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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):

• 09 listopada 2010 r. – H. Powa∏a, A. Burzyƒski;

• 16 listopada 2010 r. – L. Kondrat-Deptu∏a, A. Radlak;

• 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.

EKSPOZYCJA HISTORYCZNA

W GMINNYM OÂRODKU KULTURY

W Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie trwajà

przygotowania do otwarcia sta∏ej ekspozycji,

dokumentujàcej wa˝ne wydarzenia historyczne,

które mia∏y miejsce na terenie naszej gminy i okolic. 

W zwiàzku z organizacjà ekspozycji istnieje mo˝liwoÊç

przekazania w depozyt lub czasowego udost´pnienia

przez mieszkaƒców dokumentacji papierowej: starych

fotografii, listów, prasy, spisanych wspomnieƒ lub innych

dokumentów, zawierajàcych treÊci historyczne zwiàzane

z naszymi okolicami. Ponadto mo˝na te˝ przekazywaç

lub u˝yczaç dla potrzeb ekzpozycji posiadane elementy

wyposa˝enia wojskowego, umundurowania oraz rzadko

dziÊ ju˝ dost´pne przedmioty u˝ytku codziennego,

majàce walor historyczny i poznawczy. Zainteresowanych

prosimy o kontakt z Gminnym OÊrodkiem Kultury

w Niepor´cie lub Stowarzyszeniem Mi∏oÊników Historii

Regionu Gminy Niepor´t tel. (22) 774 83 26.

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.

MAKSYMALNY zasi´g

UROCZYSTOÂå na ulicy Radosnej

Od kilku tygodni działa stacja bazowa telefonii komórkowej,
zainstalowana na wie˝y stojàcej przy ulicy Wojska Polskiego
w Niepor´cie. Przesyłany z niej sygnał zasilił ostatnio stacje
bazowe w innych miejscach, co poprawiło w znaczàcym
stopniu zasi´g telefonów komórkowych na terenie gminy,
m.in. w Niepor´cie na osiedlu Głogi i w Stanisławowie
Pierwszym. Podobnà popraw´ zaobserwujà w niedługim
czasie mieszkaƒcy Białobrzegów.

W
ie˝´, o której pisaliÊmy w numerze

czerwcowym WieÊci Niepor´c-

kich, dzi´ki staraniom wójta Ma-

cieja Mazura gmina zakupi∏a od telekomu-

nikacji Polskiej S.A. Przeznaczenie jej

od poczàtku by∏o jasno okreÊlone – wyko-

rzystanie do poprawy zasi´gu telefonii sie-

ci komórkowych.

Problemy z jakoÊcià po∏àczeƒ telefonicz-

nych wyst´pujà w kilku miejscach na tere-

nie gminy. Najcz´Êciej wià˝à si´ z ukszta∏-

towaniem terenu i sàsiedztwem lasów.

Maszt usytuowany nad Zalewem stworzy∏

mo˝liwoÊç poprawy tej sytuacji.

Pierwsze rozmowy, ju˝ zakoƒczone suk-

cesem, prowadzono z operatorem sieci Era

GSM. Po zainstalowaniu urzàdzeƒ stacji ba-

zowej na maszcie i przeprowadzeniu testów

kontrolnych okaza∏o si´, ˝e zasi´g telefonii

Era GSM znacznie si´ polepszy∏. Od kilku

dni mieszkaƒcy osiedla G∏ogi i Stanis∏awo-

wa Pierwszego, którzy do tej pory mieli pro-

blemy z zasi´giem telefonu, obserwujà

istotnà popraw´. Kilka kresek zasi´gu sieci

sygnalizujà telefony w miejscach, w których

do tej pory by∏y k∏opoty z po∏àczeniem. 

Operator ju˝ przyst´puje do uruchomienia

kolejnej stacji, tym razem na terenie Bia∏o-

brzegów nad Zalewem Zegrzyƒskim.

Wkrótce i tam mieszkaƒcy zaobserwujà po-

lepszenie jakoÊci po∏àczeƒ tej sieci. 

Obecnie podj´te zosta∏y rozmowy

z przedstawicielami innych operatorów

wiodàcych sieci komórkowych. Gmi-

na umo˝liwi im instalacj´ urzàdzeƒ na po-

siadanym maszcie, z którego rozsy∏any b´-

dzie sygna∏ w miejsca dotàd niedost´pne.

Umo˝liwi to równie˝ dost´p do internetu

poprzez sieci komórkowe.

� Beata Wilk

Na ulicy Radosnej wykonany zosta∏ ciàg pieszo-jezdny o na-

wierzchni z kostki betonowej. Mieszkaƒcy zyskali dogod-

niejszà tras´ komunikacyjnà do Legionowa oraz po∏àcze-

nie z ulicami Wolskà i ¸àkowà. Równie˝ dojazd do pose-

sji jest teraz u∏atwiony. Prace zrealizowane zosta∏y bardzo

sprawnie, w krótkim czasie.

Koszt inwestycji wyniós∏ 241 tys. z∏otych. 

W uroczystym przeci´ciu wst´gi udzia∏ wzi´li mieszkaƒcy

miejscowoÊci, Wójt Maciej Mazur, Przewodniczàcy Rady

Gminy Eugeniusz Woêniakowski, radny Andrzej Kula, Za-

st´pca Wójta Alicja Soko∏owska, so∏tys Wies∏awa Bielska.

PoÊwi´cenia dokona∏ ksiàdz ksiàdz Tomasz Niechcia∏ow-

ski z parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Legionowie. 

� Beata Wilk

Wi´cej o inwestycjach Gminnych 

czytaj na str. 2

27 paêdziernika na ulicy Radosnej
w Stanisławowie Drugim Êwi´towano
zakoƒczenie inwestycji. 
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W szybkim tempie
post´pujà prace przy
budowie kompleksu
boisk sportowych
w Józefowie „Moje
Boisko – Orlik 2012”.

