz-

nym nie wystarczàjà. Dzi´kuj´ za t´ inicja-

tyw´ panu Robertowi Wróblowi i mam na-

dziej´, ˝e ten projekt w najbli˝szych mie-

siàcach przybierze realny kszta∏t – podkre-

Êla Starosta Powiatu Legionowskiego.

� OOppuubblliikkoowwaa∏∏aa  ggaazzeettaa  „„KKuurriieerr  IInnffoorrmmaattoorr
PPoowwiiaattuu  LLeeggiioonnoowwsskkiieeggoo””  ((wwyydd..  1188))

Rozmowa z...
–– JJaakkiiee  ssàà  gg∏∏óówwnnee  zzaa∏∏oo˝̋eenniiaa  pprrooggrraammuu  bbeezzppiiee--
cczzeeƒƒssttwwaa??
– Program ma zwi´kszyç realne bezpieczeƒstwo
w gminie. Oczekuj´, ˝e b´dzie to przede wszyst-
kim znacznie wi´ksza liczba patroli pieszych
na naszych ulicach. Prostym sposobem zwi´ksze-
nia efektywnoÊci ju˝ pracujàcych s∏u˝b sà patro-
le mieszane stra˝y gminnej i policji. Najwy˝szy
czas równie˝ uregulowaç wspó∏prac´ z Centrum
Szkolenia Policji, które daje nieocenione wspar-
cie gminom nadzalewowym w sezonie letnim.
Bezpieczeƒstwo zwi´kszy równie˝ rozbudowany
monitoring wizyjny gminy, który jest skutecznym

sposobem walki z „przyjezdnà” przest´pczoÊcià.
Wydaje mi si´, ˝e gdyby kamery nadzorowa∏y
wjazdy na osiedle w Bia∏obrzegach nie dosz∏o-
by tam do bulwersujàcej fali kradzie˝y w bia∏y
dzieƒ. Monitoring powinien pojawiç si´
przy wjazdach na najwi´ksze osiedla w Zegrzu,
Grabinie, G∏ogach oraz na g∏ównych skrzy˝owa-
niach.
–– WW pprrooppoozzyyccjjii  pprrooggrraammuu  zznnaallaazz∏∏aamm  rróówwnniiee˝̋  zzaa--
ppiiss  oo BBeezzppiieecczznneejj  DDrrooddzzee  ddoo SSzzkkoo∏∏yy??
– Kiedy niemal 30 lat temu chodzi∏em do szko∏y
podstawowej w Niepor´cie w drodze korzysta∏em
z mostu kolejowego. Od tego czasu nic si´ nie

zmieni∏o. Nadal nie mo˝na bezpiecznie przedostaç
si´ przez kana∏ w tej cz´Êci Niepor´tu. Niemo˝li-
we jest równie˝ przejechanie rowerem przez most
na Zegrzyƒskiej bez ryzykowania ˝yciem. Dlate-
go powiat wraz z gminà musi naciskaç na Mazo-
wiecki Zarzàd Dróg Wojewódzkich, aby jak naj-
szybciej podjà∏ si´ modernizacji mostu i drogi, nie
zapominajàc o potrzebach pieszych i rowerzy-
stów. Bezpieczna Droga do Szko∏y to tak˝e budo-
wa chodników prowadzàcych do szkó∏ w ca∏ej
gminie.

� RRoozzmmaawwiiaa∏∏aa  BBeeaattaa  WWiillkk

Zgodnie z rankingiem osiàgni´ç w pozyskiwaniu Êrodków unijnych przez polskie gminy, przeprowadzonym przez portal Gazety
Prawnej, Gmina Niepor´t przoduje w powiecie w pozyskiwaniu Êrodków unijnych na głow´ mieszkaƒca. 

W
zwiàzku z pojawianiem si´

nierzetelnych informacji

dotyczàcych pozyskiwania

Êrodków unijnych przez Gmin´

Niepor´t informujemy, ˝e w la-

tach 2005-2007 Gmina Niepor´t by-

∏a liderem w pozyskiwaniu Êrodków

europejskich w regionie. Uzyskali-

Êmy dofinansowanie na kluczowe

inwestycje wodno-kanalizacyjne

i sportowe, w tym m.in. na budow´

Stacji Uzdatniania Wody w Józefo-

wie, budow´ pompowni Êcieków P8,

modernizacji oczyszczalni Êcieków

w Niepor´cie, budow´ wodociàgów

w zachodniej cz´Êci gminy Niepor´t,

budow´ boiska w Niepor´cie, na ∏àcz-

nà kwot´ 6,5 mln z∏. 

Lata 2007-2013 to okres nowej per-

spektywy finansowej Unii Europej-

skiej. 

Z uwagi na prawno-organizacyjne

trudnoÊci we wdra˝aniu procedur unij-

nych Mazowiecka Jednostka Wdra˝a-

nia Programów Unijnych dopiero

pod koniec 2008r. og∏osi∏a pierwsze

nabory wniosków unijnych. 

Urzàd Gminy w latach 2008-10 z∏o-

˝y∏ wnioski na dofinansowanie nast´-

pujàcych inwestycji infrastruktural-

nych.: 

1. Projekt i budowa p∏ywalni sporto-

wej w Stanis∏awowie Pierwszym -

na kwot´ ok 9,7 mln z∏.

2. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz

wodociàgowej w ul. Jana Kazimie-

rza w Niepor´cie – na kwot´

ok 5,5 mln z∏.

3. Zagospodarowanie cz´Êci Zalewu

Zegrzyƒskiego pn. „Dzika Pla˝a”

w Niepor´cie – na kwot´

ok 1,9 mln z∏.

4. Projekt i budowa sieci szerokopa-

smowej teleinformatycznej na tere-

nie gminy Niepor´t – na kwot´

ok 1,4 mln z∏.

5. Projekt i rozbudowa budynku SP

ZOZ w Niepor´cie – na kwot´

ok 2 mln z∏.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz

sieci wodociàgowej na odcinku

Bia∏obrzegi-Rynia wokó∏ Jeziora

Zegrzyƒskiego gm. Niepor´t

– na kwot´ ok 12 mln z∏.

7. Modernizacja budynku komunal-

nego w Zegrzu P∏d. na cele OÊrod-

ka Kultury wraz z zakupem nie-

zb´dnego wyposa˝enia, kwota

otrzymanego ju˝ dofinansowania

to 116 tys. z∏

8. Modernizacja budynku OSP

w Wólce Radzymiƒskiej wraz z za-

kupem niezb´dnego wyposa˝enia

– kwota otrzymanego ju˝ dofinan-

sowania to 200 tys. z∏

9. Budowa kanalizacji sanitarnej

na osiedlu D´bina w Stanis∏awowie

Pierwszym – kwota otrzymanego

ju˝ dofinansowania to ok 1,2 mln z∏

10. Budowa kompleksu sportowego

„Moje Boisko-Orlik 2012” w Jó-

zefowie” – na kwot´ 500 tys. z∏. 

11. Dokoƒczenie budowy ochronnego

systemu kanalizacyjnego Zalewy

Zegrzyƒskiego na terenach Gmin

Niepor´t i Serock, na kwot´ Gmina

Niepor´t – 23,5 mln z∏, Gmina Se-

rock – 12 mln z∏.

12. Budowa systemu kolektorów s∏o-

necznych na terenie Gminy Niepo-

r´t – wniosek zostanie z∏o˝ony

w grudniu 2010r. Kwota planowane-

go dofinansowania to ok 10 mln z∏.

Gmina z∏o˝y∏a wnioski na ∏àcznà
kwot´ prawie 70 mln z∏.

Pozytywnà ocen´ formalna i meryto-

rycznà przesz∏y wszystkie z∏o˝one

wnioski. Na cz´Êç z nich otrzymaliÊmy

ju˝ pozytywnà informacj´ o dofinanso-

waniu, cz´Êç jest na etapie rozpatrywa-

nia przez Mazowieckà Jednostk´

Wdro˝eniowà. W najbli˝szym okresie

planowane jest tak˝e z∏o˝enie kolej-

nych wniosków unijnych w tym m.in.

na wykonanie kanalizacji sanitarnej

w zachodniej cz´Êci Gminy Niepor´t

(obejmujàcej miejscowoÊci Stanis∏a-

wów Drugi, Wola Aleksandra, Józe-

fów). 

JednoczeÊnie w ostatnich latach

Gmina dosta∏a dofinansowanie ze

Êrodków krajowych na nast´pujàce in-

westycje:

1. Budowa sali gimnastycznej w Józe-

fowie – 400 000 z∏

2. Modernizacja Przedszkola Gminne-

go w Niepor´cie – 25 000 z∏

3. Budowa bie˝ni i skoczni w dal

przy gimnazjum – 30 000 z∏

4. Przebudowa ul. PrzyleÊnej w Kà-

tach W´gierskich – 45 000 z∏

5. Zakup pojazdu dla niepe∏nospraw-

nych – 84 180 z∏ 

6. Budowa systemu monitoringu wi-

zyjnego Gminy Niepor´t

– 120 000 z∏

7. Zakup samochodu ratowniczo-ga-

Êniczego dla OSP w Niepor´cie

– 80 000 z∏

8. Budowa p∏ywalni sportowej w Sta-

nis∏awowie Pierwszym – 1 000 000 z∏

9. Budowa sali gimnastycznej

przy Szkole Podstawowej w Izabe-

linie – 200 000 z∏

10. Budowa kompleksu sportowego

„Moje Boisko Orlik 2012”

– 333 000 z∏

11. Budowa placów zabaw przy Szko-

le Podstawowej w Józefowie

i Bia∏obrzegach – 175 000 z∏. 

