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Narodowe Âwi´to NiepodległoÊci w Gminie Niepor´t zainaugurowała
uroczystoÊç otwarcia nowo wybudowanej sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej im. Bronisława Tokaja w Niepor´cie.

NARODOWE Âwi´to
NiepodległoÊci w Gminie Niepor´t
a uroczystoÊç otwarcia przybyli goÊcie: Jego Ekscelencja Arcybiskup Henryk Hoser Biskup
Warszawsko-Praski, Pos∏owie na Sejm
RP Cezary Kucharski i Zenon Durka,
ksi´˝a W∏adys∏aw Trojanowski, Tomasz Osiadacz, Marek Kruszewski,
ksiàdz kanonik Zbigniew Brzozowski,
Starosta Powiatu Legionowskiego Jan
Grabiec, Wicestarosta Robert Wróbel,
Radni Rady Powiatu Legionowskiego
Bogus∏awa Tomasik i Piotr Powa∏a,
Prezydent Legionowa Roman Smogorzewski, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urz´du Marsza∏kowskiego Województwa Mazowieckiego Rados∏aw Rybicki, pe∏nomocnik zarzàdu Województwa Mazowieckiego ds. osób niepe∏nosprawnych Artur Pozorek, radni
i so∏tysi. Miejsce w sali zaj´li tak˝e
wszyscy uczniowie i w podnios∏ej atmosferze wprowadzono Poczet Sztandarowy Szko∏y oraz dwie flagi – Polski i Gminy Niepor´t. W przemówieniu wójt Maciej Mazur podkreÊli∏, ˝e
sala powsta∏a przede wszystkim z myÊlà o uczniach i ich potrzebach i s∏u˝yç
im b´dzie w rozwijaniu sportowych pasji. W uroczystym przeci´ciu wst´gi
uczestniczyli: Jego Ekscelencja Arcybiskup Henryk Hoser, Wójt Gminy
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Maciej Mazur, Przewodniczàcy Rady
Gminy Eugeniusz Woêniakowski, Dyrektor Szko∏y Edyta KuÊ, Przewodniczàca Rady Rodziców Monika Kawka
i reprezentujàca uczniów Magdalena
Wielgus. Po poÊwi´ceniu przez Jego
Ekscelencj´ Arcybiskupa, sala zosta∏a
przekazana szkole w u˝ytkowanie
– wójt Mazur wr´czy∏ dyrektor Edycie
KuÊ symboliczny klucz do budynku.
Przy wyst´pie zespo∏u „Limbos”, który wykona∏ popularne piosenki o tematyce sportowej, na telebimie wyÊwietlone zosta∏y zdj´cia, dokumentujàce
przebieg budowy nowej sali. Gromkie
brawa zebra∏ pokaz akrobatyki sportowej w wykonaniu cz∏onków Uczniowskiego Klubu Sportowego oraz taneczny pokaz Zumby. Niespodziankà
dla wszystkich by∏ deszcz z∏otego konfetti, który zawirowa∏ w powietrzu
na zakoƒczenie oficjalnej cz´Êci uroczystoÊci. Sportowà rywalizacj´ w nowym pomieszczeniu rozpoczà∏ Mecz
Niepodleg∏oÊci w pi∏ce siatkowej, który rozegra∏a reprezentacja dziewczàt
Gminy Niepor´t z UKS D´bina w Stanis∏awowie Pierwszym pod kierunkiem
trenera Dariusza PieÊniaka oraz dru˝yna nauczycieli, absolwentów i rodziców, z kapitanem Tomaszem Zalewskim.
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W ramach obchodów Âwi´ta Niepodleg∏oÊci tradycyjnie od godzin porannych na Placu WolnoÊci zorganizowany zosta∏ piknik historyczny „Przez
wieki w walce o niepodleg∏oÊç”,
z czterema stanowiskami, reprezentujàcymi Êredniowiecze, okres napoleoƒski, powstanie styczniowe i drugà
wojn´ Êwiatowà. Uczniowie wszystkich gminnych szkó∏ oraz wychowankowie przedszkoli uczestniczyli w pokazach strojów, broni i walk rycerskich, korzystali z przeja˝d˝ek
na koniach i zabytkowym wozem wojskowym. Grupa Zawiszaków, która
„rozbi∏a” obóz polowy, opowiada∏a
swoim rówieÊnikom o akcjach ma∏ego sabota˝u, przeprowadzanych
w czasie wojny i dzia∏alnoÊci Powstaƒczej Poczty Polowej. Swoje stanowisko mia∏o Muzeum Wojska Polskiego, prezentujàce wspó∏czesnà
broƒ jednostki wojskowej GROM
oraz czo∏g KubuÊ. W namiocie promocyjnym gminy rozdawane by∏y
flagi narodowe i mapy gminy Niepor´t, a Niepor´ckie Stowarzyszenie
Historyczne prezentowa∏o zgromadzone przez cz∏onków militaria.
O godzinie 17.00 w koÊciele parafialnym w Niepor´cie odby∏a si´ msza
Êwi´ta za Ojczyzn´, koncelebrowana

NAGRODY SPORTOWE
– nasze szkoły
w czołówce!

KONTAKT: promocja@nieporet.pl
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przez ksi´˝y W∏adys∏awa Trojanowskiego, Marka Kruszewskiego i Jacka
Turka, którà uÊwietni∏y swojà obecnoÊcià poczty sztandarowe: 9 batalionu
Dowodzenia 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego
Rodzajów Si∏ Zbrojnych, Zwiàzku
Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów
Politycznych Ko∏a Powiatowego
w Legionowie, Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Niepor´cie, Wólce Radzymiƒskiej i Kàtach W´gierskich, Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Stanis∏awowie
Pierwszym, SP im. Bronis∏awa Tokaja w Niepor´cie, SP im. Wojska Polskiego w Bia∏obrzegach, SP im. 28
Pu∏ku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymiƒskiej, SP im. Wandy
Chotomskiej w Józefowie. W uroczystoÊci uczestniczy∏ tak˝e szczep 14.
Dru˝yn Harcerskich i Gromad Zuchowych Niepor´t. Opraw´ artystycznà
zapewni∏ chór Echo Niepor´tu. W dalszej cz´Êci uroczystoÊci, na placu
WolnoÊci, na którym stan´∏a Kompania Reprezentacyjna Wojsk Làdowych z Batalionu Dowodzenia Dowództwa Wojsk Làdowych pod dowództwem
ppor.
Marcina
Szymaƒskiego i poczty sztandarowe,
g∏os zabra∏ wójt Maciej Mazur. Przy-
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pomnia∏ trudnà drog´, jaka musieli pokonaç Polacy, dà˝àc do odzyskania
niepodleg∏oÊci: „(…) Wiele pokoleƒ
Polaków trudzi∏o si´, abyÊmy mogli
˝yç w wolnym, demokratycznym paƒstwie. W tym wielopokoleniowym
wysi∏ku swoje zas∏ugi po∏o˝yli tak˝e
mieszkaƒcy naszej gminy. Ich odwag´ i poÊwi´cenie dla Polski upami´tniliÊmy w 2010 r., stawiajàc tu, na placu WolnoÊci, symbolicznà tablic´.
Dzi´ki nim od 25 lat mo˝emy uczestniczyç w budowie nowej, prawdziwie
wolnej Ojczyzny. Samodzielnie decydowaç o tym, jak mamy ˝yç i co jest
dla nas najwa˝niejsze, szczególnie tu,
na w∏asnym podwórku – w Gminie
Niepor´t (…)”. Apel Pami´ci Or´˝a
Polskiego odczyta∏ por. Stanis∏aw
Wiszniewski, a nast´pnie delegacje reprezentujàce samorzàdy, wojsko, policj´, stra˝ po˝arnà, stowarzyszenia
i harcerzy, z∏o˝y∏y wiàzanki przy pomniku pod D´bem WolnoÊci. UroczystoÊci zakoƒczy∏ wyst´p chóru Echo
Niepor´tu i tradycyjna doskona∏a grochówka. Ciep∏y wieczór i migoczàce
Êwiat∏a p∏onàcych ognisk zach´ca∏y
do d∏u˝szego pozostania na placu
i rozmów w gronie znajomych.
 Beata Wilk

FOTORELACJA
ze Âwi´ta
NiepodległoÊci
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POWSTAŁA KONCEPCJA PEŁNOWYMIAROWEGO
BOISKA W GMINIE

CENTRUM MEDYCZNE NIEPOR¢T
PO MODERNIZACJI

29 paêdziernika odby∏ si´
Dzieƒ Otwarty w Centrum
Medycznym Niepor´t, koƒczàcy rozpocz´tà w ubieg∏ym
roku modernizacj´ oÊrodka.

Mi∏oÊnicy pi∏ki no˝nej doczekajà si´
w gminie ogólnodost´pnego pe∏nowymiarowego boiska. Pierwszy krok
na drodze do jego powstania zosta∏
wykonany – przygotowano projekt
koncepcyjny boiska wraz z towarzyszàcà infrastrukturà.
W Stanis∏awowie Pierwszym znajduje si´ du˝a dzia∏ka gminna, która
w planie miejscowym przeznaczona
jest m.in. na realizacj´ zadaƒ z zakresu upowszechniania kultury, sportu
i rekreacji. To tutaj co roku odbywa si´

Âwi´to Ziemniaka. Przygotowana koncepcja boiska wraz z zagospodarowaniem terenu wykaza∏a, ˝e wskazana
dzia∏ka ma wystarczajàcà powierzchni´ do zlokalizowania tam planowanego kompleksu sportowego. Boisko
b´dzie spe∏nia∏o wymogi PZPN, co
pozwoli na organizacj´ meczów ligowych, a to przyczyni si´ do dalszego
rozwoju pi∏ki no˝nej w gminie. Wymiary boiska to 66 m x 105 m. Kryte
trybuny b´dà mog∏y pomieÊciç ok. 300
osób. W budynku sàsiadujàcym znajdowaç si´ b´dà szatnie wraz z natry-

skami dla zawodników oraz sale
do çwiczeƒ np. fitness lub zaj´ç kulturalnych. Zaplanowana jest budowa
si∏owni zewn´trznej obok istniejàcego
placu zabaw dla dzieci. Powstanà parkingi, a boisko i ca∏y teren zostanà
oÊwietlone.
W oparciu o przedstawionà koncepcj´
b´dzie mo˝na przystàpiç do drugiego
etapu prac, czyli wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na realizacj´ zadania gmina staraç si´ b´dzie o Êrodki unijne w nowej perspektywie 2014-2020.