Wzdłu˝ ulicy Zwyci´stwa w Niepor´cie od połowy paêdziernika
trwa budowa chodnika. Inwestycja realizowana jest we
współpracy ze Starostwem Powiatowym w Legionowie. 

Na ulicach ˚wirowej w Beniaminowie, Topolowej 
w Wólce Radzymiƒskiej oraz Pogodnej 
w Stanisławowie Pierwszym stan´ły lampy oÊwietleniowe.

Dobiegajà
koƒca prace
remontowe
mostu 
w ciàgu 
drogi
powiatowej
(ul. Zwyci´stwa)
w Niepor´cie.

ORLIK 
ju˝
wkrótce

CHODNIK
na ulicy
Zwyci´stwa

NOWE oÊwietlenie dróg

REMONT mostu na Beniaminówce

W
pierwszym etapie wykona-

na zosta∏a podbudowa bo-

isk wraz z drena˝em. Na-

st´pnie po∏o˝ona zosta∏a nawierzch-

nia mniejszego, wielofunkcyjnego

boiska do koszykówki, siatkówki

i pi∏ki r´cznej. Jest z poliuretanu,

w kolorze pomaraƒczowym. Drugie,

wi´ksze boisko do pi∏ki no˝nej b´-

dzie mia∏o nawierzchni´ ze „sztucz-

nej trawy” o wysokoÊci 60 mm.

Przywieziona zosta∏a na teren budo-

wy w d∏ugich rolkach. Jej rozwijanie

zajmie wykonawcy par´ dni. Ju˝ za-

koƒczono budow´ oÊwietlenia ca∏e-

go terenu. Stan´∏o 8 s∏upów

z 28 oprawami, które zapewnià wy-

starczajàcà iloÊç Êwiat∏a do korzysta-

nia z boisk równie˝ po zmroku. Bu-

dynek przy boisku, stanowiàcy za-

plecze sanitarno-szatniowe, jest

w stanie surowym. Powsta∏y te˝ nowe

miejsca dla samochodów na dwóch

nowych parkingach przy szkole. 

Budowa realizowana jest i dofi-

nansowana w ramach rzàdowego

programu „Moje Boisko – Or-

lik 2012”. 

� Beata Wilk

Chodnik powstaje na odcinku d∏ugo-

Êci przesz∏o 2 km, od ulicy Ma∏o∏´c-

kiej do istniejàcego chodnika na uli-

cy Królewskiej, z dojÊciem do k∏adki

na kanale ˚eraƒskim. Nawierzchnia,

wraz z wjazdami do posesji, wykona-

na b´dzie z kostki betonowej. 

Gmina Niepor´t wykona∏a doku-

mentacj´ technicznà i dofinanso-

wa∏a inwestycj´ w kwocie 150 tys.

z∏otych. Koszt ca∏oÊci wynie-

sie 371 tys. z∏. 

Wykonawcà jest firma Zarbud

z Pu∏tuska. Prace zakoƒczà si´ w po-

∏owie grudnia. � BW

W Beniaminowie, przy ulicy ˚wiro-

wej, zainstalowano 12 s∏upów oÊwie-

tleniowych z wysi´gnikiem jednora-

miennym. D∏ugoÊç linii kablowej li-

czy w tym miejscu 330 metrów.

Topolowà w Wólce Radzymiƒskiej

oÊwietla 7 lamp, w tym dwie bliênia-

cze. Linia napowietrzna ma d∏u-

goÊç 240 metrów. Na Pogodnej

w Stanis∏awowie Pierwszym stan´-

∏o 8 lamp, a linia kablowa liczy 320

metrów.

Wykonawcà inwestycji jest Przedsi´-

biorstwo Budownictwa Sieci Energe-

tycznych w Wo∏ominie, jej koszt wy-

niós∏ blisko 53 tys. z∏otych. � BW

Most wzmocniony zosta∏ umieszczo-

nà pod nim konstrukcjà stalowà Su-

percor. Tak˝e skarp´ oraz dno rzeki

umocniono p∏ytami ˝elbetowymi

na w∏ókninie. Wykonana zosta∏a no-

wa nawierzchnia asfaltowa, b´dzie

te˝ nowe oznakowanie poziome uli-

cy. Przez most prowadzi teraz bez-

pieczny chodnik, zamontowano rów-

nie˝ barierki zabezpieczajàce wraz

z por´czami.

Inwestycj´ realizuje Starostwo Po-

wiatowe w Legionowie, jej koszt wy-

niesie ok. 600 tys. z∏. � BW

Ulica ˚wirowa w Beniaminowie
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OGŁOSZENIE 

Wójt Gminy Niepor´t ogłasza
drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzeda˝ nieruchomoÊci, stanowiàcej działk´ oznaczonà nr ewid. 417/2,

o powierzchni 0,0958 ha, poło˝onej we wsi Józefów gmina Niepor´t, dla której Sàd Rejonowy w Legionowie
– Wydział Ksiàg Wieczystych prowadzi ksi´g´ wieczystà – Nr WA1L/00038352/0.

Ogłoszenie Wójta Gminy Niepor´t
o wykazie nieruchomoÊci Gminy Niepor´t przeznaczonych do sprzeda˝y

NieruchomoÊç stanowiàca przedmiot przetargu,

po∏o˝ona jest we wsi Józefów, gm. Niepor´t,

pow. legionowski, woj. mazowieckie, przy ul.

Wiosennej. NieruchomoÊç po∏o˝ona jest w sà-

siedztwie terenów rekreacyjnych i zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej. Infrastruktura

spo∏eczna (szko∏a, przedszkole) w centrum wsi

w odleg∏oÊci ok. 1 km. Dojazd drogà z kostki

Bauma. W ulicy znajduje si´ infrastruktura

techniczna (energia elektryczna i wodociàg).

Dzia∏ka w kszta∏cie pi´ciokàta jest dzia∏kà nie-

zabudowanà i niezagospodarowanà, posiadajàcà

bezpoÊredni dost´p do drogi publicznej – ul.