12. Remont dachu Szko∏y Podstawo-

wej w Niepor´cie – 52 000 z∏. 

¸àczna kwota dofinansowania ze
Êrodków krajowych wynios∏a po-
nad 2,5 mln z∏.

Zgodnie z rankingiem osiàgni´ç

w pozyskiwaniu Êrodków unijnych

przez polskie gminy, przeprowadzo-

nym przez portal Gazety Prawnej,

Gmina Niepor´t jest liderem regional-

nym w pozyskiwaniu Êrodków unij-

nych przypadajàcych na jednego

mieszkaƒca. 

� AAlliiccjjaa  SSookkoo∏∏oowwsskkaa

Jan Grabiec – Starosta Powiatu
Legionowskiego i Robert Wróbel
– inicjator programu bezpieczeƒstwa

JEST Muzeum Historii Niepor´tu!

7 listopada 2010 roku to data szczególna w tegorocznych
wydarzeniach kulturalnych Gminy Niepor´t. Tego dnia
dokonano oficjalnego otwarcia Muzeum Historii Niepor´tu.

Muzeum powsta∏o na bazie zbiorów Stowa-

rzyszenia Mi∏oÊników Historii Regionu

Gminy Niepor´t, pamiàtek mieszkaƒców

gminy z okresu II wojny Êwiatowej oraz ko-

lekcji Edwarda Palczyƒskiego, cz∏onka Sto-

warzyszenia. Zebrane dokumenty, fotogra-

fie i pamiàtki niepor´ckich rodzin, które od-

powiedzia∏y na apel Stowarzyszenia, sà

bogatym êród∏em wiedzy o historii naszego

regionu, wià˝à si´ tak˝e ze wspomnieniami

o wojennej, konspiracyjnej dzia∏alnoÊci

mieszkaƒców. Zbiory przekazane zosta∏y

Gminnemu OÊrodkowi Kultury w Niepor´-

cie i wyeksponowane w postaci sta∏ej wy-

stawy na wie˝y budynku. Wie˝a zosta∏a spe-

cjalnie przystosowana do potrzeb Muzeum

i stanowi ciekawe rozwiàzanie dla zwiedza-

jàcych. 

Na inauguracj´ dzia∏alnoÊci muzeum

przyby∏ Wójt Gminy Niepor´t S∏awomir

Maciej Mazur, Zast´pca Dyrektora Gabine-

tu Prezydenta m.st. Warszawy Jaros∏aw Jóê-

wiak oraz Wiceprzewodniczàca Rady Po-

wiatu Legionowskiego Irena Kopaƒska

– Araszkiewicz. 

Mi∏ym akcentem uroczystoÊci by∏o prze-

kazanie muzeum, przez rodzin´ Maria-

na Szyperka – bohatera niepor´ckiego, zas∏u-

˝onego w walce z hitlerowskim okupantem

– obrazu z wizerunkiem gen. W∏adys∏awa

Andersa. 

UroczystoÊç uÊwietni∏ wyst´p podopiecz-

nych muzyka i kompozytora Sebastia-

na Szymaƒskiego, w sk∏adzie: Maja Go∏dys

– wiolonczela, Oskar Kawka – klarnet, Wik-

toria Szubierajska – flet poprzeczny.

Szczególne podzi´kowania nale˝à si´

mieszkaƒcom gminy, za zaanga˝owanie

w inicjatyw´ utworzenia muzeum oraz Sto-

warzyszeniu Mi∏oÊników Historii Regionu

Gminy Niepor´t, którego cz∏onkowie przy-

czynili si´ do otwarcia muzeum. � GGOOKK

GMINA Niepor´t liderem
regionalnym w pozyskiwaniu
Êrodków unijnych
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ÂWI¢TO NIEPODLEGŁOÂCI

Obchody Âwi´ta
NiepodległoÊci
zgromadziły na Placu
WolnoÊci w Niepor´cie
wielu mieszkaƒców.
Poranna prezentacja
sprz´tu wojskowego,
przeja˝d˝ki wozami
bojowymi i armatnie
strzały stanowiły
najwi´kszà atrakcj´ dla
najmłodszych. 
Podczas wieczornych,
oficjalnych uroczystoÊci,
odsłoni´ta została tablica
poÊwi´cona pami´ci
Mieszkaƒców gminy
Niepor´t – ˝ołnierzy
Armii Krajowej.

Przeja˝d˝ki wozami bojowymi na Placu wolnoÊci

Stowarzyszenie Arsena∏ – wybuchy armaty Kwiaty z∏o˝yli: Wójt Gminy Niepor´t S∏awomir Maciej Mazur, Przewodniczàcy Rady Gminy
Niepor´t Eugeniusz Woêniakowski oraz Zast´pca Wójta Alicja Soko∏owska

Msza za Ojczyzn´ w koÊciele parafialnym w Niepor´cie

Defilada pocztów sztandarowychPoÊwi´cenie pamiàtkowej tablicy Salwa honorowa I Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej
w Legionowie

UroczystoÊci na Placu WolnoÊci, poczty sztandarowe szkó∏
i Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych

UroczystoÊci na Placu WolnoÊci

Kwiaty sk∏ada Wiceprzewodniczàca Rady Powiatu Legionowskiego Irena Kopaƒska-Araszkiewicz Orkiestra Garnizonu Siedlce Rodzina rozstrzelanych przez Niemców Adama i Tadeusza Grocholskich
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WYBORY samorzàdowe 2010 
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Niepor´cie 

z dnia 28 paêdziernika 2010 r.
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Niepor´t

w wyborach zarzàdzonych na dzieƒ 21 listopada 2010 r. 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Niepor´cie z dnia 4 listopada 2010 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Niepor´t

zarzàdzonych na dzieƒ 21 listopada 2010 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Niepor´cie z dnia 10 listopada 2010 r.  
o skreÊleniu kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów 

na radnych w wyborach do Rady Gminy Niepor´t, zarzàdzonych na dzieƒ 21 listopada 2010 r.

MAZUR S¸AWOMIR MACIEJ

lat 54, wykształcenie wy˝sze, zam. Niepor´t 

zgłoszony przez KWW "MACIEJA MAZURA"

nie nale˝y do partii politycznej

SMOCZY¡SKI WIES¸AW ANTONI

lat 59, wykształcenie wy˝sze, zam. Niepor´t 

zgłoszony przez KWW TRADYCJA I NOWOCZESNOÂå

nie nale˝y do partii politycznej

URBANIAK STANIS¸AW

lat 57, wykształcenie wy˝sze, zam. Wólka Radzymiƒska

zgłoszony przez KWW ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA

nie nale˝y do partii politycznej

PPrrzzeewwooddnniicczzààccyy  GGmmiinnnneejj  KKoommiissjjii  WWyybboorrcczzeejj  //--//  HHIIEERROONNIIMM  CCZZEERRNNIICCKKII

PPrrzzeewwooddnniicczzààccyy  GGmmiinnnneejj  KKoommiissjjii  WWyybboorrcczzeejj  //--//  HHIIEERROONNIIMM  CCZZEERRNNIICCKKII

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy

z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpo-

Êrednim wyborze wójta, burmistrza

i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r.

Nr 176, poz. 1191) Gminna Komi-

sja Wyborcza w Niepor´cie podaje

informacj´ o zarejestrowanych kan-

dydatach.

Na podstawie art. 110 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordyna-

cja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-

wództw (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komi-

sja Wyborcza w Niepor´cie podaje informacj´ o skreÊleniu kan-

dydata z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych.

W okr´gu nr 1 na liÊcie nr 34 KWW WSPÓLNE DOBRO
skreÊla si´ kandydata:
2. R¢BELSKA Maria, lat 48, zam. Niepor´t

PPrrzzeewwooddnniicczzààccyy  GGmmiinnnneejj  KKoommiissjjii  WWyybboorrcczzeejj  
//--//  HHIIEERROONNIIMM  CCZZEERRNNIICCKKII

OKR¢G WYBORCZY NR 1
Lista nr 1 

– KOMITET WYBORCZY SLD
1. KAWKA Andrzej, lat 46, 
zam. Niepor´t

Lista nr 4 
– KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

1. WAÂ Emilia Agata, lat 23, zam. Niepor´t
Lista nr 5 

– KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå
1. WRZESIE¡ Tomasz, lat 58, zam.

Niepor´t
Lista nr 23 

– KWW TRADYCJA I NOWOCZESNOÂå
1. KOCHEL Marzena, lat 47, zam. Niepor´t
2. SMOCZY¡SKI Wiesław Antoni, lat 59,

zam. Niepor´t
3. JANKOWSKI Antoni, lat 62, zam. Niepor´t
4. KOTOWSKI Piotr, lat 23, zam. Niepor´t

Lista nr 24 
– KWW LEPSZA GMINA – NIEPOR¢T XXI

1. OLECHOWSKI Andrzej, lat 54, zam.
Niepor´t

2. PARUSZEWSKI Zbigniew Józef, lat 69,
zam. Niepor´t

Lista nr 25 
– KWW „MACIEJA MAZURA”

1. BRYSIACZ Marta, lat 27, zam. Niepor´t
2. GRZEÂKIEWICZ Anna, lat 36, zam. Niepor´t
3. KAWKA Jarosław Mariusz, lat 45, zam.

Niepor´t
4. KWIECI¡SKA Barbara, lat 51, zam.

Aleksandrów
Lista nr 26 

– KWW ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA
1. CIUPA Gra˝yna, lat 59, zam. Niepor´t
2. GALAS Paweł, lat 50, 

zam. Niepor´t
3. KORALEWSKI Paweł, lat 33, zam.