DOFINANSOWANIE BUDOWY BOISKA W IZABELINIE

W koƒcu paêdziernika Wójt Maciej Mazur podpisa∏ dwie umowy
na dofinansowanie budowy boiska
przy szkole w Izabelinie.
Budowa boiska zosta∏a dofinansowana z dwóch êróde∏ – ze Êrodków
krajowych oraz unijnych. Ministerstwo Sportu i Turystyki przyzna∏o 115 tys. z∏ z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej. Umow´ podpisali 24 paêdziernika Wójt Maciej Mazur oraz reprezentujàcy Ministra
Sportu i Turystyki, Podsekretarz
Stanu Bogus∏aw Ulijasz. Do koƒca
tego roku ca∏a kwota wp∏ynie
na konto gminy Niepor´t.
Dofinansowanie unijne przyznane
zosta∏o gminie Niepor´t z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, z dzia∏ania Odnowa i Rozwój Wsi i wynosi 442 151 z∏. Umow´ podpisali Wójt
Maciej Mazur oraz Rados∏aw Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urz´du Marsza∏kowskiego i Janina
Orze∏owska, cz∏onek Zarzàdu Woje-
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Prace modernizacyjne w oÊrodku trwa∏y od lipca 2013 roku.
Ich realizacja by∏a niezb´dna
z uwagi na koniecznoÊç dostosowania obiektu do standardów obowiàzujàcych w placówkach medycznych, które okreÊla Narodowy Fundusz Zdrowia. Ich spe∏nienie u∏atwia
podpisanie kontraktów na Êwiadczenie
us∏ug medycznych, daje te˝ mo˝liwoÊç
rozszerzenia ich zakresu.
O tych aspektach zakoƒczonej modernizacji, a tak˝e o innych pozytywnych jej rezultatach, by∏a mowa
w Centrum Medycznym Niepor´t,
podczas Dnia Otwartego. W spotkaniu
udzia∏ wzi´li pracownicy oÊrodka,
z Prezes Annà Góreckà, Wicestarosta
Robert Wróbel, Wójt Maciej Mazur,
Przewodniczàcy Rady Gminy Eugeniusz Woêniakowski, Zast´pca Wójta
Alicja Soko∏owska, Radna Powiatu
Bogus∏awa Tomasik, radni, so∏tysi,
ksi´˝a proboszczowie W∏adys∏aw Trojanowski i Tomasz Osiadacz, Honorowy Obywatel Gminy Niepor´t Krystyna Malinowska-Lerman, która
przez 52 lata pracowa∏a w OÊrodku
Zdrowia w Niepor´cie oraz mieszkaƒcy. Wójt Mazur podzi´kowa∏ Radzie
Gminy oraz so∏tysom, za podj´cie decyzji o zmianie formy organizacyjno-prawnej oÊrodka – przekszta∏ceniu go
w spó∏k´ Centrum Medyczne Niepor´t Sp. z o.o., a nast´pnie o przystàpieniu do modernizacji budynku. Zrealizowane prace budowlane poprawi∏y
jego stan techniczny oraz zwi´kszy∏y
liczb´ gabinetów lekarskich. Dobudo-

wanie ∏àcznika pozwoli∏o na przeznaczenie du˝ej cz´Êci obiektu na potrzeby wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych. Wszystkie gabinety wyposa˝one zosta∏y w nowe meble i sprz´t.
Pomieszczenia dwóch poradni, dla
dzieci chorych i zdrowych, majà bardzo przyjazny wystrój. Âciany gabinetów i korytarza ozdobione zosta∏y
sympatycznymi postaciami z bajek.
Przy CMN zbudowany zosta∏ tak˝e
du˝y parking.
Koszt zrealizowanych prac budowlanych wyniós∏ 1 mln 255 tys. z∏.
Na ostatniej sesji Rady Gminy radni przyj´li uchwa∏´ o podwy˝szeniu
kapita∏u spó∏ki o 302,5 tys. z∏ i przeznaczeniu ich na zakup specjalistycznego sprz´tu dla oÊrodka.
Obecnie Centrum Medyczne Niepor´t oferuje w ramach NFZ Êwiadczenia
w poradniach: podstawowej opieki
zdrowotnej, rehabilitacyjnej, kardiologicznej, alergologicznej, otolaryngologicznej, ginekologiczno-po∏o˝niczej.
Jest tak˝e gabinet stomatologiczny
oraz przyjmuje lekarz medycyny pracy. Tak szeroki zakres us∏ug jest rzadkoÊcià w oÊrodkach zdrowia prowadzonych przez samorzàdy.
Zapraszamy do korzystania z us∏ug
Êwiadczonych przez Centrum Medyczne Niepor´t w zmodernizowanych, przyjaznych dla pacjentów pomieszczeniach.

DOFINANSOWANIE BUDOWY SALI SPORTOWEJ W NIEPOR¢CIE

wództwa Mazowieckiego. Kwota dofinansowania wp∏ynie na konto gminy na poczàtku 2015 roku.
¸àcznie na budow´ boiska gmina
pozyska∏a 557 151 z∏, co stanowi 82% poniesionych kosztów.
Boisko, otwarte we wrzeÊniu tego
roku, ma wymiary 30 m x 40 m i pokryte jest nawierzchnià z trawy syntetycznej. Wytyczone sà na nim boiska do minipi∏ki no˝nej, pi∏ki r´cznej
i
siatkówki.
Bie˝nia,
o d∏ugoÊci 60 metrów, ma nawierzchni´ z poliuretanu i zakoƒczona jest skocznià do skoków w dal.
Ca∏oÊç otaczajà pi∏kochwyty, zamontowano oÊwietlenie terenu i monitoring.

24 paêdziernika podpisana zosta∏a umowa dofinansowania budowy
sali sportowej przy szkole w Niepor´cie. Ârodki przyznano gminie
Niepor´t z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej.
Umow´ podpisali Wójt Maciej Mazur oraz reprezentujàcy Ministra
Sportu i Turystyki, Podsekretarz
Stanu Bogus∏aw Ulijasz. Przyznana
kwota dofinansowania to 980 tys. z∏.
Do koƒca tego roku na konto Gminy wp∏ynie 380 tys. z∏, pozosta∏e
600 tys. z∏ przekazane zostanie na
poczàtku 2015 roku.
Powierzchnia u˝ytkowa nowo wybudowanej sali wraz z zapleczem

wynosi 1485 m2. Arena sportowa
z trybunami na 150 osób ma wymiary 23 m x 32 m. Obok niej znajdujà
si´ szatnie dla ch∏opców i dziewczàt,
zaplecze socjalne, pokój trenerów,
magazyn sprz´tu oraz szkolna szatnia. Na pi´trze sà dwie dodatkowe
szatnie z sanitariatami, pomieszczenie do zaj´ç korekcyjnych, Êwietlica

szkolna oraz zaplecze
techniczne. Przebudowany zosta∏ ∏àcznik ze szko∏à, powsta∏a nowa klatka
schodowa na po∏àczeniu
sali i szko∏y oraz schody
zewn´trzne od strony
wschodniej. Z salà sàsiadujà dwa boiska do gry
w tenisa ziemnego o nawierzchni z màczki ceglanej, ogrodzone i oÊwietlone. Teren zosta∏ zagospodarowany, wybudowano ciàgi
pieszo-jezdne z kostki, parking na
22 miejsca, posadzono zieleƒ.
Koszt budowy sali sportowej
w Niepor´cie wyniós∏ 5 mln 600 tys. z∏.
Uroczyste otwarcie nastàpi∏o 10 listopada, podczas obchodów Âwi´ta
Niepodleg∏oÊci.
 oprac. BW
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KRÓLEWSKA I ZWYCI¢STWA NA FINISZU!
Wójt Maciej Mazur,
wicestarosta Robert Wróbel
i zast´pca wójta
Alicja
Soko∏owska
nadzorujà
wykonanie
ostatnich prac

Trwajà ostatnie prace kosmetyczne
na najwi´kszej tegorocznej powiatowej inwestycji. Ciàg ulic Królewska i Zwyci´stwa od Nowolipia a˝
do Izabeliƒskiej jest ju˝ dost´pny
dla mieszkaƒców. – To najwi´ksza
nasza tegoroczna inwestycja, wi´c
podczas budowy powodowa∏a wiele
utrudnieƒ dla mieszkaƒców, dlatego
dzi´kuj´ za cierpliwoÊç i uwagi, które zg∏aszali – mówi Robert Wróbel
wicestarosta legionowski.
Przebudowa kosztowa∏a prawie cztery miliony z∏otych i rozpocz´∏a si´
z koƒcem lipca. Jeszcze podczas konsultacji spo∏ecznych prowadzonych
z mieszkaƒcami na poczàtku czerwca zakres inwestycji nie by∏ pewny.
Powiat uprzedza∏, ˝e losy budowy zale˝à od korzystnego rozstrzygni´cia
przetargowego. Miesiàc póêniej, gdy
przetarg wygra∏a firma Strabag, okaza∏o si´, ˝e Êrodki powiatu pozyskane z rezerwy bud˝etowej oraz Êrodki
gminy w wysokoÊci 1 mln z∏ wystarczà jednak na ca∏à przebudow´. Przesz∏o czterokilometrowy odcinek dro-

gi zyska∏ nowà podbudow´ i nawierzchni´. Z uwagi na wàski pas
drogowy zainstalowano nowoczesny
system odwodnieniowy, oparty
na wbudowanych skrzynkach rozsàczajàcych. – Podczas ca∏ej inwestycji
ÊciÊle wspó∏pracowaliÊmy ze starostwem, poniewa˝ z uwagi na olbrzymi zakres przebudowy wiele spraw
podlega∏o codziennej konsultacji. To
kolejne du˝e wspólne przedsi´wzi´cie

inwestycyjne zakoƒczone pomyÊlnie
– mówi wójt Mazur.
Przebudowa Ma∏o∏´ckiej i Zwyci´stwa zamyka ostatni czteroletni cykl
inwestycyjny. Od 2010 roku powiat
przebudowa∏ cztery mosty i przesz∏o 13 kilometrów dróg w gminie
Niepor´t, za ∏àcznà kwot´ przekraczajàcà 16,5 miliona z∏otych, z czego
znaczna cz´Êç pochodzi∏a z pozyskanych Êrodków zewn´trznych.

RONDO W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM

W ostatnich dniach na r´ce Dyrektora Mazowieckiego Zarzàdu Dróg
Wojewódzkich wspólne wystàpienie
w imieniu mieszkaƒców gminy Niepor´t z∏o˝y∏ wójt Maciej Mazur
i wicestarosta Robert Wróbel.