Wiosennej. W obni˝eniu, terenu na cz´Êci dzia∏-

ki znajduje si´ rów melioracyjny.

Zgodnie ze,,Zmianami w miejscowym planie

ogólnym zagospodarowania przestrzennego gmi-

ny Niepor´t – cz´Êç II”, uchwalonymi uchwa∏à

Nr 15/XXIII/04 Rady Gminy Niepor´t z dnia 1

kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckie-

go Nr 153, poz. 3892) nieruchomoÊç stanowi te-

ren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

o symbolu w planie – M.

NieruchomoÊç po∏o˝ona jest w granicach strefy

Ochrony Urbanistycznej Warszawskiego Obsza-

ru Chronionego Krajobrazu

Dzia∏y III i IV KW – bez wpisów.

Cena wywo∏awcza – 236 639 z∏ brutto,
w tym 22% VAT

Wadium w wysokoÊci – 12 000 z∏
Postàpienie – o wysokoÊci postàpienia

decydujà uczestnicy przetargu, z tym, ˝e
postàpienie nie mo˝e wynosiç mniej ni˝ 1%
ceny wywo∏awczej, z zaokràgleniem w gór´

do pe∏nych dziesiàtek z∏otych.

Przetarg odb´dzie si´ 
w dniu 23 listopada 2010 r. o godzinie 14.00

w sali konferencyjnej w budynku 
Urz´du Gminy Niepor´t – II p., adres: 

Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t.

Pierwszy przetarg na wy˝ej opisanà
nieruchomoÊç odby∏ si´ 

w dniu 4 paêdziernika 2010 r. 

W przetargu mogà braç udzia∏ osoby fizyczne

i prawne, które wp∏acà wadium w podanej wy-

˝ej wysokoÊci w formie pieniàdza z oznaczeniem

nieruchomoÊci – przelew lub wp∏ata – na rachu-

nek bankowy Gminy Niepor´t, prowadzony

w Banku Spó∏dzielczym w Legionowie o/Niepo-

r´t Nr 25 8013 1029 2003 0003 7415 0002, w taki

sposób, aby najpóêniej w dniu 19 listopada 2010

r. wadium znajdowa∏o si´ na rachunku banko-

wym Gminy Niepor´t.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik wi-

nien przed∏o˝yç komisji przetargowej dowód

wp∏aty wadium oraz dowód to˝samoÊci.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest

osoba prawna, osoba upowa˝niona do reprezen-

towania uczestnika powinna przed∏o˝yç

do wglàdu aktualny wypis z Krajowego Reje-

stru Sàdowego. Je˝eli uczestnik jest reprezen-

towany przez pe∏nomocnika, konieczne jest

przed∏o˝enie orygina∏u pe∏nomocnictwa upo-

wa˝niajàcego do dzia∏ania na ka˝dym etapie po-

st´powania przetargowego.

W przypadku, gdy nabywcà nieruchomoÊci

ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu

ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu

nieruchomoÊci przez cudzoziemców (tekst

jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758

z póên. zm.), do zawarcia umowy notarialnej

sprzeda˝y nieruchomoÊci nabywca winien

przed∏o˝yç zezwolenie, je˝eli uzyskanie ze-

zwolenia wynika z przepisów cytowanej wy-

˝ej ustawy.

Wadium wp∏acone przez uczestnika, który prze-

targ wygra∏, zalicza si´ na poczet ceny nabycia

nieruchomoÊci. Wadium ulega przepadkowi

w razie uchylenia si´ uczestnika, który przetarg

wygra∏, od podpisania umowy notarialnej. 

Pozosta∏ym uczestnikom przetargu wadium zo-

stanie zwrócone niezw∏ocznie, w ciàgu 3 dni

od odwo∏ania, zamkni´cia, uniewa˝nienia lub za-

koƒczenia wynikiem negatywnym przetargu,

w sposób odpowiadajàcy formie wnoszenia.

Sprzeda˝ nieruchomoÊci podlega opodatkowaniu

podatkiem VAT wed∏ug stawki 22%.

Cena nieruchomoÊci ustalona w przetargu wraz

z podatkiem VAT p∏atna jest jednorazowo

przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu

podpisania umowy notarialnej Êrodki finansowe

winny znajdowaç si´ na rachunku bankowym

Gminy Niepor´t.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabyw-

ca zostanie zawiadomiony w terminie 21 dni

od dnia rozstrzygni´cia przetargu. 

Je˝eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomo-

Êci nie przystàpi bez usprawiedliwienia do zawar-

cia umowy w miejscu i w terminie podanych

w zawiadomieniu, organizator przetargu mo˝e

odstàpiç od zawarcia umowy, a wp∏acone wa-

dium nie podlega zwrotowi. 

Koszty umowy notarialnej i wpisów w ksi´dze

wieczystej ponosi nabywca.

Wójt Gminy Niepor´t zastrzega mo˝liwoÊç od-

wo∏ania przetargu z wa˝nych powodów podajàc

informacj´ o odwo∏aniu przetargu do publicznej

wiadomoÊci.

Szczegó∏owe informacje odnoÊnie zbywanej nierucho-

moÊci mo˝na uzyskaç w Dziale Geodezji i Gospodar-

ki NieruchomoÊciami Urz´du Gminy Niepor´t Plac

WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t, pokój nr 7, tele-

fon 22 767-04-12, w godzinach pracy urz´du.