Niepor´t
4. KAWKA Marcin, lat 27, zam. Niepor´t

Lista nr 27 
– KWW WSPÓLNOTA LOKALNA

1. ZIELI¡SKI Mirosław Jan, lat 20, zam.
Niepor´t

Lista nr 33 
– KWW NIEPOR¢T MAŁOŁ¢KA

1. KAMIE¡SKA El˝bieta, lat 61, zam.
Niepor´t

Lista nr 34 
– KWW WSPÓLNE DOBRO

1. ÂWIERCZEWSKI Tomasz, lat 36, zam.
Józefów

2. R¢BELSKA Maria, lat 48, 
zam. Niepor´t

Lista nr 37 
– KWW ZENOBII – JÓZEFY SOŁTYS

1. SOŁTYS Zenobia Józefa, lat 66, zam.
Niepor´t

OKR¢G WYBORCZY NR 2

Lista nr 24 
– KWW LEPSZA GMINA – NIEPOR¢T XXI

1. WÑCISZ Tadeusz, lat 56, 
zam. Izabelin

2. PIETRUCHA Piotr, lat 30, zam. Stanisławów
Pierwszy

Lista nr 25 
– KWW „MACIEJA MAZURA”

1. KOPERSKI Jarosław Stanisław, lat 50,
zam. Stanisławów Pierwszy

2. MACIEJEWSKI Jerzy Witold, lat 60, zam.
Stanisławów Pierwszy

Lista nr 26 
– KWW ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA

1. KUROWSKI Bartłomiej Konstanty, lat 55,
zam. Stanisławów Pierwszy

2. KOPERSKI Krzysztof Leszek, lat 31, zam.
Stanisławów Pierwszy

Lista nr 29 
– KW LKS „ROTAVIA”

1. KARCZMARCZYK Zbigniew, lat 46, zam.
Stanisławów Pierwszy

OKR¢G WYBORCZY NR 3

Lista nr 23 
– KWW TRADYCJA I NOWOCZESNOÂå

1. KOSTRZEWA-PISAREK Jakub, lat 22,
zam. Białobrzegi

Lista nr 25 
– KWW „MACIEJA MAZURA”

1. MADEJ Roman Stanisław, lat 53, zam.
Białobrzegi

2. KILJAN Andrzej, lat 52, zam. Białobrzegi
Lista nr 26 

– KWW ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA
1. MIESZKOWSKA Alicja, lat 43, zam.

Białobrzegi
2. WIÂNIEWSKI Adam, lat 40, zam.

Białobrzegi
Lista nr 27 

– KWW WSPÓLNOTA LOKALNA
1. R¢BELSKI Adam, lat 31, zam.

Białobrzegi
Lista nr 30 – KWW EL˚BIETY 

KRAWCZYKOWSKIEJ-˚URAWSKIEJ
1. KRAWCZYKOWSKA-˚URAWSKA El˝bieta,

lat 54, zam. Białobrzegi
Lista nr 35 

– KWW ANDRZEJA WOJCIECHOWSKIEGO
1. WOJCIECHOWSKI Andrzej, lat 57, zam.

Białobrzegi
Lista nr 36 

– KWW KRYSTYNY WIÂNIEWSKIEJ
1. WIÂNIEWSKA Krystyna Bo˝ena, lat 57,

zam. Białobrzegi

OKR¢G WYBORCZY NR 4

Lista nr 23 
– KWW TRADYCJA I NOWOCZESNOÂå

1. WARDAK-DYMEK Gra˝yna, lat 52, zam.
Beniaminów

Lista nr 25 
– KWW „MACIEJA MAZURA”

1. WOèNIAKOWSKI Eugeniusz, lat 60, zam.
Wólka Radzymiƒska

Lista nr 26 
– KWW ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA

1. SZRAGA El˝bieta Janina, lat 53, zam.
Wólka Radzymiƒska

Lista nr 27 
– KWW WSPÓLNOTA LOKALNA

1. BROSZKIEWICZ Ewa, lat 29, zam. Wólka
Radzymiƒska

OKR¢G WYBORCZY NR 5

Lista nr 24 
– KWW LEPSZA GMINA – NIEPOR¢T XXI

1. STA¡CZAK Anna, lat 27, zam. Kàty
W´gierskie

Lista nr 25 
– KWW „MACIEJA MAZURA”

1. PISAREK Jarosław, lat 37, zam. Kàty
W´gierskie

Lista nr 26 
– KWW ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA

1. PASIK Tomasz, lat 27, zam. Kàty
W´gierskie

Lista nr 31 
– KWW ŁUKASZA OLSZEWSKIEGO

1. OLSZEWSKI Łukasz Jacek, lat 26, zam.
Kàty W´gierskie

OKR¢G WYBORCZY NR 6

Lista nr 24 – KWW LEPSZA GMINA 
– NIEPOR¢T XXI

1. REMBELSKI Janusz, lat 32, zam.
Rembelszczyzna

Lista nr 25 – KWW „MACIEJA MAZURA”
1. BO˚UTA Wojciech, lat 57, zam.

Rembelszczyzna
Lista nr 27 

– KWW WSPÓLNOTA LOKALNA
1. GRONEK Alicja, lat 55, zam.
Rembelszczyzna

OKR¢G WYBORCZY NR 7

Lista nr 4 
– KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1. BARTNIK Ewa Urszula, lat 54, 
zam. Michałów-Grabina

Lista nr 23 
– KWW TRADYCJA I NOWOCZESNOÂå

1. GERA Karolina, lat 23, 
zam. Michałów-Grabina

Lista nr 25 – KWW „MACIEJA MAZURA”
1. ZAJÑC Ryszard, lat 61, zam. Michałów-

Grabina
Lista nr 28 – KWW SMOG

1. KAIM-ZAJÑCZKOWSKA Krystyna
Katarzyna, lat 56, zam. Michałów-Grabina

OKR¢G WYBORCZY NR 8

Lista nr 23 
– KWW TRADYCJA I NOWOCZESNOÂå

1. GAJDA Olga Zuzanna, lat 39, zam.
Józefów

Lista nr 24 
– KWW LEPSZA GMINA – NIEPOR¢T XXI

1. SŁUPEK Dorota, lat 40, zam. Józefów
Lista nr 25 

– KWW „MACIEJA MAZURA”
1. OSZCZYK Marian, lat 55, zam. Józefów

OKR¢G WYBORCZY NR 9

Lista nr 23 
– KWW TRADYCJA I NOWOCZESNOÂå

1. KORNATOWSKI Kazimierz Tomasz,
lat 67, zam. Wola Aleksandra

Lista nr 25 
– KWW „MACIEJA MAZURA”

1. KAMI¡SKI Krzysztof Florian, lat 47,
zam. Stanisławów Drugi

OKR¢G WYBORCZY NR 10

Lista nr 24 – KWW LEPSZA GMINA 
– NIEPOR¢T XXI

1. STRZELECKA Danuta, lat 61, zam.
Zegrze Południowe

Lista nr 26 
– KWW ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA

1. BRANDEBURG Bogumiła Janina, lat 55,
zam. Zegrze Południowe

Lista nr 32 
– KWW PRZYJAZNE ZEGRZE

1. DRABCZYK Maciej Włodzimierz, lat 61,
zam. Zegrze Południowe

Lista nr 38 
– KWW „RYSZARDA WIÂNIEWSKIEGO”

1. WIÂNIEWSKI Ryszard Stanisław, lat 61,
zam. Zegrze Południowe

OBWIESZCZENIE   W Ó J T A G M I N Y   N I E P O R ¢ T   z dnia 29 wrzeÊnia 2010 r.

w sprawie okr´gów wyborczych, ich granic i numerów, liczby
radnych wybieranych w ka˝dym okr´gu wyborczym oraz

o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Niepor´cie
– w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,

zarzàdzonych na dzieƒ 21 listopada 2010 r.

NR GRANICE LICZBA RADNYCH

OKR¢GU OKR¢GU WYBIERANYCH 

WYBORCZEGO WYBORCZEGO W DANYM OKR¢GU WYBORCZYM

1 Obszar sołectw: Niepor´t 

i Aleksandrów 4

2 Obszar sołectw: Izabelin 

i Stanisławów Pierwszy 2

3 Obszar sołectw: Białobrzegi 

i Rynia 2

4 Obszar sołectw: Beniaminów 

i Wólka Radzymiƒska 1

5 Obszar sołectwa Kàty W´gierskie 1

6 Obszar sołectwa Rembelszczyzna 1

7 Obszar sołectwa Michałów-Grabina 1

8 Obszar sołectwa Józefów 1

9 Obszar sołectw: Stanisławów Drugi 

i Wola Aleksandra 1

10 Obszar sołectwa Zegrze Południowe 1

Siedzibà Gminnej Komisji Wyborczej w Niepor´cie jest siedziba Urz´du

Gminy Niepor´t, adres: 05-126 Niepor´t, Plac WolnoÊci 1, (II p. sala nr 26).