MONITORING
NA OSIEDLU GŁOGI
W dwóch
miejscach
na osiedlu
G∏ogi zamontowane zostanà kamery
monitoringu.
B´dà pomocne w zapewnieniu
mieszkaƒcom bezpieczeƒstwa.
Decyzja o monta˝u kamer zosta∏a podj´ta w zwiàzku z powtarzajàcymi si´
w∏amaniami do domów na osiedlu
oraz kradzie˝ami samochodów. Urzàdzenia rejestrujàce zainstalowane zostanà na skrzy˝owaniu ulic Wazów i Jana
Kazimierza oraz Izabeliƒskiej i Sienkiewicza, od strony koÊcio∏a. Zapewnià
sta∏y ca∏odobowy monitoring ruchu
pojazdów. Zastosowane b´dà kamery
wysokiej rozdzielczoÊci, z których obraz daje mo˝liwoÊç odczytania numeru rejestracyjnego samochodu i identyfikacji twarzy kierowcy, zarówno
w Êwietle dziennym, jak i w nocy. Zarejestrowany materia∏ b´dzie pomocny
przy ustalaniu szczegó∏ów pope∏nionych przest´pstw i ustaleniu sprawców.
Monitoring uruchomiony zostanie ju˝
w listopadzie.

Zwrócili si´ o podj´cie w najbli˝szym
czasie dzia∏aƒ inwestycyjnych zmierzajàcych do przebudowy skrzy˝owania drogi wojewódzkiej nr 632 (ul.
Stru˝aƒskiej) z ul. Przysz∏oÊç i ul. S∏onecznà w miejscowoÊci Stanis∏a-

wów Pierwszy w Gminie Niepor´t
na skrzy˝owanie o ruchu okr´˝nym.
We wrzeÊniu w Urz´dzie Gminy
odby∏o si´ robocze spotkanie z inicjatywy radnego Piotra Pietruchy,
na którym analizowano mo˝liwe warianty poprawy bezpieczeƒstwa
na tym skrzy˝owaniu. Po audycie
i analizie w∏asnoÊciowej gruntów,
skierowano wspomniane wystàpienie
do MZDW.
Skrzy˝owanie zlokalizowane jest
na niebezpiecznym zakr´cie z ograniczonà widocznoÊcià wszystkich jego
wlotów. Kierowcy jadàcy w stron´
Marek, zje˝d˝ajàc z mostu nad Kana∏em Królewskim przeje˝d˝ajà skrzy˝owanie z nadmiernà pr´dkoÊcià.
Rozwiàzanie komunikacyjne polegajàce na przebudowie uk∏adu na skrzy˝owanie o ruchu okr´˝nym spowodowa∏oby uspokojenie ruchu i poprawienie jego p∏ynnoÊci.

KOSTKA NA WIRA˚OWEJ
Dobieg∏y koƒca prace
budowlane na ulicy
Wira˝owej w Wólce
Radzymiƒskiej.
W pierwszym etapie
zrealizowanych prac
powsta∏ ciàg pieszo-jezdny d∏ugoÊci 100 m
o nawierzchni z kostki.
Wykonawcà inwestycji by∏a firma Roboty-Ziemne –Budowlane
z Legionowa. Koszt
prac wyniós∏ 70 tys. z∏.

KIEDY ponownie pojedziemy
705 do Metra Marymont?
Przebudowa mostu Grota-Roweckiego i trasy AK spowodowała
spore utrudnienia w komunikacji z Warszawà. Czy jest mo˝liwe
przyÊpieszenie przywrócenia kursowania autobusu 705 do p´tli
na Marymoncie?
Wraz z rozpocz´ciem przebudowy
mostu Grota-Roweckiego i trasy
AK, skrócona zosta∏a tymczasowo
trasa linii autobusowej 705 do p´tli na ˚eraniu. By∏o to konieczne
posuni´cie w zwiàzku z remontem
estakad wjazdowych i zjazdowych
z mostu, którymi przeje˝d˝a∏o 705
i wyst´pujàcymi utrudnieniami
w ruchu. Wymusi∏o to na jadàcych
do centrum Warszawy dodatkowà
przesiadk´, w drodze do stacji Metro Marymont. Rozwiàzaniem, które skróci∏oby czas dojazdu i uproÊci∏o przejazd, wydawa∏o si´ skierowanie autobusu przez Most
Pó∏nocny, bezpoÊrednio do p´tli
przy stacji Metro M∏ociny. Z takim
wnioskiem Wójt Maciej Mazur
wystàpi∏ w lipcu 2014 roku do Zarzàdu Transportu Miejskiego
– o skierowanie linii 705 lub 735
przez Most Pó∏nocny do Metra
M∏ociny. W odpowiedzi ZTM wykona∏ porównanie czasu dojazdu
z gminy Niepor´t do centrum Warszawy, przy skorzystaniu z ró˝nych
opcji podró˝y. Obliczono m.in.
czas dojazdu do centrum z ostatnim
przystankiem 705 na p´tli FSO
oraz z ostatnim przystankiem

przy Metrze M∏ociny. Uzyskane
wyniki jednoznacznie wskazywa∏y,
˝e skierowanie autobusów do Metra M∏ociny nie skróci czasu dojazdu do centrum Warszawy, w porównaniu z czasem przejazdu z p´tli FSO.
Po zakoƒczeniu pierwszego etapu przebudowy mostu Grota-Roweckiego, pasa˝erowie 705 mieli
nadziej´ na przywrócenie trasy
do Metra Marymont. Niestety,
w obecnej sytuacji komunikacyjnej
w rejonie p´tli FSO, takie rozwiàzanie okaza∏o si´ jeszcze niemo˝liwe do zrealizowania. Skierowanie
autobusu uruchomionym wjazdem
na most Grota-Roweckiego nie
skróci czasu dojazdu do centrum
miasta, z uwagi na ucià˝liwe korki, jakie tworzà si´ w tym obszarze,
w zwiàzku z kolejnym etapem
przebudowy mostu. Ponadto, brak
jest obecnie estakady zjazdowej
na trasie z Marymontu do Niepor´tu (przy p´tli ˚eraƒ). Przywrócenie
trasy linii 705 do p´tli Metro Marymont nastàpi po zakoƒczeniu budowy estakad wjazdowych i zjazdowych i przywróceniu p∏ynnoÊci
ruchu na ca∏ej trasie.

OÂWIETLONA ZACISZNA
Na ulicy zacisznej w Woli Aleksandra dobieg∏y koƒca prace przy budowie kolejnego etapu oÊwietlenia.
Wykonawca, firma ELBIS z Wo∏o-

mina, zainstalowa∏ 5 s∏upów oÊwietleniowych na odcinku 190 metrów.
Koszt inwestycji wyniós∏ 17 tys. z∏.
 oprac. BW

BUDOWA ULICY POLNEJ
Dobieg∏y koƒca prace
budowlane na ulicy
Polnej w Rembelszczyênie.
Na odcinku 330 metrów powsta∏ ciàg pieszo-jezdny z wjazdami
do posesji, o nawierzchni z kostki. Prace budowlane zrealizowa∏a firma TOMBUD
z Wieliszewa, ich koszt
wyniós∏ 245 tys. z∏.
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PIERWSZY
biletomat
w gminie
Niepor´t

Starania wójta Macieja Mazura o zainstalowanie na Placu WolnoÊci
biletomatu zakoƒczyły si´ sukcesem. Od 5 listopada mo˝na ju˝
skorzystaç z biletomatu, stojàcego przy Urz´dzie Gminy.
Po zamkni´ciu punktu sieci
„RUCH” na Placu WolnoÊci, znikn´∏a te˝ mo˝liwoÊç zakupu biletów
ZTM, czy do∏adowania karty miejskiej. Odpowiadajàc na liczne zg∏oszenia mieszkaƒców korzystajàcych
z komunikacji miejskiej, wójt Maciej
Mazur wystàpi∏ do Zarzàdu Transportu Miejskiego w Warszawie
z wnioskiem o postawienie biletomatu przy Urz´dzie Gminy. To po-

pularne rozwiàzanie, umo˝liwiajàce
zakup biletu i do∏adowanie karty
miejskiej. Starania zakoƒczy∏y si´
sukcesem i biletomat stanà∏ we
wskazanym miejscu. 5 listopada zosta∏ pod∏àczony do systemu i zaczà∏
dzia∏aç. Dotykowy ekran wyÊwietla
czytelne komunikaty, u∏atwiajàce
dokonanie zakupu. P∏atnoÊç mo˝emy zrealizowaç gotówkà i kartà, tak˝e zbli˝eniowo.
 BW

We wrzeÊniu wy∏oniona w przetargu firma zakoƒczy∏a demonta˝e
z dachów i odbieranie sk∏adowanych
luzem wyrobów zawierajàcych
azbest. Firma odebra∏a ok 28 ton
azbestu z 11 nieruchomoÊci, a nast´pnie przetransportowa∏a do utylizacji na sk∏adowisko odpadów niebezpiecznych. Realizacja zadania
zosta∏a sfinansowana w 85% ze
Êrodków Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji. Ca∏kowity koszt zadania
wyniós∏ 15 786,36 z∏.
W najbli˝szym czasie gmina Niepor´t podpisze umow´ z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie na dofinansowanie
kolejnego etapu usuwania azbestu.
Dofinansowanie ze Êrodków zewn´trznych w formie dotacji wyniesie 85 %. Kwota przeznaczona
na realizacj´ zadania – 60 646,65 z∏
pozwoli na usuni´cie szkodliwego
azbestu z ok. 50 nieruchomoÊci,
a ∏àczna waga unieszkodliwionych
odpadów szacowana jest na ok 117
ton. Dofinansowanie obejmuje nast´pujàcy zakres prac: demonta˝
p∏yt azbestowych z dachów, zabezpieczenie wyrobów zawierajàcych
azbest oraz transport do miejsca
unieszkodliwienia na sk∏adowisku
odpadów niebezpiecznych. Wybrana ju˝ zosta∏a firma, która b´dzie odbiera∏a odpady azbestowe. Realizacja prac przewidziana jest na drugà
po∏ow´ listopada.
Od 2006 r do obecnej chwili gmina Niepor´t przeznaczy∏a na usuwanie azbestu ok. 234 tys. z∏ ze Êrodków w∏asnych i dotacji, co pozwoli∏o na likwidacj´ ok. 632 ton
popularnego eternitu z naszego otoczenia.
 K.Kula