Lp. oznaczenie nieruchomoÊci Pow. Poło˝enie Opis Przeznaczenie  nieruchomoÊci WartoÊç Przeznaczono
nieruchomoÊci nieruchomoÊci i sposób jej zagospodarowania nieruchomoÊci do

1. dz. ew. nr 19/1
Kw nr WA1L/00010646/6

dz. ew. nr 19/2
Kw nr WA1L/00010646/6

oraz
udział 3/6 w działce 19/6
Kw nr WA1L/00032797/9
(droga) 

2 dz. ew. nr 185/7
Kw nr WA1L/00053691/9

3 dz. ew. nr 365
Kw nr WA1L/00017764/8

4. dz. ew. nr 558/27
WA1L/00026407/4

1587 m2

2252 m2

670 m2

1500 m2

1900  m2

0,1677 ha

Niepor´t, 
ul. Zegrzyƒska
gm. Niepor´t

Izabelin,  
ul. Graniczna
gm. Niepor´t

Rembelszczyzna, 
ul. SkoÊna
gm. Niepor´t

Kàty W´gierskie
gm. Niepor´t

Działka nie zabudowana, poroÊni´ta
w cz´Êci drzewami, w odległoÊci
ok. 200 m od Jeziora Zegrzyƒskiego.
Działka nie zabudowana, 
w odległoÊci ok. 200 m od Jeziora
Zegrzyƒskiego.
Droga

Działka nie zabudowana, w drodze
wodociàg, gaz, energia elektryczna,
telefon.

Działka nie zabudowana, w drodze
wodociàg, energia.

NieruchomoÊç w kształcie prostokàta,
zabudowana budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym w zabudowie
wolnostojàcej o powierzchni
zabudowy 113,30m2 oraz budynkiem
gara˝u o powierzchni 27,55m2.
Działka ogrodzona, poroÊni´ta
drzewostanem sosnowym. 

RL – teren gospodarki leÊnej
RZ – teren u˝ytków zielonych

UT – teren usług turystyki
i wypoczynku

ROM – teren zabudowy wiejskiej
mieszanej

M – teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej

ROM – teren zabudowy wiejskiej
mieszanej, 

Razem: 
414 000 zł netto 
494 080 zł brutto

345 000 zł netto
420 900 zł brutto

340 100 zł netto
414 922 zł

brutto

362 000,00 zł 

sprzeda˝y
w trybie
przetargu

sprzeda˝y
w trybie
przetargu

sprzeda˝y
w trybie
przetargu

sprzeda˝y
w trybie
przetargu

Na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomoÊciami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651),  Wójt Gminy Niepor´t og∏asza, co nast´puje:

- przeznacza si´ do sprzeda˝y nast´pujàce nieruchomoÊci  z zasobu  nieruchomoÊci Gminy Niepor´t, po∏o˝one w gminie Niepor´t;

Przypominamy Paƒstwu, o rozpocz´tej

w paêdzierniku przez Urzàd Gminy Niepo-

r´t – kolejnej akcji zbierania odpadów wiel-
kogabarytowych z terenu Gminy Niepor´t.

Jeszcze tylko w miesiàcu LISTOPA-
DZIE mieszkaƒcy Gminy Niepor´t (z gospo-

darstw domowych) mogà dostarczaç odpady
wielkogabarytowe – czyli wszelkiego rodza-

ju meble np. sto∏y, szafy, komody, rega∏y

wraz z zamontowanymi szybami, krzes∏a, so-

fy, fotele itd., mogà to byç równie˝ dywany,

wózki dzieci´ce, materace, pierzyny, rowe-

ry, zabawki du˝ych rozmiarów itp. – do kon-

tenerów ustawionych przez specjalistycznà

firm´ w wyznaczone SOBOTY w godzi-

nach 8.00 – 14.00 zgodnie z zamieszczonym

poni˝ej Harmonogramem.

HARMONOGRAM: LISTOPAD

6 listopada 2010 r. (sobota godz. 8.00 – 14.00) 

ALEKSANDRÓW – przy ul. Królewskiej ko∏o

SO¸TYSA

IZABELIN – na terenie dzia∏ki przy ul. Szkolnej obok

Sklepu Spo˝ywczego vis a vis Szko∏y Podstawowej

13 listopada 2010 r. (sobota godz. 8.00 – 14.00) 

STANIS¸AWÓW PIERWSZY – okolice Czarnej

Strugi – Osiedle LeÊne przy ul. Stru˝aƒskiej

STANIS¸AWÓW PIERWSZY – teren „Âwi´ta

Ziemniaka” – dzia∏ka przy ul. Stru˝aƒskiej

20 listopada 2010 r. (sobota godz. 8.00 – 14.00) 

REMBELSZCZYZNA – u SO¸TYSA

przy ul. Stru˝aƒskiej 157

KÑTY W¢GIERSKIE – teren Gminnego OÊrodka

Kultury przy ul. KoÊcielnej 22

27 listopada 2010 r. (sobota godz. 8.00 – 14.00) 

JÓZEFÓW – teren Szko∏y Podstawowej przy

ul. Szkolnej 61

STANIS¸AWÓW DRUGI – teren Gminnego

OÊrodka Kultury przy ul. Wolskiej 78

PONADTO PRZY-
POMINAMY, ˚E
DO KONTENERÓW
NA ODPADY WIELKOGABARYTOWE
ZABRONIONE JEST WRZUCANIE
– zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektro-
nicznego (np. AGD czy RTV), worków
z odpadami segregowanymi, worków z od-
padami komunalnymi zmieszanymi, opon,
cz´Êci samochodowych, akumulatorów,
odpadów z remontów, Êwietlówek, ˝aró-
wek, baterii, odpadów zielonych itd. 

Zu˝yty sprz´t elektryczny i elektronicz-
ny (ZSEE) mieszkaƒcy gminy Niepor´t

(z gospodarstw domowych) mogà dostarczaç

– w pierwszà sobot´ ka˝dego miesiàca w go-

dzinach 12.00 – 17.00 do Gminnych Punk-

tów Odbioru Segregowanych Odpadów Ko-

munalnych: 

• w Niepor´cie ul. Ma∏o∏´cka, 

• w Woli Aleksandra ul. Wolska, 

• w Micha∏owie-Grabina ul. Przyrodnicza.