WWóójjtt  GGmmiinnyy  NNiieeppoorr´́tt  //--//  SS∏∏aawwoommiirr  MMaacciieejj  MMaazzuurr
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OKR¢G NR 4

Lista nr 1 
– KOMITET WYBORCZY SLD

1. PLUTA Arkadiusz, lat 35, zam. 
Białobrzegi

2. PATEREK Stanisław Dariusz, lat 51, zam.
Stanisławów I

3. CHABROS Janusz, lat 72, zam. Jachranka

4. FALKOWSKI Roman Euzebiusz, lat 59,
zam. Cupel

Lista nr 4 
– KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1. WIERZBICKA Olga, lat 31, zam. Jadwisin

2. KOPA¡SKA-ARASZKIEWICZ Irena
Bogumiła, lat 60, zam. Niepor´t

3. OSIWAŁA Sławomir Ireneusz, lat 52,
zam. Zegrze

4. MA¡K Grzegorz Jan, lat 57, zam. Kàty
W´gierskie

5. FALAK Alfreda, lat 38, zam. Izbica

6. CHMIEL Marek, lat 21, 
zam. Józefów

7. TROJANOWSKI Robert, lat 43, zam.
Borowa-Góra

8. WRÓBEL Robert Jan, lat 36, zam.
Niepor´t

Lista nr 5 
– KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå

1. DWORZA¡SKI Tadeusz, lat 58, zam. Kàty
W´gierskie

2. JAKUBCZAK Dariusz, lat 45, zam. Serock

3. ST¢PIE¡ Eugeniusz Przemysław, lat 70,
zam. Serock

4. CH¢CI¡SKA Bogumiła Zofia, lat 53, zam.
Białobrzegi

5. KACZY¡SKI Zbigniew Robert, lat 41,
zam. D´be

6. GOŁ¢BIOWSKA El˝bieta, lat 55,
zam. Serock

7. KACZE¡SKI Paweł, lat 31, zam. Szadki

Lista nr 20 – KWW WSPÓLNOTA 
LOKALNA

1. GAJEWSKA Anna Katarzyna, lat 39, zam.
Serock

2. POWAŁA Piotr Mirosław, lat 39, 
zam. Niepor´t

3. PLUTECKI Jacek Aleksander, lat 57, 
zam. Stanisławów Pierwszy popierany
przez Stowarzyszenie LEX POPULI

4. BUTKIEWICZ Sebastian Piotr, lat 30, 
zam. Serock

5. KOPKA Marcin, lat 29, 
zam. Jachranka

6. GRUCZEK Tadeusz, lat 70, zam. Jadwisin

Lista nr 21 
– KW POROZUMIENIE SAMORZÑDOWE

1. ÂMIETANKO Andrzej, lat 55, zam. Zegrze
Południowe

2. OSI¡SKA Janina, lat 61, 
zam. Serock popierana przez Forum
Samorzàdowe

3. JARO¡ Waldemar Jan, lat 62, zam.
Serock popierany przez Forum Samorzàdowe

4. SKRZYPKIEWICZ Barbara Halina, lat 52,
zam. Niepor´t

5. TOMASIK Bogusława, lat 46, 
zam. Rynia

6. KOWALCZYK Piotr Wiesław, lat 57, 
zam. Zegrze popierany przez Forum

Samorzàdowe

7. BANASZEK Bogdan, lat 36, zam. Wólka
Radzymiƒska

8. ÂLEDZIEWSKI Dariusz Zenon, lat 41, zam.
Serock popierany przez Forum Samorzàdowe

9. HOJA Gerard Jerzy, lat 44, zam. Niepor´t

10. WIECZOREK Antoni Seweryn, lat 69,
zam. Serock popierany przez Forum

Samorzàdowe

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Legionowie z dnia 3 listopada 2010 r. 

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Legionowie zarzàdzonych na dzieƒ 21 listopada 2010 r.

Informator wyborczy, czyli JAK GŁOSOWAå ABY NASZ GŁOS BYŁ WA˚NY

MIESZKA¡CY PYTAJÑ...
Informacja o sposobie głoso-
wania w wyborach do Rady
Gminy w gminie do 20 000
mieszkaƒców
Karta do g∏osowania w wyborach

do Rady Gminy jest koloru bia∏e-

go. Wyborca g∏osuje stawiajàc

znak „x” w kratce z lewej strony

nazwisk kandydatów z jednej li-
sty lub z ró˝nych list. Mo˝-

na g∏osowaç na tylu kandydatów,

ilu radnych jest wybieranych

w danym okr´gu wyborczym lub

na mniejszà liczb´ kandydatów.

Okr´g wyborczy nr 1, obejmujà-

cy Niepor´t i Aleksandrów (4

mandaty), podzielony jest na dwa

obwody g∏osowania, których sie-

dziby znajdujà si´ w Szkole Pod-

stawowej w Niepor´cie oraz

w Gimnazjum w Stanis∏awowie

Pierwszym. 

W ka˝dym z tych obwodów, g∏o-

sowaç mo˝na maksymalnie

na czterech kandydatów.

W przypadku, gdy w danym okr´-

gu wyborczym wybieramy 2 rad-

nych, jak w okr´gu nr 2 obejmu-

jàcym Izabelin i Stanis∏awów oraz

okr´gu nr 3, obejmujàcym Bia∏o-

brzegi i Ryni´, g∏osowaç mo˝-

na maksymalnie na dwóch kandy-

datów. 

W okr´gach jednomandatowych

g∏osujemy tylko na jednego kan-

dydata z wybranej listy. 

G∏os jest niewa˝ny, je˝eli wyborca:

• odda g∏os na wi´kszà liczb´

kandydatów ni˝ liczba radnych

wybieranych w okr´gu wybor-

czym; 

• nie postawi znaku „x” przy na-

zwisku ˝adnego kandydata

(w ˝adnej kratce);

• postawi znak „x” w kratce wy-

∏àcznie przy nazwisku kandyda-

ta skreÊlonego z listy kandyda-

tów;

• postawi znak „x” w kratce wy-

∏àcznie przy nazwisku kandyda-

ta z listy kandydatów, której re-

jestracj´ uniewa˝niono. 

Informacja o sposobie głoso-
wania w wyborach Wójta
Karta do g∏osowania jest koloru

ró˝owego. Wyborca g∏osuje sta-

wiajàc znak „x” w kratce z lewej

strony obok nazwiska tylko jed-
nego kandydata.

G∏os jest niewa˝ny, je˝eli wybor-

ca odda g∏os na wi´cej ni˝ jedne-

go kandydata lub nie postawi zna-

ku „x” przy nazwisku ˝adnego

kandydata (w ˝adnej kratce). 

Informacja o sposobie głoso-
wania do Rady Powiatu Le-
gionowskiego – okr´g nr 4
(dla mieszkaƒców gminy Nie-
por´t)

Gmina Niepor´t stanowi wraz

z Gminà Serock jeden okr´g wy-

borczy, oznaczony numerem 4.

Do Rady Powiatu Legionowskie-

go na okr´g wyborczy nr 4 przy-

pada 5 mandatów.

Na karcie do g∏osowania (koloru

˝ó∏tego) do Rady Powiatu Legio-

nowskiego znajdujà si´ nazwiska

kandydatów z gminy Niepor´t

oraz z gminy Serock. 

Wyborca mo˝e oddaç tylko 1

g∏os, stawiajàc znak „x” w kratce

z lewej strony obok nazwiska tyl-
ko jednego kandydata.

Informacja o sposobie głoso-
wania do Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego
Kolejnà kart´ do g∏osowania (ko-

loru niebieskiego) stanowi karta

z kandydatami do Sejmiku Woje-

wództwa Mazowieckiego. 

G∏osujemy, stawiajàc znak „x”

w kratce z lewej strony obok na-

zwiska tylko jednego kandydata.

Co dzieje si´ w przypadku,
gdy osoba kandyduje
na wójta i jednoczeÊnie
na radnego do Rady Gminy?
W przypadku, gdy kandydat wy-

gra wybory na wójta gminy i jed-

noczeÊnie wybrany zostanie

do Rady Gminy, jeÊli przyjmuje

funkcj´ wójta, musi si´ zrzec funk-

cji radnego. Wówczas konieczne

jest og∏oszenie i przeprowadzenie

wyborów uzupe∏niajàcych
do Rady Gminy w okr´gu, z któ-

rego kandydowa∏a dana osoba. 

Z mocy prawa nie mo˝na ∏àczyç

funkcji wójta z funkcjà radnego.

Uwaga wyborcy!!!
W wyniku dokonanego podzia∏u

gminy na sta∏e okr´gi wyborcze ob-

szar Stanis∏awowa Pierwszego i Iza-

belina sta∏ si´ okr´giem dwumanda-

towym, tzn. wybieramy w nim 2

radnych. MiejscowoÊci Kàty W´-

gierskie i Rembelszczyzna, stano-

wiàce dotychczas jeden okr´g wy-

borczy z jednym mandatem, obec-

nie sta∏y si´ dwoma samodzielnymi

jednomandatowymi okr´gami wy-

borczymi. Oznacza to, ˝e w ka˝dej

z tych miejscowoÊci mieszkaƒcy

wybierajà jednego radnego. 

Wyborcy stale zamieszkali
na obszarze gminy bez zameldo-
wania na pobyt sta∏y mogà g∏o-

sowaç w gminie je˝eli z∏o˝à pi-

semny wniosek o dopisanie

do sta∏ego rejestru wyborców, ze

wskazaniem adresu ostatniego za-

meldowania na pobyt sta∏y po-

za obszarem gminy.

(druk wniosku znajduje si´
na stronie internetowej Urz´du
Gminy lub w pok. nr 3.)

�
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W Y B O R Y  S A M O R Z Ñ D O W E

OBWIESZCZENIE   W Ó J T A G M I N Y   N I E P O R ¢ T   z dnia 14 paêdziernika 2010 r.
W sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzib obwodowych komisji

wyborczych, w których b´dà przeprowadzone wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, zarzàdzone na dzieƒ 21 listopada 2010 r.