CHODNIK NA AKACJOWEJ
Trwajà prace przy budowie brakujàcego odcinka chodnika
wzd∏u˝ ulicy Akacjowej w Kàtach
W´gierskich.
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30 paêdziernika 2014 r. (czwartek) odbyła si´ LXI sesja Rady Gminy Niepor´t.
Obrady poprowadził Przewodniczàcy Rady Gminy Eugeniusz Woêniakowski.
odczas obrad Radni przyj´li
m.in. nast´pujàce uchwa∏y
(pe∏na treÊç uchwa∏ udost´pniona
jest
pod
adresem:
http://www.bip.nieporet.pl – zak∏adka: Uchwa∏y Rady – Kadencja
VI (2010-2014) – LXI sesja Rady
Gminy Niepor´t z dnia 30 paêdziernika 2014 r.):
– uchwa∏à Nr LXI/79/2014 wyra˝ono zgod´ na wniesienie przez
Gmin´ Niepor´t wk∏adu pieni´˝nego do Spó∏ki Centrum Medyczne
Niepor´t Spó∏ka z o.o. z siedzibà
w Niepor´cie w wysokoÊci 302 500,00 z∏, celem podwy˝szenia kapita∏u zak∏adowego tej
spó∏ki o kwot´ 302 500 z∏, z przeznaczeniem na zakup wyposa˝enia;
– uchwa∏à Nr LXI/80/2014 zdecydowano o udzieleniu z bud˝etu Gminy Niepor´t pomocy rzeczowej
Powiatowi
Legionowskiemu
w formie wykonania przez Gmin´,
ze Êrodków w∏asnych, budowy
chodnika w ciàgu drogi powiatowej 1810W, ul. Akacjowa w Kàtach W´gierskich;
– uchwa∏à Nr LXI/81/2014 okreÊlono stawki podatku od nieruchomoÊci obowiàzujàce na terenie Gminy Niepor´t. Uchwa∏a zak∏ada
utrzymanie stawek na niezmienionym poziomie w stosunku do stawek podatków obowiàzujàcych
dotychczas. Przewiduje jednocze-

P

Ênie ró˝nicowanie stawek podatkowych od budynków lub ich cz´Êci,
zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich cz´Êci, zaj´tych na prowadzenie dzia∏alnoÊci
gospodarczej,
wprowadzajàc wyjàtek/stawk´
preferencyjnà w przypadku prowadzenia ˝∏obków i klubów dzieci´cych, wpisanych do rejestru ˝∏obków i klubów dzieci´cych zgodnie
z ustawà z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dzieçmi w wieku
do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. Nr 1457);
– uchwa∏à nr LXI/82/2014 zmieniono uchwa∏´ w sprawie okreÊlenia
wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych;
– uchwa∏à Nr LXI/83/2014 przyj´to
Gminny programu profilaktyki
i rozwiàzywania problemów alkoholowych oraz przeciwdzia∏ania
narkomanii na rok 2015;
– uchwa∏à Nr LXI/84/2014 przyj´to
Regulamin korzystania z gminnego boiska sportowego w Izabelinie;
– uchwa∏à Nr LXI/85/2014 przyj´to
„Roczny program wspó∏pracy
Gminy Niepor´t z organizacjami
pozarzàdowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.”;
– W zwiàzku z planowanym Êwiad-

czeniem przez Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy Niepor´t
– Pilawa us∏ug zwiàzanych z postojem jednostek p∏ywajàcych oraz
cumowaniem jednostek p∏ywajàcych przy gminnym pomoÊcie,
Rada Gminy podj´∏a uchwa∏´ Nr
LXI/86/2014 zmieniajàcà uchwa∏´
w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów u˝ytecznoÊci publicznej, dot. Regulaminu
Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Niepor´t – Pilawa
oraz uchwa∏´ Nr LXI/87/2014
zmieniajàcà uchwa∏´ w sprawie
cen za korzystanie z Kompleksu
Rekreacyjno-Wypoczynkowego
Niepor´t-Pilawa;
– uchwa∏à nr LXI/91/2014 zmieniono uchwa∏´ w sprawie przystàpienia do sporzàdzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz´Êci obszaru
so∏ectwa Wólka Radzymiƒska
– od po∏udniowej granicy wsi
do terenów w rejonie linii kolejowej, w gminie Niepor´t”.
Ponadto Przewodniczàcy RG oraz
Wójt Gminy z∏o˝yli Informacje w zakresie okreÊlonym w art. 24h ust. 12
ustawy o samorzàdzie gminnym, tj.
dot. oÊwiadczeƒ majàtkowych.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porzàdku obrad Przewodniczàcy Rady Gminy zamknà∏ obrady LXI sesji Rady Gminy Niepor´t.
 J.Joƒska

PRZYPOMNIENIE o terminach
składania nowych deklaracji

USUWAMY AZBEST

W 2014 roku kontynuujemy akcj´
usuwania azbestu z nieruchomoÊci
na terenie gminy Niepor´t, zgodnie z wymogami „Programu
Oczyszczania Kraju z Azbestu
na lata 2009 – 2032”.

LXI SESJA Rady Gminy Niepor´t

Wykonawcà inwestycji, której koszt
wyniesie 50 tys. z∏, jest firma
TRANS-MATEX z Dosina. Realizacja prac planowana jest do koƒca listopada.
 BW

W zwiàzku z coraz cz´Êciej pojawiajàcymi si´ problemami z zachowaniem terminów sk∏adania nowych deklaracji przypominamy, ˝e w przypadku zamieszkania
na danej nieruchomoÊci pierwszej osoby, w∏aÊciciel
nieruchomoÊci ma 14 dni na z∏o˝enie pierwszej ww.
deklaracji.
Termin 14 dni obowiàzuje równie˝ na z∏o˝enie nowej deklaracji w przypadku nastàpienia zmiany danych, które sà podstawà do ustalenia odpowiedniej
wysokoÊci op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. narodzin, zgonu, przeprowadzki,
sprzedania nieruchomoÊci, zmiany liczby osób zamieszkujàcych na danej nieruchomoÊci, zmiany
sposobu odbierania odpadów itp.
Ww. deklaracja jest dost´pna do pobrania na stronie
www.nieporet.pl zak∏adka ODPADY/ Przepisy Prawne/ Deklaracja o wysokoÊci op∏aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

UWAGA!
Przypominamy, ˝e zbli˝a
si´ termin wnoszenia
op∏at za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwarta∏, który
up∏ywa 17 listopada 2014 r.
Na druku prosimy wpisaç imi´
i nazwisko osoby, której dotyczy p∏atnoÊç, natomiast
w tytule p∏atnoÊci: „OP¸ATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI np. IV kwarta∏ 2014 r. lub w przypadku rat miesi´cznych np. paêdziernik 2014 r., listopad 2014 r. itp.” – p∏acàc w ratach miesi´cznych nale˝y pami´taç o terminach p∏atnoÊci zgodnie
z kwartalnymi okresami rozliczeniowymi.


NOWE rejony słu˝bowe DZIELNICOWYCH
Przedstawiamy zmienione rejony słu˝bowe zespołu dzielnicowych komisariatu policji w Niepor´cie.
Mieszkaƒcy mogà w razie potrzeby zgłaszaç problemy u „swojego” dzielnicowego.
Dzielnicowy m∏. asp.
Tomasz Eisenmann
tel. 600 997 256
Pe∏ni s∏u˝b´ na terenie miejscowoÊci:
• Niepor´t,
• Zegrze Po∏udniowe,
• Izabelin,
• Aleksandrów,
• Wólka Radzymiƒska,
• Beniaminów,

• Rynia,
• Bia∏obrzegi.
Dzielnicowy asp.
Adam Zajàc
tel. 600 997 638
Pe∏ni s∏u˝b´ na terenie miejscowoÊci:
• Stanis∏awów Pierwszy,
• Stanis∏awów Drugi,
• Rembelszczyzna,

• Micha∏ów-Grabina,
• Józefów,
• Wola Aleksandra,
• Kàty W´gierskie.
W przypadku braku mo˝liwoÊci
skontaktowania si´ z dzielnicowym
w∏aÊciwym dla miejsca zamieszkania interesanta problemy mo˝na zg∏aszaç w Komisariacie Policji
w Niepor´cie, tel. 22 767 87 57.
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WYBORY SAMORZÑDOWE 16 LISTOPADA 2014 R.
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Niepor´cie z dnia 23 paêdziernika 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Niepor´t w wyborach do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarzàdzonych na dzieƒ 16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z póên. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Niepor´cie podaje do wiadomoÊci informacj´
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Niepor´t:

1. KOPA¡SKA-ARASZKIEWICZ Irena Bogumi∏a,
lat 63, wykszta∏cenie Êrednie, zam. Izabelin, cz∏onek partii: Platforma Obywatelska RP, zg∏oszona przez KWW NIEPOR¢T INFO
2. MAZUR S∏awomir Maciej,
lat 58, wykszta∏cenie wy˝sze, zam. Niepor´t, nie nale˝y do partii politycznej, zg∏oszony przez KWW MACIEJA MAZURA
3. URBANIAK Stanis∏aw,
lat 61, wykszta∏cenie wy˝sze, zam. Wólka Radzymiƒska, nie nale˝y do partii politycznej, zg∏oszony przez KWW NASZ NIEPOR¢T
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777,
Nr 147, poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r.poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Przewodniczàca Gminnej Komisji Wyborczej w Niepor´cie
/–/ Bo˝ena Grochowska

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Niepor´cie z dnia 23 paêdziernika 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Niepor´t
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarzàdzonych na dzieƒ 16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z póên. zm.1) Gminna Komisja Wyborcza w Niepor´cie podaje do wiadomoÊci informacj´
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

OKR¢G WYBORCZY NR 1
1. OLECHOWSKI Andrzej, lat 58, zam. Niepor´t, zg∏oszony
przez KWW LEPSZA GMINA – NIEPOR¢T XXI – lista nr 26
2. STPICZY¡SKI Marek Tadeusz, lat 64, zam. Niepor´t
zg∏oszony przez KWW NIEPOR¢T INFO – lista nr 28
3. MAZURKIEWICZ Robert Rados∏aw, lat 48, zam. Niepor´t,
zg∏oszony przez KW PRAWICA – lista nr 29

OKR¢G WYBORCZY NR 2
1. GRZEÂKIEWICZ Anna, lat 40, zam. Niepor´t
zg∏oszona przez KWW MACIEJA MAZURA – lista nr 25
2. SO¸TYS Zenobia Józefa, lat 70, zam. Niepor´t, zg∏oszona przez
KWW LEPSZA GMINA – NIEPOR¢T XXI – lista nr 26
3. BIA¸KOWSKI Janusz Kazimierz, lat 72, zam. Niepor´t,
zg∏oszony przez KWW NIEPOR¢T INFO – lista nr 28
4. KAWKA Marzena Ewa, lat 36, zam. Niepor´t,
zg∏oszona przez KW PRAWICA – lista nr 29
5. CIUPA Gra˝yna, lat 64, zam. Niepor´t
zg∏oszona przez KWW NASZ NIEPOR¢T – lista nr 30