Ponadto uczestnicy systemu selektywnej

zbiórki odpadów komunalnych na terenie

gminy Niepor´t tzw. segregacji u êród∏a (któ-
rzy majà podpisane deklaracje)
– po uprzednim zg∏oszeniu telefonicznym
do Urz´du Gminy Niepor´t – tel.

(022) 767 04 00 lub 767 04 47 – mogà wy-

stawiaç ZSEE wraz z zape∏nionymi worka-

mi do segregacji, zgodnie z harmonogramem

prowadzonego systemu. Uwaga! – drobny

sprz´t nale˝y w∏o˝yç do pó∏przezroczystego

worka – tak, aby by∏o widaç jego zawartoÊç

– i ustawiç go przy wystawianych workach

z segregowanymi odpadami komunalnymi. 

Zapraszamy wszystkich mieszkaƒców Gmi-

ny Niepor´t (z gospodarstw domowych)

do uczestnictwa w wy˝ej przedstawionej akcji.

Informacje na powy˝szy temat mo˝na uzy-

skaç w Urz´dzie Gminy Niepor´t, Pl. Wol-

noÊci 1, 05-126 Niepor´t, pok. nr 30 (II pi´-

tro) lub pod nr tel. (022) 767 04 47

� Renata Szkolniak

ZBIÓRKA GABARYTÓW
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WYBORY samorzàdowe 2010 

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW 
DO RADY GMINY NIEPOR¢T

LISTA KANDYDATÓW
NA WÓJTA GMINY NIEPOR¢T
w wyborach zarzàdzonych na dzieƒ 21 listopada 2010:

NUMER 
OBWODU GRANICE OBWODU G¸OSOWANIA

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI 

G¸OSOWANIA
WYBORCZEJ

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

OKR¢G NR 1 NIEPOR¢T I ALEKSANDRÓW

KWW NIEPOR¢T MAŁOŁ¢KA
1. KAMIE¡SKA El˝bieta, lat 61, zam. Niepor´t
KWW ZENOBII – JÓZEFY SOŁTYS
1. SOŁTYS Zenobia Józefa, lat 66, zam. Niepor´t
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
KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. WAÂ Emilia Agata, lat 23, zam. Niepor´t
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
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
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå
1. WRZESIE¡ Tomasz, lat 58, zam. Niepor´t
KWW WSPÓLNE DOBRO
1. ÂWIERCZEWSKI Tomasz, lat 36, zam. Józefów
2. R¢BELSKA Maria, lat 48, zam. Niepor´t
KWW LEPSZA GMINA – NIEPOR¢T XXI
1. OLECHOWSKI Andrzej, lat 54, zam. Niepor´t
2. PARUSZEWSKI Zbigniew Józef, lat 69, zam. Niepor´t
KOMITET WYBORCZY SLD
1. KAWKA Andrzej, lat 46, zam. Niepor´t
KWW WSPÓLNOTA LOKALNA
1. ZIELI¡SKI Mirosław Jan, lat 20, zam. Niepor´t

OKR¢G NR 2 IZABELIN I STANIS¸AWÓW PIERWSZY

KWW LEPSZA GMINA – NIEPOR¢T XXI
1. WÑCISZ Tadeusz, lat 56, zam. Izabelin
2. PIETRUCHA Piotr, lat 30, zam. Stanisławów Pierwszy
KWW „MACIEJA MAZURA”
1. KOPERSKI Jarosław Stanisław, lat 50, zam. Stanisławów Pierwszy
2. MACIEJEWSKI Jerzy Witold, lat 60, zam. Stanisławów Pierwszy
KWW ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA
1. KUROWSKI Bartłomiej Konstanty, lat 55, 

zam. Stanisławów Pierwszy
2. KOPERSKI Krzysztof Leszek, lat 31, zam. Stanisławów Pierwszy
KW LKS „ROTAVIA”
1. KARCZMARCZYK Zbigniew, lat 46, zam. Stanisławów Pierwszy

OKR¢G NR 3 BIA¸OBRZEGI I RYNIA

KWW WSPÓLNOTA LOKALNA
1. R¢BELSKI Adam, lat 31, zam. Białobrzegi
KWW TRADYCJA I NOWOCZESNOÂå
1. KOSTRZEWA-PISAREK Jakub, lat 22, zam. Białobrzegi
KWW KRYSTYNY WIÂNIEWSKIEJ
1. WIÂNIEWSKA Krystyna Bo˝ena, lat 57, zam. Białobrzegi
KWW ANDRZEJA WOJCIECHOWSKIEGO
1. WOJCIECHOWSKI Andrzej, lat 57, zam. Białobrzegi
KWW „MACIEJA MAZURA”
1. MADEJ Roman Stanisław, lat 53, zam. Białobrzegi
2. KILJAN Andrzej, lat 52, zam. Białobrzegi
KWW ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA
1. MIESZKOWSKA Alicja, lat 43, zam. Białobrzegi
2. WIÂNIEWSKI Adam, lat 40, zam. Białobrzegi
KWW EL˚BIETY KRAWCZYKOWSKIEJ-˚URAWSKIEJ
1. KRAWCZYKOWSKA-˚URAWSKA El˝bieta, lat 54, zam. Białobrzegi

OKR¢G NR 4 BENIAMINÓW I WÓLKA RADZYMI¡SKA

KWW WSPÓLNOTA LOKALNA

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

KWW TRADYCJA I NOWOCZESNOÂå

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

KWW „MACIEJA MAZURA”

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

KWW ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA

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

OKR¢G NR 5 KÑTY W¢GIERSKIE

KWW ŁUKASZA OLSZEWSKIEGO

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

KWW LEPSZA GMINA – NIEPOR¢T XXI

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

KWW „MACIEJA MAZURA”

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

KWW ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA

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

OKR¢G NR 6 REMBELSZCZYZNA

KWW WSPÓLNOTA LOKALNA

1. GRONEK Alicja, lat 55, zam. Rembelszczyzna

KWW LEPSZA GMINA – NIEPOR¢T XXI

1. REMBELSKI Janusz, lat 32, zam. Rembelszczyzna

KWW „MACIEJA MAZURA”