WYKAZ TABLIC OGŁOSZENIOWYCH NA TERENIE GMINY

Po nowym podziale gminy na sta∏e

obwody g∏osowania mieszkaƒcy Kà-

tów W´gierskich i Rembelszczyzny

– dwóch samodzielnych, jednoman-

datowych okr´gów wyborczych

– g∏osujà w Obwodowej Komisji

Wyborczej nr 6 w OÊrodku Kultury

w Kàtach W´gierskich.

przeznaczonych na bezp∏atne umieszczanie urz´dowych obwieszczeƒ i plakatów komitetów
wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 

zarzàdzonych na dzieƒ 21 listopada 2010 r.

LP. SO¸ECTWO/ILOÂå TABLIC LOKALIZACJA

OG¸OSZENIOWYCH

1. Wola Aleksandra (2 szt.) – ul. Wolska 124 (Sołtys) – 1 szt.
– ul. Wolska mi´dzy nr 80 a 90 – 1szt. 

2. Michałów-Grabina (2 szt.) – ul. Przyrodnicza 15 (Sołtys) – 1 szt. 
– skrzy˝owanie Przyrodnicza/ 

ul.Kwiatowa – 1 szt.

3. Białobrzegi (4 szt.) – ul. Woj. Polskiego 
(Pilawa – przy sklepie „U Adama”) – 1 szt. 

– ul. Wczasowa 20 (przy sklepie) – 1 szt. 
– Osiedle Wojskowe: – przy głównym 

wjeêdzie na teren osiedla – 1szt. 
oraz na placu przed paw. handl. – 1 szt. 

4. Beniaminów (2 szt.) – Beniaminów 18 (przy Filii GOK) – 1 szt. 
– Beniaminów 10 (Sołtys) – 1 szt.

5. Wólka Radzymiƒska (5 szt.) – ul. Szkolna 27 – 1 szt. 
– ul. Szkolna 70 – 1 szt. 
– ul. Szkolna 121 – 1 szt. 
– ul. Topolowa 4 A – 1 szt. 
– Dàbkowizna – 1szt. 

6. Stanisławów Pierwszy (5 szt.) – ul. PrzyszłoÊç (przy rzece Czarna) – 1 szt.
– ul. PrzyszłoÊç 38 A (przy sklepie) – 1 szt.
– skrzy˝owanie ul. PrzyszłoÊç 

i ul. Izabeliƒskiej – 1szt.
– ul. Graniczna – 1 szt.
– ul. J. Kazimierza (przyst. autobusowe 

Aleksandrów – kierunek z/do Warszawy) – 2 szt.

7. Rembelszczyzna (3 szt.) – ul. Stru˝aƒska 157 (Sołtys) – 1 szt.
– ul. Stru˝aƒska 133A (przy Zajeêdzie 

w kier. Legionowa) –1szt.
– ul. J. Kazimierza 2 (granica 

Warszawa/Niepor´t) – 1 szt. 

8. Stanisławów Drugi (3 szt.) – ul. Wolska 71 A (przy Filii GOK) – 1 szt.
– ul. Wolska 10 – 1 szt.
– skrzy˝owanie ul. Łàkowa/ul. Radosna – 1 szt.

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

10. Aleksandrów (2 szt.) – skrzy˝owanie ul.Polna/ul.Królewska 
(przy kapliczce) – 1szt. 

– skrzy˝owanie ul. Królewska/ul.Izabeliƒska 
(przy składzie celnym) – 1 szt. 

11. Kàty W´gierskie  (3 szt.) – ul. Stru˝aƒska 46 (przy sklepie) – 1 szt.
– ul. Stru˝aƒska 98 – 1 szt.
– ul. PrzyleÊna 2 – 1 szt.

12. Józefów (3 szt.) – ul. Szkolna (przy KoÊciele) – 1 szt.
– ul. Główna 51 (Sołtys) – 1szt. 
– ul.Szkolna 20 – 1 szt. 

13. Zegrze Płd. (4 szt.) – Osiedle Wojskowe (przy wjeêdzie 
na teren osiedla) – 1 szt.

– Osiedle Wojskowe (przy bloku nr. 53) – 1 szt.
– ul. Rybaki (koło nr 25) – 1 szt.
– ul. Rybaki (przy Przedszkolu) – 1 szt. 

14. Rynia (3 szt.) – skrzy˝owanie ul. Spacerowa/ul.Główna – 1 szt.
– p´tla autobusowa – 1 szt. 
– koniec ul. Głównej (przy Załubicach) – 1 szt.

15. Niepor´t (12 szt.) – przy wiadukcie kolejowym – 1 szt. 
– ul. Małoł´cka 22 (przy sklepie) – 1 szt. 
– ul. Dworcowa przy kładce 

nad Kanałem ˚eraƒskim – 1 szt.
– ul. Dworcowa 9A (GOK) – 1 szt.
– ul. Zegrzyƒska – 1 szt.
– ul. PodleÊna 4 (przy SPZOZ) – 1 szt.
– ul. J. Kazimierza (przy Urz´dzie 

Pocztowym) – 2 szt.
– ul. J. Kazimierza (przystanek autobusowy 

przy osiedlu Głogi skrzy˝owanie 
ul. Wazów/ul. J. Kazimierza – 1 szt.

– ul. J. Kazimierza (przystanek autobusowy
naprzeciwko osiedla Głogi 
przy zjeêdzie do CPN) – 1 szt.

– skrzy˝owanie ul. Wazów/
/ul. Sienkiewicza – 1 szt. 

– skrzy˝owanie ul. Izabeliƒska/ 
/ul.Sienkiewicza – 1 szt

NUMER 

OBWODU GRANICE OBWODU G¸OSOWANIA SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

G¸OSOWANIA

1. Sołectwo Niepor´t Szkoła Podstawowa Nr 1 

z wyłàczeniem Osiedla Głogi im. Bronisława Tokaja

w Niepor´cie, ul. Dworcowa 9

2. Sołectwa: Aleksandrów oraz Osiedle Głogi Gimnazjum im. Bohaterów 

– cz´Êç sołectwa Niepor´t Bitwy Warszawskiej 1920 r.

w Stanisławowie Pierwszym, 

ul. Jana Kazimierza 16 D

3. Sołectwa: Izabelin i Stanisławów Pierwszy Gimnazjum im. Bohaterów

Bitwy Warszawskiej 1920 r. 

w Stanisławowie Pierwszym, 

ul. Jana Kazimierza 16 D

(lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych)

4. Sołectwa: Białobrzegi i Rynia Szkoła Podstawowa 

im. Wojska Polskiego 

w Białobrzegach, 

ul. Wojska Polskiego 21

5. Sołectwa: Beniaminów i Wólka Radzymiƒska Szkoła Podstawowa 

im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich

w Wólce Radzymiƒskiej, 

ul. Szkolna 79

6. Sołectwa: Kàty W´gierskie i Rembelszczyzna OÊrodek Kultury 

w Kàtach W´gierskich, 

ul. KoÊcielna 22

7. Sołectwa: Michałów-Grabina i Józefów Szkoła Podstawowa 

w Józefowie, 

ul. Szkolna 62

(lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych)

8. Sołectwa: Stanisławów Drugi Dom Kultury w Stanisławowie 

i Wola Aleksandra Drugim, ul. Wolska 71A

9. Sołectwo Zegrze Południowe Gminne Przedszkole 

w Zegrzu Południowym, 

ul. Rybaki 28

Uwaga:
Wyborcy niepe∏nosprawni w terminie do dnia 16 listopada 2010 r. mogà sk∏adaç wnioski o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie

g∏osowania, którego lokal wyborczy jest dostosowany do potrzeb wyborców niepe∏nosprawnych.

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 21 listopada 2010 r. (niedziela) b´dà otwarte w godz. 8.00 – 22.00

WWóójjtt  GGmmiinnyy  NNiieeppoorr´́tt  //--//  SS∏∏aawwoommiirr  MMaacciieejj  MMaazzuurr

PRZYPOMINAM! 21 LISTOPADA 2010 R. GŁOSUJEMY W GODZ. 8.00 – 22.00
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N
adanie imienia to wa˝ny moment w ˝yciu

szkolnej spo∏ecznoÊci. Wià˝e si´ z okre-

Êleniem jej to˝samoÊci, jej indywidualne-

go charakteru. Nauczyciele i uczniowie szko∏y

w Józefowie podj´li starania, zmierzajàce do wy-

brania patrona szko∏y. SpoÊród wielu propozycji

najwi´cej g∏osów uzyska∏a Wanda Chotomska

– wybitna pisarka, która ukocha∏a przede wszyst-

kim najm∏odszego czytelnika. Jej twórczoÊç

przepe∏niona radoÊcià, optymizmem, dzieci´cym

spojrzeniem na Êwiat otwiera bramy cudownej

krainy fantazji i stwarza mo˝liwoÊç patrzenia

na rzeczy zwyk∏e – niezwykle. ̧ àczy w sobie tra-

dycj´ i nowoczesnoÊç. Szko∏a w Józefowie pra-

gnie byç przyjazna dla uczniów, otwarta

na innowacje, a jednoczeÊnie g∏´boko zakorze-

niona w historii i tradycji narodu polskiego.

Podczas uroczystoÊci nastàpi∏o równie˝ prze-

kazanie sztandaru szko∏y, na który Êlubowanie

z∏o˝yli uczniowie klas pierwszych. Od tej pory

sztandar szko∏y obecny b´dzie na wszystkich

wa˝nych gminnych uroczystoÊciach. Ju˝ nast´p-

nego dnia poczet sztandarowy Szko∏y Podstawo-

wej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie uczest-

niczy∏ w obchodach Âwi´ta Niepodleg∏oÊci

w Niepor´cie. 