OKR¢G WYBORCZY NR 3
1. WRZESIE¡ Tomasz Jan, lat 62, zam. Niepor´t
zg∏oszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå – lista nr 3
2. KAWKA Jaros∏aw Mariusz, lat 49, zam. Niepor´t
zg∏oszony przez KWW MACIEJA MAZURA – lista nr 25
3. JACYNA Izabela, lat 41, zam. Niepor´t, zg∏oszona przez
KWW LEPSZA GMINA – NIEPOR¢T XXI – lista nr 26
4. B¸A˚EWSKA Agnieszka, lat 46, zam. Niepor´t,
zg∏oszona przez KWW NIEPOR¢T INFO – lista nr 28
5. KOWALCZYK Irena, lat 57, zam. Niepor´t,
zg∏oszona przez KW PRAWICA – lista nr 29
6. POGORZELSKI Krzysztof, lat 62, zam. Niepor´t,
zg∏oszony przez KWW NASZ NIEPOR¢T – lista nr 30

OKR¢G WYBORCZY NR 4
1. KWIECI¡SKA Barbara, lat 55, zam. Aleksandrów,
zg∏oszona przez KWW MACIEJA MAZURA – lista nr 25
2. SOBIERA¡SKI Pawe∏, lat 34, zam. Aleksandrów, zg∏oszony przez
KWW LEPSZA GMINA – NIEPOR¢T XXI – lista nr 26
3. P¸ATKOWSKA Maria Hanna, lat 54, zam. Niepor´t,
zg∏oszona przez KWW WSPÓLNOTA LOKALNA – lista nr 27
4. BORYSEWICZ Rafa∏ Dariusz, lat 41, zam. Niepor´t,
zg∏oszony przez KWW NASZ NIEPOR¢T – lista nr 30
5. CHMIEL Piotr ¸ukasz, lat 32, zam. Niepor´t, zg∏oszony przez KWW
M¸ODZI DLA GMINY NIEPOR¢T PIOTRA CHMIELA – lista nr 37

OKR¢G WYBORCZY NR 5
1. CH¢CI¡SKA Bogumi∏a Zofia, lat 57, zam. Bia∏obrzegi,
zg∏oszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå – lista nr 3
2. MADEJ Roman Stanis∏aw, lat 57, zam. Bia∏obrzegi,
zg∏oszony przez KWW MACIEJA MAZURA – lista nr 25
3. WITASZEK Pawe∏, lat 47, zam. Bia∏obrzegi,
zg∏oszony przez KWW WSPÓLNOTA LOKALNA – lista nr 27
4. WIÂNIEWSKA Krystyna Bo˝ena, lat 62, zam. Bia∏obrzegi,
zg∏oszona przez KWW NASZ NIEPOR¢T – lista nr 30
1

OKR¢G WYBORCZY NR 6
1. WIÂNIEWSKI Adam, lat 44, zam. Bia∏obrzegi,
zg∏oszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå – lista nr 3
2. WOJCIECHOWSKI Andrzej, lat 61, zam. Bia∏obrzegi,
zg∏oszony przez KWW MACIEJA MAZURA – lista nr 25
3. STEFANIAK-PUZIO Monika, lat 31, zam. Bia∏obrzegi,
zg∏oszona przez KWW WSPÓLNOTA LOKALNA – lista nr 27
4. RETKA Andrzej, lat 46, zam. Rynia,
zg∏oszony przez KWW NASZ NIEPOR¢T – lista nr 30

OKR¢G WYBORCZY NR 7
1. PIETRUCHA Piotr, lat 34, zam. Stanis∏awów Pierwszy,
zg∏oszony przez KWW MACIEJA MAZURA – lista nr 25
2. GRONEK Maksymilian Tomasz, lat 31, zam. Rembelszczyzna,
zg∏oszony przez KW PRAWICA – lista nr 29
3. SZATURSKA Zofia, lat 52, zam. Stanis∏awów Pierwszy,
zg∏oszona przez KWW NASZ NIEPOR¢T – lista nr 30
3. MACIEJCZUK-BIA¸EK Jolanta, lat 31, zam. Stanis∏awów Pierwszy,
zg∏oszona przez KWW PRZYSZ¸OÂå – lista nr 33
4. KARCZMARCZYK Zbigniew, lat 50, zam. Stanis∏awów Pierwszy,
zg∏oszony przez KWW RAZEM DLA GMINY – lista nr 40

OKR¢G WYBORCZY NR 8
1. KOPERSKI Jaros∏aw Stanis∏aw, lat 54, zam. Stanis∏awów Pierwszy,
zg∏oszony przez KWW MACIEJA MAZURA – lista nr 25
2. MA¡K Arkadiusz, lat 28, zam. Stanis∏awów Pierwszy, zg∏oszony
przez KWW LEPSZA GMINA – NIEPOR¢T XXI – lista nr 26
3. PATEREK Stanis∏aw Dariusz, lat 55, zam. Stanis∏awów Pierwszy,
zg∏oszony przez KWW WSPÓLNOTA LOKALNA – lista nr 27
4. KOPA¡SKA-ARASZKIEWICZ Irena Bogumi∏a, lat 63,
zam. Izabelin, zg∏oszona przez KWW NIEPOR¢T INFO – lista nr 28
5. MALICKA Beata, lat 50, zam. Niepor´t,
zg∏oszona przez KW PRAWICA – lista nr 29
6. ZAJÑC Jan, lat 64, zam. Stanis∏awów Pierwszy,
zg∏oszony przez KWW NASZ NIEPOR¢T – lista nr 30

OKR¢G WYBORCZY NR 9
1. SADOWSKI Adam, lat 21, zam. Józefów,
zg∏oszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå – lista nr 3
2. OSZCZYK Marian, lat 59, zam. Józefów, zg∏oszony przez KWW
MACIEJA MAZURA – lista nr 25
3. CHMIEL Pawe∏, lat 29, zam. Józefów,
zg∏oszony przez KWW WSPÓLNOTA LOKALNA – lista nr 27
4. KUCZY¡SKI ¸ukasz Marek, lat 28, zam. Józefów,
zg∏oszony przez KWW NIEPOR¢T INFO – lista nr 28
5. KOSIOR Joanna Katarzyna, lat 39, zam. Józefów,
zg∏oszona przez KWW NASZ NIEPOR¢T – lista nr 30

OKR¢G WYBORCZY NR 10
1. PISAREK Jaros∏aw, lat 41, zam. Kàty W´gierskie,
zg∏oszony przez KWW MACIEJA MAZURA – lista nr 25
2. DAMM-ÂWIERKOCKA Marta Gabriela, lat 37, zam. Kàty
W´gierskie, zg∏oszona przez KWW NIEPOR¢T INFO – lista nr 28
3. OLSZEWSKI ¸ukasz Jacek, lat 30, zam. Kàty W´gierskie,
zg∏oszony przez KWW NASZ NIEPOR¢T – lista nr 30

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777,
Nr 147, poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

4. ZAJÑC Kamil ¸ukasz, lat 18, zam. Kàty W´gierskie,
zg∏oszony przez KWW KAMILA ZAJÑCA – lista nr 35

OKR¢G WYBORCZY NR 11
1. KAIM-ZAJÑCZKOWSKA Krystyna Katarzyna, lat 60, zam. Micha∏ówGrabina, zg∏oszona przez KWW MACIEJA MAZURA – lista nr 25
2. KANIGOWSKI Piotr Antoni, lat 25, zam. Micha∏ów-Grabina,
zg∏oszony przez KWW WSPÓLNOTA LOKALNA – lista nr 27
3. BARTNIK Ewa Urszula, lat 58, zam. Micha∏ów-Grabina,
zg∏oszona przez KWW NIEPOR¢T INFO – lista nr 28
4. KAMI¡SKA Monika Barbara, lat 48, zam. Micha∏ów-Grabina,
zg∏oszona przez KWW NASZ NIEPOR¢T – lista nr 30

OKR¢G WYBORCZY NR 12
1. REMBELSKI Janusz, lat 35, zam. Rembelszczyzna,
zg∏oszony przez KWW MACIEJA MAZURA – lista nr 25
2. GRONEK Alicja, lat 59, zam. Rembelszczyzna,
zg∏oszona przez KW PRAWICA – lista nr 29
3. GRONEK Bo˝ena, lat 49, zam. Rembelszczyzna,
zg∏oszona przez KWW NASZ NIEPOR¢T – lista nr 30
4. JACHOWSKI S∏awomir, lat 36, zam. Rembelszczyzna,
zg∏oszony przez KWWWR – lista nr 34

OKR¢G WYBORCZY NR 13
1. KAMI¡SKI Krzysztof Florian, lat 51, zam. Stanis∏awów Drugi,
zg∏oszony przez KWW MACIEJA MAZURA – lista nr 25
2. STRUZIK Joanna, lat 37, zam. Wola Aleksandra,
zg∏oszona przez KWW NIEPOR¢T INFO – lista nr 28

OKR¢G WYBORCZY NR 14
1. WRZESIE¡ Barbara, lat 62, zam. Niepor´t,
zg∏oszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå – lista nr 3
2. KUTROWSKA Kamila Zofia, lat 27, zam. Wólka Radzymiƒska,
zg∏oszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM – lista nr 6
3. WOèNIAKOWSKI Eugeniusz, lat 64, zam. Wólka Radzymiƒska,
zg∏oszony przez KWW MACIEJA MAZURA – lista nr 25
4. KRAWCZUK Ma∏gorzata, lat 52, zam. Wólka Radzymiƒska,
zg∏oszona przez KWW NIEPOR¢T INFO – lista nr 28
5. DUREK Ma∏gorzata Joanna, lat 56, zam. Wólka Radzymiƒska,
zg∏oszona przez KWW NASZ NIEPOR¢T – lista nr 30
6. BROSZKIEWICZ Ewa, lat 32, zam. Wólka Radzymiƒska,
zg∏oszona przez KWW EWY BROSZKIEWICZ – lista nr 31

OKR¢G WYBORCZY NR 15
1. ROMATOWSKA-KANIA Marta Anna, lat 35, zam. Stanis∏awów
Drugi, zg∏oszona przez KWW NIEPOR¢T INFO – lista nr 28
2. SAKS Wojciech, lat 60, zam. Zegrze Po∏udniowe,
zg∏oszony przez KWW NASZ NIEPOR¢T – lista nr 30
3. WIÂNIEWSKI Ryszard Stanis∏aw, lat 65, zam. Zegrze Po∏udniowe,
zg∏oszony przez KWW „RYSZARDA WIÂNIEWSKIEGO” – lista nr 32
4. TYSKI Pawe∏, lat 37, zam. Zegrze Po∏udniowe,
zg∏oszony przez KWW PAWE¸ TYSKI – lista nr 36
5. DRABCZYK Maciej W∏odzimierz, lat 65, zam. Zegrze Po∏udniowe,
zg∏oszony przez KWW KSI¢STWO ZEGRZY¡SKIE – lista nr 38
6. SZEREMSKI Mariusz Roman, lat 55, zam. Zegrze Po∏udniowe,
zg∏oszony przez KWW MARIUSZA SZEREMSKIEGO – lista nr 39
Przewodniczàca Gminnej Komisji Wyborczej w Niepor´cie
/–/ Bo˝ena Grochowska
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SPRAWDè GDZIE GŁOSUJESZ
INFORMACJA O NUMERACH I GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA ORAZ SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH.
UWAGA – zmiana siedzib obwodowych komisji wyborczych dla mieszkaƒców cz´Êci Niepor´tu (obwód nr 2), Aleksandrowa (obwód nr 4) oraz
cz´Êci Stanisławowa Pierwszego (obwód nr 7).
Nr obwodu
g∏osowania

Granice obwodu g∏osowania

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

1.