1. BO˚UTA Wojciech, lat 57, zam. Rembelszczyzna

OKR¢G NR 7 MICHA¸ÓW-GRABINA

KWW TRADYCJA I NOWOCZESNOÂå

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

KWW „MACIEJA MAZURA”

1. ZAJÑC Ryszard, lat 61, zam. Michałów-Grabina

KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

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

KWW SMOG

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

OKR¢G NR 8 JÓZEFÓW

KWW LEPSZA GMINA – NIEPOR¢T XXI

1. SŁUPEK Dorota, lat 40, zam. Józefów

KWW TRADYCJA I NOWOCZESNOÂå

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

KWW „MACIEJA MAZURA”

1. OSZCZYK Marian, lat 55, zam. Józefów

OKR¢G NR 9 STANIS¸AWÓW DRUGI I WOLA ALEKSANDRA

KWW TRADYCJA I NOWOCZESNOÂå

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

KWW „MACIEJA MAZURA”

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

OKR¢G NR 10 ZEGRZE PO¸UDNIOWE

KWW LEPSZA GMINA – NIEPOR¢T XXI

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

KWW PRZYJAZNE ZEGRZE

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

KWW ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA

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

KWW „RYSZARDA WIÂNIEWSKIEGO”

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

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

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 do-

stosowany do potrzeb wyborców niepe∏nosprawnych.

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 21 listopada 2010 r. (niedziela) b´dà otwar-

te w godz. 8.00 – 22.00

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

OB. 0040-15/2010

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEPOR¢T 
z dnia 14 paêdziernika 2010 r

W sprawie numerów i granic obwodów

g∏osowania oraz wyznaczonych siedzib ob-

wodowych komisji wyborczych, w których

b´dà przeprowadzone wybory do rad gmin,

rad powiatów i sejmików województw, za-

rzàdzone na dzieƒ 21 listopada 2010 r.

Informacja o sposobie głosowania w wyborach do Rady Gminy w gminie do 20 000 mieszkaƒcówInformacja o sposobie głosowania w wyborach Wójta

Karta do g∏osowania jest koloru bia∏ego. Wyborca g∏osuje stawiajàc znak

„x” w kratce z lewej strony nazwisk kandydatów z jednej listy lub z ró˝-
nych list. Mo˝na g∏osowaç na tylu kandydatów, ilu radnych jest wybie-

ranych w danym okr´gu wyborczym lub na mniejszà liczb´ kandydatów.

JeÊli wi´c okr´g wyborczy liczy 4 mandaty (Niepor´t i Aleksandrów), g∏o-

sowaç mo˝na na jednego, dwóch, trzech lub czterech kandydatów. W przy-

padku, gdy w danym okr´gu wyborczym wybieramy 2 radnych (okr´gi

Izabelin i Stanis∏awów oraz Bia∏obrzegi i Rynia), g∏osowaç mo˝na na jed-

nego lub dwóch kandydatów. W okr´gach jednomandatowych g∏osujemy

tylko na jednego kandydata z wybranej listy. 

G∏os jest niewa˝ny, je˝eli wyborca: odda g∏os na wi´kszà liczb´ kandy-

datów ni˝ liczba radnych wybieranych w okr´gu wyborczym; nie posta-

wi znaku „x” przy nazwisku ˝adnego kandydata (w ˝adnej kratce); posta-

wi znak „x” w kratce wy∏àcznie przy nazwisku kandydata skreÊlonego z li-

sty kandydatów; postawi znak „x” w kratce wy∏àcznie przy nazwisku

kandydata z listy kandydatów, której rejestracj´ uniewa˝niono. 

Karta do g∏osowania jest koloru ró˝owego.

Wyborca g∏osuje stawiajàc znak „x”

w kratce z lewej strony obok nazwiska

tylko jednego kandydata.

G∏os jest niewa˝ny, je˝eli wyborca odda

g∏os na wi´cej ni˝ jednego kandydata lub

nie postawi znaku „x” przy nazwisku

˝adnego kandydata (w ˝adnej kratce). 

W Y B O R Y  S A M O R Z Ñ D O W E
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OB.0040-7/2010

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEPOR¢T 
z dnia 29 wrzeÊnia 2010 r.

W sprawie okr´gów wyborczych,

ich granic i numerów, liczby radnych

wybieranych w ka˝dym okr´gu wy-

borczym oraz wyznaczonej siedziby

Gminnej Komisji Wyborczej w Nie-

por´cie w wyborach do rad gmin, rad

powiatów i sejmików województw,

zarzàdzonych na dzieƒ 21 listopa-

da 2010 r.

przeznaczonych na bezpłatne 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.

NR OKR¢GU GRANICE LICZBA RADNYCH WYBIERANYCH 

WYBORCZEGO OKR¢GU 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

NR OBWODU G¸OSOWANIA GRANICE OBWODU

1. Sołectwo Niepor´t z wyłàczeniem Osiedla Głogi

2. Sołectwa: Aleksandrów oraz Osiedle Głogi – cz´Êç sołectwa Niepor´t 

3. Sołectwa: Izabelin i Stanisławów Pierwszy

4. Sołectwa:Białobrzegi i Rynia

5. Sołectwa: Beniaminów i Wólka Radzymiƒska

6. Sołectwa: Kàty W´gierskie i Rembelszczyzna

7. Sołectwa: Michałów Grabina i Józefów

8. Sołectwa: Stanisławów Drugi i Wola Aleksandra

9. Sołectwo Zegrze Południowe

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

W wyniku dokonanego podzia∏u gmi-

ny na sta∏e okr´gi wyborcze obszar

Stanis∏awowa Pierwszego i Izabeli-

na sta∏ si´ okr´giem dwumandatowym,

tzn. wybieramy w nim 2 radnych. 