� BB..  WWiillkk

Po miesiàcach przygotowaƒ, 9 listopada odbyła si´ uroczystoÊç nadania Szkole
Podstawowej w Józefowie imienia Wandy Chotomskiej oraz przekazania sztandaru.

WANDA Chotomska
patronem

Matka Chrzestna SP w Józefowie Uroczyste przekazanie sztandaru PoÊwi´cenie sztandaru szko∏y przez biskupa Kazimierza Romaniuka
– Wanda Chotomska

GoÊcie uroczystoÊci

Wójt Gminy przekazuje sztandar Dyrektor Szko∏y Podstawowej w Józefowie

Podpisanie aktu przekazania sztandaru przez Dyrektor Szko∏y
Agnieszk´ Powa∏´

Dzieci taƒczà krakowiaka Wanda Chotomska pasuje uczniów klas pierwszych Âlubowanie uczniów klas pierwszych
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BIAŁOBRZESKA Jesieƒ Poezji

„[…] Zdradz´ wam
tajemnic´: nie czytamy
poezji dlatego, ˝e jest
ładna.
Czytamy jà, bo nale˝ymy
do gatunku ludzkiego, a
człowiek ma uczucia.
Medycyna, prawo, finanse
czy technika to wspaniałe
dziedziny,
ale ˝yjemy dla poezji,
pi´kna, miłoÊci..."

Nancy H. Kleinbaum
„Stowarzyszenie Umarłych

Poetów”
Takie motto przyÊwiecało
XVII Konkursowi
Recytatorskiemu
„Białobrzeska Jesieƒ
Poezji”, który w tym roku
odbywał si´ pod hasłem
„Wiersze znane i nie
znane”. 

P
rzygotowania do konkursu

trwa∏y ju˝ od wrzeÊnia. W po-

szukiwaniu inspiracji ucznio-

wie cz´sto zaglàdali do szkolnej bi-

blioteki, ale tak˝e do domowych

ksi´gozbiorów. Jak zwykle mogli

liczyç na pomoc zarówno rodziców

jak i nauczycieli, którzy pomagali

im dobraç odpowiednie teksty, za-

równo pod wzgl´dem tematycz-

nym, jak i dopasowanym do wieku

i mo˝liwoÊci interpretacyjnych.

Zgodnie z has∏em konkursu ucznio-

wie si´gali zarówno po wiersze po-

etów znanych i lubianych oraz

tych wspó∏czesnych, którzy dopie-

ro zaczynajà swojà przygod´ z po-

ezjà.

Konkurs odbywa∏ si´ a˝ w trzech

etapach. Po rywalizacji klasowej

i wst´pnej szkolnej, II etap szkolny

odby∏ si´ 4 listopada. Jako pierwsi

zaprezentowali swoje talenty ucznio-

wie klas IV-VI. Do udzia∏u w jury tej

cz´Êci konkursu zaprosiliÊmy panià

Bogus∏aw´ Oksza-Klossi – dyrekto-

ra Gminnego OÊrodka Kultury

w oraz panià Ew´ Szaw∏owskà, ak-

tork´ teatralnà i filmowà. Radzi∏y

one wykonawcom, na co zwróciç

uwag´ podczas szukania wierszy

na konkurs i jak nawiàzaç dobry

kontakt z publicznoÊcià.

W jury w klasach I-III i oddziale

przedszkolnym goÊciliÊmy panià

Dorot´ Gellner – poetk´, autork´

JESIE¡ lato przegoniła „JABŁUSZKO” w gimnazjum,
czyli wizyta Joanny Jabłczyƒskiej

UCZNIOWIE o Unii Europejskiej

Jesieƒ okazała si´ bardzo szcz´Êliwà porà roku dla Natalii
Główczak z Gminnego Przedszkola „Akademia Małych
Odkrywców” w Zegrzu Południowym.

Ładna, miła, pogodna, spontaniczna i otwarta, łatwo nawiàzujàca kontakt z młodzie˝à.
Tak w skrócie mo˝na przedstawiç Joann´ Jabłczyƒskà, która odwiedziła gimnazjalistów
w Stanisławowie Pierwszym.

Po raz kolejny uczniowie szkoły w Józefowie popisali si´
wiedzà o Unii Europejskiej, tym razem podczas konkursu
zorganizowanego w SP nr 1 w Legionowie.

Natalia odnios∏a ogromny sukces

– zaj´∏a III miejsce w ogólnopol-

skim konkursie plastycznym „Jesieƒ

lato przegoni∏a”, zorganizowanym

przez Przedszkole Miejskie Nr 12

w Legionowie. Konkurencja wÊród

uczestników by∏a du˝a, a jury nie

mia∏o ∏atwego zadania, poniewa˝

wp∏yn´∏o prawie 500 prac z 192

przedszkoli z ca∏ej Polski. Tym bar-

dziej cieszy sukces Natalii i nagro-

da, jakà otrzyma∏a. Komisja wyso-

ko oceni∏a jej talent oraz pomys∏o-

woÊç. Przy∏àczamy si´ do gratulacji

i ˝yczymy Natalii dalszych sukce-

sów.

� AA..  TTyysskkaa

Aktorka zosta∏a zaproszona przez

klas´ II a (artystycznà) i spotka∏a si´

z klasami humanistycznymi, które

powita∏y jà gromkimi brawami.

Wszyscy z zachwytem patrzyli

na pe∏nà energii panià Joann´, któ-

ra opowiedzia∏a o swojej przygodzie

z aktorstwem. Pierwsze kroki sta-

wia∏a w dzieci´cym zespole „Fasol-

ki”, w którym nabra∏a obycia z ka-

merà. Jako oÊmiolatka u˝yczy∏a

swego g∏osu postaciom z bajek Di-

sneya. Uchyli∏a tak˝e ràbka tajem-

nicy na temat pracy na planie filmo-

wym „Na Wspólnej”, gdzie wciela

si´ w postaç Marty Konarskiej, jak

równie˝ opowiedzia∏a o swoich za-

interesowaniach i studiach prawni-

czych. W trakcie spotkania powie-

dzia∏a bardzo wa˝nà rzecz, ̋ e aktor-

stwo traktuje jako pasj´, natomiast

w ˝yciu trzeba mieç konkretny za-

wód, który zagwarantuje stabiliza-

cj´. Uj´∏a zgromadzonych swojà

màdroÊcià i racjonalnym spojrze-

niem na Êwiat. Zanim Joanna Jab∏-

czyƒska opuÊci∏a naszà szko∏´, kla-

sa II a zaprosi∏a jà do swojej sali

na s∏odki pocz´stunek, gdzie aktor-

ka obdarowa∏a wszystkich autogra-

fami i pozowa∏a do zdj´ç.

Na zakoƒczenie wizyty uczniowie

podzi´kowali za mi∏e spotkanie

i odprowadzili panià Jab∏czyƒskà a˝

do samochodu. OczywiÊcie tak

wspania∏e przedsi´wzi´cie nie od-

by∏oby si´ bez wsparcia dyrekcji

szko∏y i rodziców. Dlatego te˝,

za jego organizacj´, klasa II a bar-

dzo goràco dzi´kuje pani dyrektor

Barbarze Skrzypkiewicz oraz ma-

mom: p. Renacie Woêniakowskiej

i p. Agacie ¸ukasiuk.

� II..  PP..  KKuuttrraa

Reprezentacja klasy VI w sk∏adzie:

Julia Ko∏odziejczyk, Bartek Kawka,

Mateusz Zajàc i Roman Rudnicki,

udzieli∏a prawid∏owych odpowiedzi

na pytania i po podsumowaniu wy-

ników uzyska∏a II miejsce w konkur-

sie. Nale˝a∏o wykazaç si´ znajomo-

Êcià stolic krajów europejskich, rzek,

nad którymi sà po∏o˝one, najbardziej

znanych zabytków, flag, tradycji

i wybitnych obywateli (kompozyto-

rów, naukowców, pisarzy). Uczest-

nicy konkursu, który przebiega∏

w wyÊmienitej atmosferze, otrzyma-

li w prezencie torby z gad˝etami

i biuletynami o Unii Europejskiej. 

� SSPP JJóózzeeffóóww

wierszy i piosenek dla dzieci oraz

panià Agnieszk´ Stankiewicz, na-

uczycielk´ j´zyka polskiego w Gim-

nazjum w Stanis∏awowie Pierw-

szym. Ta cz´Êç rozpocz´∏a si´ od re-

cytacji ….pani Doroty Gellner, która

w zabawny sposób prezentujàc w∏a-

sny wiersz, wprowadzi∏a wszystkich

w nastrój konkursu. M∏odsi recyta-

torzy dostarczyli nam mnóstwo

wzruszeƒ i emocji. 

Ten konkurs mia∏ te˝ charakter

edukacyjny. Zapowiadajàc kolej-

nych uczestników, prowadzàca kon-

feransjerk´ Monika Kotowoda przy-

bli˝a∏a uczniom sylwetki poetów,

których wiersze recytowali.

Konkurs zakoƒczy∏ si´ wr´cze-

niem nagród. M∏odsi uczestnicy

otrzymali ksià˝ki pani Doroty Gell-

ner z osobistymi dedykacjami dla

ka˝dego ucznia. Poetka przyzna∏a

równie˝ w∏asnà nagrod´ specjalnà.

Otrzyma∏a jà Lena Grobel, która nie

tylko pi´knie recytuje, ale ma te˝ ta-

lent aktorski. Po spotkaniu wszyscy

ustawili si´ do pamiàtkowego zdj´-

cia. 