Cz´Êç so∏ectwa Niepor´t obejmujàca ulice na tzw. „Osiedlu G∏ogi”

2.

Cz´Êç so∏ectwa Niepor´t obejmujàca ulice na tzw. „Osiedlu Las” oraz ulice: Adama Mickiewicza,
Asesora, Brzozowa, Chabrowa, Irysowa, Jacka Soplicy, Jana Kazimierza – numery parzyste,
Niezapominajki, Pana Tadeusza, Kwitnàcej WiÊni, Plac WolnoÊci, Podkomorzego, Rejenta,
Rejtana, Soplicowo, Protazego, Gerwazego,Szlachecka, Telimeny,Pszeniczna, Ró˝ana,
Rumiankowa, Sasankowa, Stokrotki, Tulipanowa,Wieczornej Bryzy, Spokojna, Zegrzyƒska,
Bia∏ego Bzu, Epopei.

Gminne Przedszkole
w Niepor´cie
ul. Jana Kazimierza 104

3.

Cz´Êç so∏ectwa Niepor´t obejmujàca ulice: Dzikiej Ró˝y, Nowolipie, kpt. Stefana Pogonowskiego,
Wojska Polskiego, Dworcowa, Inwokacji, Jana Kazimierza – numery nieparzyste, Szkolna,
Zamkowa, Zosi, Pilawa.

Szko∏a Podstawowa Nr 1 im. Bronis∏awa Tokaja
w Niepor´cie
ul. Dworcowa 9
lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepe∏nosprawnych

4.

So∏ectwo Aleksandrów oraz cz´Êç so∏ectwa Niepor´t obejmujàca ulice: Czajki, Hubala,
kpt. Benedykta P´czkowskiego, Lawendowa, Ma∏o∏´cka, Marsa, Nastrojowa, Polnych Kwiatów,
Powstaƒców, Turkusowa, Zwyci´stwa, Polna, Potocka, Âwi´tego Huberta, Przyjació∏,
Odrodzenia.

5.

So∏ectwa: Bia∏obrzegi i Rynia

6.

Cz´Êç so∏ectwa Stanis∏awów Pierwszy obejmujàca ulice: S∏oneczna, T´czowa, Spe∏nionych Marzeƒ,
Jasna, Regatowa, Stru˝aƒska, Z∏otych Piasków, B∏´kitna, Ksi´˝ycowa, Sielska, Âwietlana,
Przysz∏oÊç – numery nieparzyste od nr 1 do nr 51 (z dalszym oznaczeniem alfabetycznym),
numery parzyste od nr 2 do nr 70 (z dalszym oznaczeniem alfabetycznym), Jana Kazimierza,
Warsztatowa, Koncertowa, Barokowa, Harmonii, Swingowa, Operowa, Wolfganga A.Mozarta,
Sonaty, Smyczkowa, Pi´ciolinii, Wiolinowa, Allegro, Brzozy, Konwaliowa, Jagodowa,
Âwierkowa, Borówkowa, Cyprysowa, Weso∏a, Zajazdowa, Soko∏a, Stolnika, Wojskiego, Geodetów,
Drozdowa, Pogodna, Lisia, Kalinowa, Jarz´biny, Jod∏owa, LeÊny Zakàtek, Paproci.

Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.
w Stanis∏awowie Pierwszym
ul. Jana Kazimierza 291

7.

So∏ectwo Izabelin oraz cz´Êç so∏ectwa Stanis∏awów Pierwszy obejmujàca ulice:
Przysz∏oÊç – numery nieparzyste od nr 53 do koƒca, numery parzyste od nr 72 do koƒca, Baletowa,
Brukowa, Graniczna, Izabeliƒska, Klonowa, Krzywa, Ma∏o∏´cka, Wierzbowa, Rodzinna.

Szko∏a Podstawowa
im. Batalionu Saperów KoÊciuszkowskich
w Izabelinie, ul. Szkolna 1
lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepe∏nosprawnych

8.

So∏ectwo Józefów

Szko∏a Podstawowa im. Wandy Chotomskiej
w Józefowie, ul. Szkolna 61
lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepe∏nosprawnych

9.

So∏ectwa: Kàty W´gierskie i Rembelszczyzna

Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.
w Stanis∏awowie Pierwszym
ul. Jana Kazimierza 291
lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepe∏nosprawnych

Szko∏a Podstawowa Nr 1 im. Bronis∏awa Tokaja
w Niepor´cie
ul. Dworcowa 9
lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepe∏nosprawnych
Szko∏a Podstawowa im. Wojska Polskiego w Bia∏obrzegach
ul. Wojska Polskiego 21

OÊrodek Kultury w Kàtach W´gierskich
ul. KoÊcielna 22

10.

So∏ectwo Micha∏ów-Grabina

11.

So∏ectwa: Stanis∏awów Drugi i Wola Aleksandra

12.

So∏ectwa: Wólka Radzymiƒska i Beniaminów

Zespó∏ Szkolno-Przedszkolny
im. 28 Pu∏ku Strzelców Kaniowskich
w Wólce Radzymiƒskiej, ul. Szkolna 79

13.

So∏ectwo Zegrze Po∏udniowe

OÊrodek Kultury w Zegrzu Po∏udniowym
ul. Osiedle Wojskowe 13
lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepe∏nosprawnych

UWAGA:
Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 16 listopada 2014 r. (niedziela) b´dà otwarte w godz. 7.00 – 21.00
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Szko∏a Podstawowa im. Wandy Chotomskiej
w Józefowie, ul. Szkolna 61
OÊrodek Kultury w Stanis∏awowie Drugim
ul. Wolska 71A
lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepe∏nosprawnych
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MAPA OBWODÓW GŁOSOWANIA
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KANDYDACI DO RADY POWIATU
LEGIONOWSKIEGO W GMINIE NIEPOR¢T
Lista nr 3 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå
1. DWORZA¡SKI Tadeusz, lat 62, zam. Kàty W´gierskie
2. ASTRACHANCEW Katarzyna, lat 34, zam. Niepor´t
3. GO¸¢BIOWSKA El˝bieta, lat 59, zam. Serock
4. CENDROWSKA Katarzyna, lat 23, zam. Wieliszew

2. KOSTRO-OLECHOWSKI Bartosz Sylwester, lat 26,
zam. Kàty W´gierskie
3. BORECZEK Ewa, lat 49, zam. Legionowo

Lista nr 20 – KW STOW. „SZPITAL
DLA POWIATU LEGIONOWSKIEGO”

5. MAJEWSKI Janusz, lat 49, zam. Niepor´t

1. WINOGRODZKA Anna, lat 32, zam. Karolino

6. SMOCZY¡SKI Wies∏aw Antoni, lat 63, zam. Niepor´t

2. DRÑ˚EK Lucyna Ewa, lat 46, zam. Jachranka

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

3. KOWALSKA Krystyna Weronika, lat 41, zam. Gàsiorowo

1. WRÓBEL Robert Jan, lat 40, zam. Niepor´t

4. CIENKOWSKI Przemys∏aw, lat 24, zam. Legionowo

2. WAÂ Emilia Agata, lat 27, zam. Niepor´t

5. DAJNOWICZ Jaros∏aw, lat 42, zam. Legionowo

3. KO¸ODZIEJ Anna, lat 49, zam. Legionowo

Lista nr 21 – KW POROZUMIENIE SAMORZÑDOWE

2. KILJAN Andrzej, lat 56, zam. Bia∏obrzegi
3. TOMZIK Natalia Patrycja, lat 27, zam. Józefów
4. PANAS Ewa Maria, lat 34, zam. Stanis∏awów Pierwszy
5. PLUTECKI Jacek Aleksander, lat 61, zam. Stanis∏awów Pierwszy
6. ZDUNEK Bo˝ena Janina, lat 55, zam. Zegrze Po∏udniowe

Lista nr 24 – KWW NASZ POWIAT NASZE SPRAWY
1. PLUTA Arkadiusz, lat 39, zam. Bia∏obrzegi
2. ZAJCHER-BADZIAN Monika Teresa, lat 35, zam. Niepor´t

5. DELIS Wanda Bo˝ena, lat 64, zam. Wólka Radzymiƒska
6. KORNATOWSKI Kazimierz Tomasz, lat 71, zam. Wola Aleksandra

4. SEROKA Justyna Maria, lat 25, zam. Legionowo

1. TOMASIK Bogus∏awa, lat 50, zam. Rynia

5. LEWANDOWSKA Agnieszka Ma∏gorzata, lat 44, zam. Niepor´t

2. BURZY¡SKI Andrzej, lat 63, zam. Zegrze Po∏udniowe

6. PIEÂNIAK Dariusz, lat 40, zam. Stanis∏awów Pierwszy

3. POWA¸A Agnieszka, lat 36, zam. Niepor´t

1. HOFFMAN W∏adys∏aw Tomasz, lat 66, zam. Niepor´t

1. POWA¸A Piotr Miros∏aw, lat 43, zam. Niepor´t

3. RZEPKA Roman, lat 48, zam. Zegrze Po∏udniowe, z∏o˝y∏ nast´pujàce
oÊwiadczenie lustracyjne: by∏em wspó∏pracownikiem w rozumieniu
artyku∏u 3a ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o ujawnieniu
informacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa paƒstwa
z lat 1944-1990 oraz treÊci tych dokumentów, organów bezpieczeƒstwa
paƒstwa w rozumieniu artyku∏u 2 powo∏anej ustawy, w okresie
od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r.