MiejscowoÊci Kàty W´gierskie

i Rembelszczyzna, stanowiàce do-

tychczas jeden okr´g wyborczy

z jednym mandatem, obecnie sta∏y

si´ dwoma samodzielnymi jedno-

mandatowymi okr´gami wyborczy-

mi. Oznacza to, ˝e w ka˝dej z tych

miejscowoÊci mieszkaƒcy wybiera-

jà jednego radnego. 

�

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.

�

Załàcznik do Uchwały Nr LII/69/2010 Rady Gminy Niepor´t z dnia 8 lipca 2010 r. 
Numery i granice stałych obwodów głosowania w Gminie Niepor´t

WYKAZ tablic ogłoszeniowych
na terenie gminy

UCHWAŁA NR LII/69/2010 RADY GMINY NIEPOR¢T z dnia 8 lipca 2010 r

W SPRAWIE ZMIAN W PODZIALE GMINY NIEPOR¢T 
NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA

UWAGA WYBORCY!
Wyborcy stale zamieszkali na obsza-
rze gminy bez zameldowania na po-
byt sta∏y mogà g∏osowaç w gminie je-

˝eli z∏o˝à pisemny wniosek o dopisa-

nie do sta∏ego rejestru wyborców, ze

wskazaniem adresu ostatniego zamel-

dowania na pobyt sta∏y poza obszarem

gminy.

(druk wniosku znajduje si´ na stronie

internetowej Urz´du Gminy lub w pok.

nr 3.)

Wyborca posiadajàcy orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepe∏nosprawnoÊci albo
równoznaczne orzeczenie organu
rentowego, jak równie˝ wyborca,

który najpóêniej w dniu g∏osowania
ukoƒczy 75 lat mo˝e g∏osowaç przez

pe∏nomocnika.

Szczegó∏owe informacje na temat g∏o-

sowania przez pe∏nomocnika mo˝-

na uzyskaç w Urz´dzie Gminy Niepo-

r´t, pokój nr 3.

�

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
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W Y D A R Z E N I A

Współpraca partnerska gmin Niepor´t i Dolna Bania zaowocowała
kolejnym wyjazdem uczniów, tym razem ze Szkoły Podstawowej
w Józefowie, do Bułgarii w dniach 3–10 paêdziernika. 

D
olna Bania, oddalona 75 km

od Sofii, po∏o˝ona jest na pó∏-

nocno-wschodnich stokach

gór Ri∏a. Znana jest przede wszyst-

kim z goràcych êróde∏ osiàgajàcych

temperatur´ 56,3 stopni C, wykorzy-

stywanych ju˝ przez staro˝ytnych

Rzymian. Okolice miasta to region

turystyczny, znajdujà si´ tu liczne

gospodarstwa agroturystyczne i szla-

ki turystyczne. ¸atwo dost´pnà roz-

rywkà jest wspinaczka i jazda na nar-

tach. Dolna Bania to niewielkie, ale

t´tniàce ̋ yciem miasteczko. Znajdu-

je si´ w nim zabytkowa cerkiew

z pi´knymi malowid∏ami Êciennymi

i muzeum. Tutejszy stadion nosi na-

zw´ „Vasil Levski”, podobnie jak

stadion w Sofii. Jest to ho∏d z∏o˝o-

ny bohaterowi narodowemu. Na ryn-

ku znajduje si´ stragan z warzywa-

mi, piekarnia i 2 bary.

Uczniowie klasy VI wraz z dyrek-

tor szko∏y Agnieszkà Powa∏à oraz

nauczycielkami Anetà Pàtek i Beatà

Jakubik-Pietrucha zaproszeni zosta-

li do Dolnej Banii w ramach wspó∏-

pracy partnerskiej mi´dzy gminà

Niepor´t i Dolnà Banià.

Podró˝ odbywa∏a si´ autokarem

z Polski przez S∏owacj´, W´gry

i Serbi´ do Bu∏garii. W sumie poko-

naliÊmy oko∏o 3800 km.

Po przyjeêdzie delegacja Dolnej

Bani powita∏a nauczycieli kwiatami,

a ponadto wszystkich obdarowano

roÊlinà „zdrawec”, która wed∏ug bu∏-

garskiej tradycji ma zapewniç go-

Êciom zdrowie i wszelkà pomyÊlnoÊç.

Po zakwaterowaniu w hotelu i go-

ràcym posi∏ku uczniowie zwiedzili

Muzeum w Dolnej Bani. Wieczorem

odby∏a si´ powitalna kolacja i dys-

koteka.

W ramach wymiany mi´dzynarodo-

wej polscy uczniowie zawieêli liczne

prezenty dla dzieci z Domu Dziecka,

Przedszkola i Szko∏y Podstawowej

w Dolnej Bani. Bu∏garscy uczniowie

przygotowali prezentacj´ multime-

dialnà o swoim regionie i kraju.

W Domu Kultury podczas wyst´pów

pt. „Mam talent”, polscy uczniowie za-

prezentowali program artystyczny

przygotowany pod kierunkiem pani

Anety Pàtek. Zosta∏ on przyj´ty gorà-

cymi brawami. Na koniec wyst´pów

wszyscy uczestnicy wspólnie bawili

si´ na scenie, a Polacy uczyli si´ tra-

dycyjnego taƒca bu∏garskiego „Horo”

i narodowej pieÊni „Katerino Mome”.

ZaprezentowaliÊmy równie˝ nasz ta-

niec narodowy „Polonez”.

Niezwyk∏ych emocji dostarczy∏

uczniom towarzyski mecz pi∏ki no˝-

nej, rugby i gra zespo∏owa „przerzu-

canki siatkarskie”. Rozegrano tak˝e

mecz pi∏ki siatkowej mi´dzy nauczy-

cielami. Uda∏o si´ równie˝ zwiedziç

ferm´ strusi w Dolnej Bani.