Podczas ca∏ego konkursu dzia∏a∏a

szkolna kawiarenka, która istnieje

dzi´ki naszym wspania∏ym rodzi-

com. To oni przygotowujà przepysz-

ne ciasta, a nast´pnie zajmujà si´ or-

ganizacjà i prowadzeniem tego

przedsi´wzi´cia. Kawiarenkowe

wn´trze urzàdzili w swojej sali

uczniowie klasy III z wychowaw-

czynià Marlenà Kujawà. 

Na szczegó∏owà relacj´ zaprasza-

my na stron´ naszej szko∏y. Znajdu-

jà si´ tam nazwiska uczniów biorà-

cych udzia∏ w konkursie oraz infor-

macja o zaj´tych przez nich

miejscach.

� MM..KKoottoowwooddaa
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NAGRODY dla
sportowców i trenerów

28 paêdziernika podczas sesji Rady Powiatu w Legionowie, zostały
podsumowane Mazowieckie Igrzyska Młodzie˝y Szkolnej sezonu 2009/2010.
Nagrodzeni zostali najlepsi sportowcy oraz trenerzy.

W
Mazowieckich Igrzyskach

M∏odzie˝y Szkolnej startu-

jà prawie wszystkie szko∏y

podstawowe, gimnazjalne i ponad-

gminzjalne z terenu powiatu legio-

nowskiego. Gmin´ Niepor´t repre-

zentujà sportowcy z gimnazjum

i szkó∏ podstawowych. Rywalizujà

z innymi dru˝ynami powiatu w kil-

kunastu dyscyplinach sportowych.

Igrzyska organizowane sà nieprze-

rwanie ju˝ od 10 lat, a pierwsze uro-

czyste podsumowanie Igrzysk odby-

∏o si´ w 2007 roku. Podczas ostatnie-

go podsumowania nagrody wr´czy∏

wicestarosta Janusz Kubicki oraz

Przewodniczàcy Rady Powiatu Szy-

mon Rosiak. Szko∏y z Gminy Niepo-

r´t zaj´∏y wysokie miejsca. Gimna-

zjum w Stanis∏awowie Pierwszym

ju˝ po raz trzeci zaj´∏o pierwsze

miejsce w kategorii szkó∏ gimnazjal-

nych, natomiast Szko∏a Podstawowa

w Bia∏obrzegach – trzecie miejsce

w kategorii szkó∏ podstawowych.

Pamiàtkowe dyplomy z drzewa ró-

˝anego odebra∏a dyrektor Gimna-

zjum w Stanis∏awowie Pierwszym

Barbara Skrzypkiewicz, a tak˝e dy-

rektor Szko∏y Podstawowej w Bia∏o-

brzegach Agata ̧ ukasiuk. Dodatko-

wo wicestarosta wyró˝ni∏ dyploma-

mi okolicznoÊciowymi i bonami

na zakup odzie˝y sportowej trene-

rów: Ann´ Wenerskà, Ann´ Leja,

Romana Madeja, Micha∏a Madeja

oraz Ryszarda Pileckiego. Realizacja

kilkudziesi´ciu imprez sportowych

nie by∏aby mo˝liwa bez pracy wy-

ró˝nionych nauczycieli, którym sk∏a-

damy serdeczne podzi´kowania. To

dzi´ki ich wysi∏kowi Igrzyska sà

profesjonalnie przygotowane, a na-

si uczniowie z roku na rok osiàgajà

coraz lepsze wyniki. � RR..ÂÂwwiiààttkkoowwsskkii

MISTRZ Gminy Niepor´t
w tenisie stołowym

5 listopada w hali sportowej w Stanisławowie Pierwszym
odbyły si´ Gminne Zawody w Tenisie Stołowym o Puchar
Wójta Gminy Niepor´t dla szkół podstawowych.

Szko∏a Podstawowa w Bia∏obrzegach po raz

kolejny mistrzem Gminy Niepor´t w tenisie

sto∏owym. Zarówno w kategorii klas I-III jak

i klas IV-VI oraz w klasyfikacji ∏àcznej

szkó∏, I miejsce zaj´∏a SP w Bia∏obrzegach

zdobywajàc ∏àcznie 32 punkty. Miej-

sce II w rozgrywkach gminnych zaj´∏a SP

w Niepor´cie – 25 punktów, III SP w Józe-

fowie 11 punktów, IV miejsce przypad∏o SP

w Wólce Radzymiƒskiej, V SP w Izabelinie.

W klasach I-III szko∏´ w Bia∏obrzegach re-

prezentowa∏y uczennice: D. Tyczyƒska, M.

KuÊkowska, E. Dukaczewska, A. Burzyƒska,

K. Liberadzka, A. Piàtkowska, uczniowie: J.

Krzywaƒski, J. Lewak, G. Lis, D. Usiàdek,

A. Podstawka, K. Kaczmarczyk. Natomiast

w klasach IV-VI uczennice: J. Marzec, A.

Kowalczyk, K. Kordek. N. Na∏´cz, A. Rasiƒ-

ska, W. Wardak i uczniowie: M. Flàt, M. Ja-

siƒski, M. Dukaczewski, K. Podstawka, P.

Formicki, K. Leja. 

Wygrana w zawodach gminnych zagwa-

rantowa∏a uczniom Szko∏y Podstawowej

w Bia∏obrzegach prawo do reprezentowania

Gminy Niepor´t na Mistrzostwach Powiatu

w Tenisie Sto∏owym dziewczàt i ch∏opców.

Trenerem i opiekunem uczniów ze Szko∏y

w Bia∏obrzegach jest nauczyciel wychowa-

nia fizycznego Roman Madej. Gratulujemy

wyniku osiàgni´tego w zawodach, ˝yczàc

sukcesu w dalszych rozgrywkach. 

� UU..  MMiittkkaa--KKaarraannddzziieejj

WALKA o awans
to motto TURNIEJU GIM-VOLLEY CUP

– 2010 o Puchar Wójta Gminy Niepor´t zor-

ganizowanego w dniach 15-16 listopada 2010

roku w gimnazjum w Stanis∏awowie Pierw-

szym ju˝ po raz czwarty. Turniej rozgrywa-

ny by∏ w kategorii dru˝yn gimnazjalnych

dziewczàt i ch∏opców oraz w kategorii

uczniowskich klubów sportowych ch∏opców

rocznik 1993 i m∏odsi. W turnieju wzi´∏o

udzia∏ ∏àcznie 15 dru˝yn. Do rozgrywek

w kategorii dru˝yn gimnazjalnych zg∏osi∏o

si´ 11 zespo∏ów w tym: 6 dziewczàt i 5 ch∏op-

ców a w kategorii klubów sportowych 4 ze-

spo∏y ch∏opców. Turniej zosta∏ sfinansowa-

ny ze Êrodków bud˝etu gminy i zrealizowa-

nego w ramach gminnego kalendarza imprez

sportowo-rekreacyjnych. Organizatorami tur-

nieju by∏ Urzàd Gminy Niepor´t, Gimnazjum

w Stanis∏awowie Pierwszym i Uczniowski

Klub Sportowy „D´bina”. Koordynatorem

i „duszà” turnieju by∏ p. Bronis∏aw Orlikow-

ski nauczyciel wychowania fizycznego

w gimnazjum – trener pi∏ki siatkowej oraz p.

Dariusz PieÊniak Prezes UKS „D´bina”. S´-

dzià g∏ównym zawodów by∏ p. Jan Wróblew-

ski z Nowego Dworu Mazowieckiego. Zwy-

ci´skie dru˝yny turnieju w kategorii dru˝yn

gimnazjalnych dziewczàt:

I miejsce – Gimnazjum Nr 4 w Legionowie,

II miejsce – Gimnazjum w Stanis∏awowie

Pierwszym I Zespó∏,

III miejsce – Gimnazjum w Stanis∏awowie

Pierwszym II Zespó∏,

w kategorii dru˝yn gimnazjalnych ch∏opców:

I miejsce – Gimnazjum w Stanis∏awowie

Pierwszym,

II miejsce – Gimnazjum w Markach,

III miejsce – Gimnazjum w Dàbrówce,

w kategorii klubów sportowych ch∏opców:

I miejsce – UKS D´bina Stanis∏awów Pierw-

szy,

II miejsce – UKS Plas Warszawa,

III miejsce – UKS Ósemka Pruszków.

Najlepszà zawodniczkà turnieju w katego-

rii szkó∏ gimnazjalnych zosta∏a Anna Wàdo-

∏owska, najlepszym zawodnikiem turnieju

w kategorii szkó∏ gimnazjalnych zosta∏ Ka-

mil Pietrzak a w kategorii uczniowskich klu-

bów sportowych ¸ukasz Zajàc.

Zwyci´zców turnieju uhonorowano pucha-

rami i medalami. Zawody przebiega∏y w du-

chu sportowej rywalizacji. Jego cele – popu-

laryzacja pi∏ki siatkowej wÊród gimnazjali-

stów oraz integracja m∏odzie˝y szkolnej

z ca∏à pewnoÊcià zosta∏y osiàgni´te. Kolejny

turniej za rok. Zapraszamy na sportowy re-

wan˝. 