4. HOJA Gerard Jerzy, lat 47, zam. Niepor´t

Lista nr 7 – KW NOWA PRAWICA
– JANUSZA KORWIN-MIKKE

Lista nr 23 – KWW WSPÓLNOTA LOKALNA

4. BANASZEK Adam, lat 31, zam. Izabelin

JAK GŁOSUJEMY?
 GŁOSOWANIE NA WÓJTA – karta
do głosowania koloru RÓ˚OWEGO,
głosowaç mo˝na tylko na jednego
kandydata, stawiajàc na karcie znak „x”
w kratce z lewej strony obok nazwiska
kandydata.
Głos jest niewa˝ny, gdy:
• oddamy głos na wi´cej ni˝ jednego
kandydata
• nie postawimy znaku „x” w ˝adnej kratce
••••••••••••••••

 GŁOSOWANIE DO RADY GMINY – karta
do głosowania koloru BIAŁEGO, głosowaç
mo˝na tylko na jednego kandydata,
stawiajàc na karcie znak „x” w kratce z lewej
strony obok nazwiska kandydata.
Głos jest niewa˝ny, gdy:
• oddamy głos na wi´cej ni˝ jednego
kandydata
• nie postawimy znaku „x” w ˝adnej kratce
• postawimy znak „x” w kratce wyłàcznie
przy nazwisku skreÊlonego kandydata
••••••••••••••••

 GŁOSOWANIE DO RADY POWIATU – karta
do głosowania koloru ˚ÓŁTEGO, głosowaç
mo˝na tylko na jednà list´ kandydatów,
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stawiajàc na karcie znak „x” w kratce
z lewej strony obok nazwiska
jednego z kandydatów z tej listy,
przez co wskazuje si´ jego pierwszeƒstwo
do uzyskania mandatu.
Głos jest niewa˝ny, gdy:
• oddamy głos na wi´cej ni˝ jednà list´, czyli
postawimy znak „x” w kratkach obok
nazwisk kandydatów umieszczonych
na wi´cej ni˝ jednej liÊcie
• nie oddamy głosu na któràkolwiek z list,
czyli nie postawimy znaku „x” w ˝adnej
kratce
• postawimy znak „x” w kratce wyłàcznie
przy nazwisku kandydata z listy, której
rejestracja została uniewa˝niona
••••••••••••••••

 WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
– karta do głosowania koloru NIEBIESKIEGO,
głosowaç mo˝na tylko na jednà list´
kandydatów, stawiajàc na karcie znak „x”
w kratce z lewej strony obok nazwiska
jednego z kandydatów z tej listy, przez co
wskazuje si´ jego pierwszeƒstwo
do uzyskania mandatu.
Głos jest niewa˝ny, gdy:
• oddamy głos na wi´cej ni˝ jednà list´, czyli
postawimy znak „x” w kratkach obok

nazwisk kandydatów umieszczonych
na wi´cej ni˝ jednej liÊcie
• nie oddamy głosu na któràkolwiek z list,
czyli nie postawimy znaku „x” w ˝adnej
kratce
• postawimy znak „x” w kratce wyłàcznie
przy nazwisku kandydata z listy, której
rejestracja została uniewa˝niona.
••••••••••••••••
Niewa˝ne sà karty do głosowania inne ni˝
urz´dowo ustalone lub nieopatrzone piecz´cià
Obwodowej Komisji Wyborczej.
••••••••••••••••
Wi´cej informacji znajduje si´ na stronie
www.nieporet.pl w zakładce Wybory
Samorzàdowe 2014 – Wa˝ne informacje.
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30 paêdziernika w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie odbyła
si´ najwa˝niejsza dla uczniów klas pierwszych uroczystoÊç – Âlubowanie.

PASOWANIE w Józefowie

Ju˝ po raz ósmy, po zakoƒczonym sezonie Mazowieckich Igrzysk
Młodzie˝y Szkolnej, podczas sesji Rady Powiatu posumowano
wyniki osiàgni´te przez młodzie˝ szkolnà.

NAGRODY sportowe
– nasze szkoły w czołówce!
a Igrzyska sk∏ada si´ kilkadziesiàt imprez
sportowych, obejmujàcych ró˝ne dyscypliny
sportowe, rozgrywanych w ciàgu sezonu. Biorà w nich uczniowie szkó∏ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Po ca∏orocznej rywalizacji przychodzi moment odebrania gratulacji, dyplomów i nagród. W tegorocznej uroczystoÊci
uczestniczyli najlepsi sportowcy, dyrektorzy zwyci´skich szkó∏ i trenerzy. W kategorii powiatowych szkó∏
gimnazjalnych, w ogólnej klasyfikacji, pierwsze miejsce zaj´∏o po raz kolejny Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym. Od szeÊciu lat nie daje swoim rywalom szans w rywalizacji.
Po raz pierwszy natomiast na podium stan´∏a Szko∏a Podstawowa w Józefowie, zajmujàc III miejsce
w swojej kategorii. To wielkie osiàgni´cie uczniów
i nauczycieli, poczàtek, mamy nadziej´, pasma corocznych sukcesów. Nagrod´ specjalnà otrzyma∏ tak˝e zespó∏ ze szko∏y w Izabelinie, który zajà∏ III miejsce
w Wojewódzkich Zawodach w Pi∏ce Siatkowej

N

Dziewczàt, w sk∏adzie: Sylwia Postek, Magda Postek,
Natalia Urban, Aleksandra Ho∏uj, Maryla Karczmarczyk, Patrycja Bartkowska, Karolina Banaszek, Weronika Paw∏owska, Weronika Makowska, Karolina
Szabelewska. Siatkarki z Izabelina oraz ich trenerzy
majà powody do dumy – Êwietna forma i doskona∏e
wyniki nie kaza∏y d∏ugo na siebie czekaç.
Nagrody ufundowa∏ Powiat, wspó∏organizator
igrzysk – pamiàtkowe statuetki, dyplomy oraz nagrody pieni´˝ne o wartoÊci odpowiednio za zaj´cie I, II,
i III miejsca – 2000, 1500 i 1000 z∏otych.
Nagrodzeni zostali tak˝e trenerzy, wspó∏twórcy
sportowych sukcesów swoich podopiecznych: panie Janina Lengiewicz i Katarzyna S∏omiƒska z SP w Józefowie oraz panowie: Micha∏ Madej i Dariusz PieÊniak
z Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym, Adam Pomaski z SP w Izabelinie, Tomasz Zalewski z SP w Niepor´cie, Roman Madej z SP w Bia∏obrzegach.
Wszystkim nagrodzonym sk∏adamy serdeczne gra BW
tulacje i ˝yczymy nast´pnych sukcesów!

OTWARCIE sezonu pływaków
z Pogoni Józefów
Zawodnicy z sekcji pływania UKS
Pogoƒ Józefów, trenujàcy na co
dzieƒ w Aquaparku Fala, bardzo
dobrze rozpocz´li
sezon 2014/2015. Podczas
pierwszych dwóch zawodów
w nowym roku szkolnym pokazali
si´ z jak najlepszej strony.
12 paêdziernika na otwartych mistrzostwach dzielnicy Bielany dla najm∏odszych nasi zawodnicy zdobyli wysokie miejsca. Na szczególne wyró˝nienie
zas∏uguje bràzowy medal Janka Zaborskiego (50 m
stylem dowolnym) oraz IV miejsce Alicji Kraszewskiej oraz Marty Pasiƒskiej na tym samym dystansie. Zawody organizowane przez UKS G8 Bielany
cieszy∏y si´ ogromnym zainteresowaniem. Wzi´∏a
w nich udzia∏ rekordowa liczba uczestników z najlepszych klubów p∏ywackich z Warszawy, takich
jak Legia Warszawa, Polonia Warszawa, G8 Bielany, UKS Szesnastka, PSP 92, UKS 307, BUKS.
25 paêdziernika nasi p∏ywacy przywieêli worek me-

Tego niezwyk∏ego dnia pierwszaków nie mo˝na
by∏o nie zauwa˝yç- ka˝dy z nich mia∏ na g∏owie
kolorowy biret, a na piersi wstà˝k´. Sala gimnastyczna zamieni∏a si´ we wspania∏à i pi´knie udekorowanà scen´, na której widoczni byli tylko oni.
Swojà obecnoÊcià zaszczycili nas: Wójt Gminy Niepor´t S∏awomir Maciej Mazur, Dowódca 9
Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Si∏ Zbrojnych p∏k Ireneusz
Szkolniak, Radny Józefowa Pan Marian Oszczyk
oraz Proboszcz Parafii NNP w Józefowie ks.
Piotr Âliwka.
UroczystoÊç rozpocz´to polonezem. Po pogodnej cz´Êci artystycznej nastàpi∏ najwa˝niejszy
moment. Na scen´ zosta∏y wywo∏ane wychowawczynie klas pierwszych, wychowawcy Êwietlicy, którzy pracujà w naszej szkole od niedaw-

na, a tak˝e wicedyrektor szko∏y. Wójt Maciej Mazur za pomocà o∏ówka dokona∏ aktu pasowania
na nauczycieli Szko∏y Podstawowej im. Wandy
Chotomskiej. Dyrektor Agnieszka Powa∏a pasowa∏a ka˝dego pierwszaka na ucznia, a Wójt Gminy Niepor´t wr´czy∏ uczniom ich pierwszy dokument- legitymacj´ szkolnà.
Wszyscy zebrani goÊcie nagrodzili pierwszoklasistów brawami, po czym na sal´ wjecha∏ tort.
Na zakoƒczenie uroczystoÊci poproszono delegacje klas pierwszych oraz zaproszonych goÊci
o posadzenie na terenie szko∏y drzewka, pod którego korzeniami zakopano s∏ój z imieniem i nazwiskiem ka˝dego pasowanego na ucznia dziecka. Od tej pory drzewko b´dzie symbolem rozpocz´cia nauki w szkole przez dzieci.
 A.Kuszneruk

PASOWANIE na przedszkolaka
Na pierwszy publiczny wyst´p najmłodszych przedszkolaków z „Akademii Małych
Odkrywców” w Zegrzu Południowym przybyli rodzice, dziadkowie oraz goÊcie honorowi
– Wicestarosta Robert Wróbel oraz Wójt Gminy Niepor´t Sławomir Maciej Mazur.

dali z Nowego Dworu Mazowieckiego, gdzie Êcigali si´ z cz∏onkami miejscowego klubu na rodzinnych
zawodach. Na wyró˝nienie zas∏ugujà Marta Pasiƒska,
Karolina Skoczyƒska, Rafa∏ Burakowski oraz Zuzanna Strauchold, za zdobycie z∏otych medali w swoich
kategoriach wiekowych, Stanis∏aw Szostak, Alicja
Kraszewska, Jan Zaborski, Oliwia Chodorowska, Urszula Pejas, Jakub Grzegory, za zdobycie srebrnych
medali i B∏a˝ej Dybek, Dominika Antczak, Oskar
PodleÊny za dobycie bràzowych medali.
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy
osiàgni´tych wyników oraz pobitych rekordów ˝ycio Aneta Grzywacz
wych.

W pi´knie przygotowanej sali 28 paêdziernika odby∏o si´ pasowanie na przedszkolaka.
Dzieci z grupy Poszukiwaczy rozpocz´∏y uroczystoÊç – z wielkà ekspresjà i przej´ciem
Êpiewa∏y, taƒczy∏y i recytowa∏y wiersze
przy aplauzie publicznoÊci. Po pi´knym wyst´pie, z∏o˝eniu przyrzeczenia przez dzieci i rodziców nastàpi∏ moment pasowania na przedszkolaka zaczarowanym o∏ówkiem.
Pani dyrektor Anna Ko∏odziej wprowadzi-

∏a grup´ Poszukiwaczy w poczet spo∏ecznoÊci przedszkolnej. Dzieci otrzyma∏y na pamiàtk´ pi´kne dyplomy, maskotki i plakietki.
Tradycyjnie starsze przedszkolaki przygotowa∏y w upominku krótkie wyst´py artystyczne. Grupa Wynalazców przygotowa∏a barwne przedstawienie pt. „Kaczka dziwaczka”,
pi´kne taƒce wykona∏y dzieci z grupy Zdobywców.
 A.Ko∏odziej

W sobot´, 25 paêdziernika, w gminie Niepor´t Êwi´towano radoÊnie Europejski Dzieƒ Seniora.

EUROPEJSKI Dzieƒ Seniora
Zorganizowany z tej okazji bal odby∏ si´ w pi´knie udekorowanej sali sportowej Zespo∏u Szkolno-Przedszkolnego im. Bohaterów 28 Pu∏ku Strzelców Kaniowskich
w Wólce Radzymiƒskiej. ZasiedliÊmy przy suto zastawionych sto∏ach, na których umocowano kolorowe balony z napisem „Europejski Dzieƒ Seniora”, a przed ka˝dym nakryciem le˝a∏a tabliczka czekolady z dodanà etykietà tak˝e z tym napisem. Wdzi´czni jesteÊmy pani
dyrektor szko∏y Magdalenie Wodzyƒskiej-Makowskiej

za u˝yczenie sali. Dzi´kujemy zespo∏owi Gminnego
OÊrodka Kultury i dyrektor Bogus∏awie Oksza-Klossi za doskona∏à organizacj´ imprezy.
Wystàpi∏y dwa chóry seniorów, Echo Niepor´tu oraz
M∏odzie˝ 50 + ze Stanis∏awowa Drugiego. Do taƒca
przygrywa∏ Zespó∏ AVANS z Aleksandrowa. Seniorki i Seniorzy uczestniczàcy w tej „szampaƒskiej zabawie”, a by∏o nas oko∏o sto czterdzieÊci osób, bawili si´
Êwietnie.
 W. B∏awdziewicz
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Parada uczniów

Wprowadzenie Pocztu Flagowego i Sztandaru Szko∏y

NARODOWE Âwi´to NiepodległoÊci
Pose∏ na Sejm RP
Cezary Kucharski

Pose∏ na Sejm RP
Zenon Durka

Prezydent Legionowa Roman Smogorzewski,
Starosta Powiatu Legionowskiego Jan Grabiec,
Wicestarosta Robert Wróbel

Dyrektor Szko∏y Edyta KuÊ i Wójt Maciej Mazur

Pokaz akrobatyki sportowej
Pokaz akrobatyki sportowej

Zumba
Mecz Niepodleg∏oÊci

Pokaz akrobatyki sportowej
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Pokaz akrobatyki sportowej
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Z∏o˝enie kwiatów pod pomnikiem
Legionistów Marsza∏ka Józefa
Pi∏sudskiego w Bia∏obrzegach

Przeja˝d˝ki zabytkowym wozem

Stoisko Muzeum Wojska Polskiego i czo∏g KubuÊ

w Gminie Niepor´t
Pokaz walki rycerskiej

W stoisku z militariami

Stoisko Niepor´ckiego
Stowarzyszenia Historycznego

Msza Êwi´ta za Ojczyzn´

Wyst´p chóru Echo Niepor´tu

Âredniowieczna
inscenizacja

Kompania Honorowa
Wojska Polskiego

W imieniu mieszkaƒców kwiaty sk∏adajà:
Zast´pca Wójta Alicja Soko∏owska,
Wójt Gminy Maciej Mazur,
Przewodniczàcy Rady Gminy Eugeniusz Woêniakowski

Kwiaty sk∏adajà
harcerze z 14. Szczepu

Uczestnicy uroczystoÊci na placu WolnoÊci
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O∏owiane kule karabinowe
i stalowa kula armatnia
znalezione w rejonie Niepor´tu
(fot. autora)

Awers i rewers
srebrnej odznaki
na bazie krzy˝a
Virtuti Militari
odnalezionej
w okolicach Niepor´tu
(fot. autora)

Na rycinie postacie
˝o∏nierzy 3 Pu∏ku Strzelców
Konnych
(fot. z „Przewodnika
po polach bitew wojny
polsko-rosyjskiej 1830-31”)

Niepor´cki
epizod
Powstania
Listopadowego
Powstanie Listopadowe
wybuchło w nocy
z 29 na 30 listopada
1830 roku i było
odpowiedzià
na represyjnà polityk´
Rosji, która
likwidowała
w Królestwie Polskim
przywileje zawarte
w Konstytucji
z 1815 roku.
ajne Sprzysi´˝enie w Warszawskiej Szkole Podchorà˝ych Piechoty na czele którego stanà∏ podporucznik Piotr Wysocki
wystàpi∏o
przeciwko
Wielkiemu Ksi´ciu Konstantemu,
bratu cara Rosji i króla Polski Miko∏aja I. Ksià˝´ Konstanty by∏ powszechnie znienawidzony za szykanowanie i publiczne zniewa˝anie
oficerów oraz stworzenie tajnej policji, której zadaniem by∏o Êledzenie
i przeÊladowanie polskich Êrodowisk patriotycznych. Noc Listopadowa 1830 roku oraz jej skutki sà
znane, 5 lutego 1831 roku Armia
Rosyjska liczàca 115 tysi´cy ˝o∏nierzy z 330 dzia∏ami pod dowództwem feldmarsza∏ka Iwana Iwanowicza Dybicza Zaba∏kaƒskiego
wkroczy∏a w granice Królestwa
Polskiego. Rozpocz´∏a si´ wojna
polsko-rosyjska. Powstanie Listopadowe nie omin´∏o terenu Niepor´tu
i okolic. Si∏y rosyjskie przeprawi∏y

T

12

si´ przez most na Narwi w rejonie
Zegrza, którego polskie oddzia∏y nie
zdà˝y∏y zniszczyç i stan´∏y w Niepor´cie. 23 lutego 1831 r. genera∏
Józef Ch∏opicki wys∏a∏ pu∏kownika
Antoniego Jankowskiego w sile 2700 jazdy i 1200 ˝o∏nierzy piechoty oraz dwóch dzia∏ do Radzymina, celem ewakuacji magazynów
z wojennym zaopatrzeniem. Pu∏kownik Jankowski rankiem 24 lutego postanowi∏ rozpoznaç si∏y rosyjskie w rejonie Niepor´tu. Od strony po∏udniowo-wschodniej przez
S∏upno wpad∏ do Niepor´tu 3 Pu∏k
Strzelców Konnych i nie znajàc
wielkoÊci nieprzyjacielskich oddzia∏ów zaatakowa∏. Przewaga Rosjan
by∏a wielokrotna, co zadecydowa∏o
o wycofaniu si´ polskiej jazdy. Sytuacja stawa∏a si´ coraz bardziej niebezpieczna dla wojsk polskich. Spowodowa∏o to m. in. wysadzenie
jaszczy z amunicjà do armat, aby nie
dosta∏y si´ w r´ce Rosjan. W tym
dramatycznym momencie sytuacj´
uratowa∏a polska piechota. Jeden
batalion piechoty liniowej 6 Pu∏ku
oraz pó∏batalion Kurpiów ogniem
flankowym powstrzymali, a nast´pnie odrzucili rosyjskie oddzia∏y**.
Szczególnie zas∏u˝y∏ si´ kapitan
Dobrzycki dowódca kompani piechoty liniowej 6 Pu∏ku, który os∏oni∏ salwami karabinowymi zaprz´˝enie i wycofanie polskich armat artylerii konnej. To umo˝liwi∏o
równie˝ oddzia∏om polskiej jazdy
wycofanie na S∏upno. W miejscu
tych walk mo˝na jeszcze dzisiaj odnajdywaç o∏owiane kule karabinowe kalibru 17,8 mm, stosowane
w karabinach wz.1828 oraz stalowe
kule armatnie (na zdj´ciu). Jest ono
oznaczone tablicà turystycznego
szlaku patriotycznego „Polski Wal-

czàcej” na terenie powiatu legionowskiego. Po porannym starciu
pod Niepor´tem wojska rosyjskie
korpusu genera∏a piechoty Iwana
Szachowskiego ruszy∏y w kierunku
Warszawy. Pod wsià Bia∏o∏´ka stoczy∏y ca∏odniowà walk´ z wojskami polskimi dowodzonymi przez
genera∏a Kazimierza Ma∏achowskiego zmuszajàc Polaków do wycofania si´ na Bródno. Bitwa ta
opóêni∏a jednak rosyjski atak
na Prag´. Po kl´sce powstania car
Rosji Miko∏aj I zniós∏ Order Virtuti Militari, ustanawiajàc 31 grudnia 1831 roku Polski Znak Honorowy, którego odznaka by∏a kopià Orderu Virtuti Militari, lecz nie by∏o to
odznaczenie w rozumieniu orderu
wojennego. Odznaka na rewersie
ma przywrócony przez cara napis
Rex et Patria (Król i Ojczyzna) oraz
rok 1831. Rozkazem z 12 stycznia 1832 roku car Miko∏aj I zdegradowa∏ Order Virtuti Militari do rangi rosyjskiej odznaki Polska Odznaka Zaszczytna za Zas∏ugi Wojenne,
którà nadano w liczbie ponad 100
tysi´cy uczestnikom t∏umienia powstania listopadowego*. Na zdj´ciu
rosyjska srebrna odznaka na bazie
krzy˝a Virtuti Militari, która zosta∏a odnaleziona w okolicach Niepor´tu, zagubiona w wojennym zam´cie przez rosyjskiego piechura lub
dragona.
 Edward Palczyƒski
Niepor´ckie Stowarzyszenie
Historyczne
èród∏a:
* Internet – Wikipedia
** Przewodnik po polach bitew wojny
polsko-rosyjskiej 1830-31
*** Zbiory w∏asne