� UU..  MMiittkkaa--KKaarraannddzziieejj

W sezonie ligowym 2010/2011 dru˝y-

na ch∏opców UKS D´bina w sk∏adzie: ¸u-

kasz Zajàc-kapitan, Robert Olechowski,

Rados∏aw Woêniak, Piotr Tomaszewski,

Marcin Szlubowski, Kamil Pietrzak, Kamil

Marzec, ̧ ukasz Szlubowski, Maciej Mata,

Dariusz Markaczewski, Jakub Ba∏uk, Mi-

cha∏ Mielnik, Krzysztof Sworst, Adrian

Piórkowski zosta∏a zg∏oszona do rozgry-

wek wojewódzkich juniorów (rocznik 92

i m∏odsi).Trenerem dru˝yny jest pan Da-

riusz PieÊniak. W pierwszej fazie rozgry-

wek trafi∏a do grupy C i tam rozegra∏a 6

meczy:

1. mecz odby∏ si´ 30 wrzeÊnia 2010r.

w Legionowie, a przeciwnikiem by∏a lo-

kalna UMKS Gwardia, zakoƒczy∏ si´

wynikiem 3:0 dla gospodarzy. Komen-
tarz: Trener nie by∏ zbyt zadowolony
z gry, ale „jedna jaskó∏ka wiosny nie
czyni”.

2. mecz odby∏ si´ 6 paêdziernika 2010r.

w Stanis∏awowie Pierwszym, a przeciw-

nikiem by∏ MKS MDK Warszawa, za-

koƒczy∏ si´ zwyci´stwem goÊci 2:3. Ko-

mentarz: Dwa pierwsze sety by∏y
pod dyktando gospodarzy, jednak „kto
nie wygrywa 2:0, ten przegrywa 2:3”.

3. mecz odby∏ si´ 15 paêdziernika 2010r.

w M∏awie, a przeciwnikiem by∏a KS Za-

wkrze M∏awa, zakoƒczy∏ si´ zwyci´-

stwem D´biny 2:3. Komentarz: Zawod-
nicy z Uczniowskiego Klubu pokazali
charakter, a po zwyci´stwie uwierzyli
w swoje mo˝liwoÊci.

4. mecz odby∏ si´ 20 paêdziernika 2010r.

w Stanis∏awowie Pierwszym, by∏ to re-

wan˝ z UMKS Gwardià Legionowo i za-

koƒczy∏ si´ zwyci´stwem D´biny 3:1.

Komentarz: Mo˝e poziom nie by∏ najlep-
szy, ale wynik idzie w Êwiat.

5. mecz odby∏ si´ 26 paêdziernika 2010r.

w Stanis∏awowie Pierwszym, a przeciw-

nikiem by∏a KS Zawkrze M∏awa i za-

koƒczy∏ si´ zwyci´stwem D´biny 3:1.

Komentarz: Zawodnicy klubu z Gminy
Niepor´t udowodnili, ˝e zwyci´stwo
na wyjeêdzie nie by∏o przypadkowe.

6. mecz odby∏ si´ 28 paêdziernika 2010r.

w Warszawie, a przeciwnikiem by∏

MKS MDK Warszawa i decydowa∏

o wejÊciu do dalszego etapu rozgrywek,

na szcz´Êcie zakoƒczy∏ si´ zwyci´stwem

D´biny 3:0. Komentarz: RadoÊç po zwy-

ci´stwie i z przejÊcia do dalszej fazy roz-

grywek. Dru˝yna zaj´∏a drugie miejsce

w grupie C. Chcàc uzyskaç awans

do I ligi musi zagraç 4 dwumecze

na mo˝liwie najwy˝szym poziomie,

a najlepiej wszystkie wygraç.

UKS D´bina trafia∏a na pierwszà dru˝y-

n´ z grupy B – Camper Wyszków.

Pierwszy z oÊmiu meczy o wejÊcie

do I ligi odby∏ si´ w Stanis∏awowie Pierw-

szym w dniu 4 listopada 2010r. Przy udzia-

le kibiców i ich dopingu D´bina odnios∏a

zwyci´stwo 3:2 nad Camperem Wyszków

W rewan˝owym, wyjazdowym spotka-

niu, które odby∏o si´ 6 listopada 2010r. dru-

˝yna UKS D´bina, choç w okrojonym sk∏a-

dzie zwyci´˝y∏a 3:1.

Kolejnym przeciwnikiem w walce

o awans b´dzie wygrany z meczu PTS

Pionki – UKS Plas Warszawa.

� MMaacciieejj  MMaattaa

„PRZYJACIELE na zawsze” 
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11 listopada 1918 roku
zakoƒczyła si´ I wojna
Êwiatowa. W tym dniu
Rada Regencyjna
przekazała Józefowi
Piłsudskiemu władz´
nad Wojskiem Polskim.
Trzy dni póêniej
rozwiàzała si´,
przekazujàc mu władz´
jako naczelnikowi
Paƒstwa. 

R
ozpoczà∏ si´ okres walk

o utrzymanie odzyskanej

po 123 latach rozbiorów nie-

podleg∏oÊci. Po zaborcach na zie-

miach polskich zosta∏y du˝e iloÊci

broni austriackiej, niemieckiej, rosyj-

skiej i innej. Pozwoli∏o to na utwo-

rzenie 10 dywizji. Oddzia∏y ty∏owe

i zapasowe uzbrojono g∏ównie

w broƒ japoƒskà i w∏oskà, ze wzgl´-

du na ma∏e iloÊci amunicji i nietypo-

wy kaliber. Nabór do wojska poczàt-

kowo by∏ ochotniczy, dopiero 8 mar-

ca 1919 roku sejm RP podjà∏ ustaw´

o obowiàzkowej s∏u˝bie wojskowej.

Trwa∏y w tym czasie ci´˝kie walki

o Lwów, Galicj´ i Âlàsk Cieszyƒski.

W Poznaniu wybuch∏o powstanie, je-

dyne zwyci´skie w historii Polski.

Walki te wymaga∏y olbrzymich ilo-

Êci broni i amunicji. Oddzia∏y w trak-

cie formowania kierowane by∏y

do walki. Paƒstwo stan´∏o przed pro-

blemem logistycznym zaopatrzenia

wojska w broƒ. W po∏owie 1919 ro-

ku wróci∏a do Polski z Francji tzw.

B∏´kitna Armia genera∏a Hallera.

By∏a doskonale uzbrojona i wyposa-

˝ona w kb i kbk z bagnetami Lebel

wz 86/93, Berthier wz 07/15 i wz 16.

JednoczeÊnie w∏adze polskie dokona-

∏y zakupów broni. W latach 1919

– 1920 zakupiono ok. 750 tys. sztuk,

przede wszystkim we Francji. By∏a

wÊród nich równie˝ broƒ starszego

typu m.in. Chassepot wz 66 i Gras

wz. 74. Wzory te po wojnie 1920 ro-

ku wycofano do szkolenia w ramach

przysposobienia obronnego w szko-

∏ach Êrednich.

˚o∏nierze wyposa˝eni byli tak˝e

w karabiny z bagnetami japoƒskimi

Arisaka wz. 97 i w∏oskimi Mannlicher-

-Carkano wz. 91.

Du˝a ró˝norodnoÊç broni nastr´-

cza∏a olbrzymie trudnoÊci w szkole-

niu i zaopatrzeniu wojska. Niejedno-

krotnie w jednym plutonie by∏y ró˝-

ne typy broni. Wszystkie te

mankamenty wystàpi∏y w trakcie

wojny 1920 roku. Aby u∏atwiç pro-

wadzenie dzia∏aƒ bojowych, doko-

nywano ujednolicenia broni. 

W wojnie 20 roku 1 Armia Polska

gen Latimka broni∏a Warszawy na od-

cinku od Okuniewa do Zegrza. Liczy-

∏a ona oko∏o 32 tys piechoty i artyle-

rii oraz 1500 jazdy. Mia∏a 453 CKM

i 250 dzia∏ ró˝nych kalibrów, w tym

ci´˝kie. Dywizje 8DP, 11DP, 1DP Li-

tewsko – Bia∏oruska, 7 Brez, 10 DP,

która by∏a odwodem frontu. Oddzia-

∏y wsparcia posiada∏y ró˝nà broƒ, 11

DP, która zosta∏a utworzona z 2 DP

Armii gen Halera mia∏a broƒ francu-

skà. O ró˝norodnoÊci broni i ci´˝kich

walkach jakie tu by∏y toczone Êwiad-

czà ∏uski jakie znajdowane sà na po-

lach i w lasach Radzymina, Niepor´-

tu, Dàbkowizny i Wólki Radzymiƒ-

skiej. Po zakoƒczeniu walk

i podpisaniu rozejmu mi´dzy repre-

zentantami Polski i Rosji w Ry-

dze 12.10.1920 r. Traktat Pokojowy

zosta∏ podpisany 18.03.1921 r. W∏a-

dze wojskowe stan´∏y przed dylema-

tem, jaki rodzaj jednolitej broni wpro-

wadziç. Problem ten rozwiàza∏a Rada

Ambasadorów, która przekaza∏a Pol-

sce „Gdaƒskà Fabryk´ Karabinów”

Mauser wz 98 z dokumentacjà. Po-

wsta∏a potrzeba skonstruowania ba-

gnetu Polskiego do tego typu karabi-

nu, ale o tym w nast´pnym odcinku.

� EEddwwaarrdd  PPaallcczzyyƒƒsskkii
SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee  MMii∏∏ooÊÊnniikkóóww  

HHiissttoorriiii  RReejjoonnuu  GGmmiinnyy  NNiieeppoorr´́tt

èród∏a: – Tadeusz Królikowski „Bagnety”

– zbiory w∏asne

BAGNET w walkach
o utrwalenie niepodległoÊci
w latach 1919 – 1920

Chassepot wz 66 Gras wz 74 Label wz 1886
Label 
wz 1886-93-16 Berthier wz 1892

Mannlicher-Carkano wz. 91 Arisaka wz. 97