Podczas ca∏ego pobytu polskiej

grupie towarzyszy∏a bu∏garska dele-

gacja. Jednym z g∏ównych punktów

programu by∏a wizyta w stolicy Bu∏-

garii – Sofii. ZwiedziliÊmy m. in. So-

bór Aleksander Newski, wzniesiony

w latach 1882-1924 oraz Muzeum

Historii Naturalnej. Uczniowie byli

Êwiadkami uroczystej zmiany wart

przed siedzibà prezydenta w Sofii.

Dowiedzieli si´, ˝e przez ponad 500

lat Bu∏garia pozostawa∏a

pod zwierzchnoÊcià Turcji, a niepod-

leg∏oÊç odzyska∏a w 1878 roku.

Kolejnego dnia mia∏o miejsce

zwiedzanie górskiego kurortu Boro-

wec i Pa∏acu „Bistrica”, który by∏

dworkiem myÊliwskim Ferdynan-

da I. Znajduje si´ on w pobli˝u naj-

wy˝szego w Bu∏garii szczytu Mu-

ska∏a o wysokoÊci 2925 m. n p m,

w paÊmie gór Ri∏a.

Niezwyk∏ym miejscem okaza∏ si´

drugi co do wielkoÊci w Bu∏garii

Monastyr Baczkowski, równie˝ po-

∏o˝ony wysoko w górach.

Jednym z najbardziej malowniczych

miast w Bu∏garii jest P∏owdiw, drugi

co do wielkoÊci oÊrodek w kraju.

Uczniowie podziwiali wspania∏à sta-

rówk´ i pozosta∏oÊci rzymskiego fo-

rum – amfiteatru, z którego rozciàga

si´ przepi´kna panorama na najwy˝-

sze góry Bu∏garii – Rodopy. Wi´k-

szoÊç mieszkaƒców Bu∏garii to wy-

znawcy prawos∏awia. Uda∏o si´ nam

jednak odwiedziç równie˝ koÊció∏ ka-

tolicki, po∏o˝ony w centrum miasta.

Podczas kupowania regionalnych

pamiàtek uczniowie bez problemu

pos∏ugiwali si´ bu∏garskà walutà

(lewy). Doskonale nawiàzywali kon-

takty z rówieÊnikami z Bu∏garii.

Godnie reprezentowali Gmin´ Nie-

por´t oraz Polsk´ w innym kraju

Unii Europejskiej. Mieli mo˝liwoÊç

bli˝ej poznaç tradycj´ i kultur´ bu∏-

garskà. Nabyte przez uczniów do-

Êwiadczenia sà bezcenne.

Uczniowie Szko∏y Podstawowej

w Józefowie dzi´kujà Wójtowi Ma-

ciejowi Mazurowi za umo˝liwienie

udzia∏u w wymianie m∏odzie˝y

mi´dzy zaprzyjaênionymi gminami

partnerskimi.

� SSPP  JJóózzeeffóóww

WIZYTA u przyjaciół
w Dolnej Banii

Zmiana warty przed Pa∏acem Prezydenckim

Po˝egnalna kolacja z gospodarzami – w Êrodku Wójt Dolnej Banii Wladimir Djambazov Droga do Monastyru Baczkowski

Na starówce w mieÊcie P∏owdiw

P∏owdiw – pozosta∏oÊci rzymskiego forum
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Z okazji Dnia
Edukacji Narodowej
w gminie Niepor´t
odbyło si´ uroczyste
spotkanie, podczas
którego wr´czone
zostały medale
i nagrody
pracownikom
oÊwiaty, którzy
wyró˝nili si´ w pracy
dydaktycznej
i wychowawczej.

ÂWI¢TO oÊwiatyW
uroczystoÊci, która mia∏a

miejsce 13 paêdziernika,

udzia∏ wzi´li dyrektorzy,

nauczyciele, pracownicy niepedago-

giczni oraz Wójt Maciej Mazur, Za-

st´pca Wójta Alicja Soko∏owska,

Przewodniczàcy Rady Gminy Euge-

niusz Woêniakowski, Wiceprzewod-

niczàcy Rady Gminy Marian

Oszczyk. GoÊciem specjalnym spo-

tkania by∏a dr Czes∏awa Kunkie-

wicz-Waligóra radca ministra w Mi-

nisterstwie Edukacji Narodowej.

Na wniosek Wójta Gminy Niepo-

r´t Medalem Komisji Edukacji Na-

rodowej odznaczone zosta∏y: El˝bie-

ta Zieliƒska – dyrektor Gminnego

Przedszkola w Niepor´cie, Agniesz-

ka Powa∏a – dyrektor Szko∏y Podsta-

wowej w Józefowie, Bo˝ena Madej

– dyrektor Gminnego Przedszkola

w Bia∏obrzegach.

Na wniosek dyrektorów szkó∏ Me-

dale Komisji Edukacji Narodowej

otrzyma∏y Marzena Muda oraz Jo-

lanta Mazur – nauczycielki Gimna-

zjum im. Bohaterów Bitwy War-

szawskiej 1920 r. w Stanis∏awowie

Pierwszym.

Wójt Gminy Niepor´t przyzna∏ na-

grody z okazji Dnia Edukacji Naro-

dowej dyrektorom: Barbarze Skrzyp-

kiewicz – dyrektor Gimnazjum im.

Bohaterów Bitwy Warszaw-

skiej 1920 r. w Stanis∏awowie Pierw-

szym, Agnieszce Powa∏a – dyrektor

Szko∏y Podstawowej w Józefowie,

Edycie KuÊ – dyrektor Szko∏y Pod-

stawowej im. Bronis∏awa Tokaja

w Niepor´cie, Annie Ko∏odziej – dy-

rektor Gminnego Przedszkola „Aka-

demia Ma∏ych Odkrywców” w Ze-

grzu Po∏udniowym, Wandzie Bi∏as

– dyrektor Szko∏y Podstawowej

im. I. Batalionu Saperów KoÊciusz-

kowskich w Izabelinie, Wandzie De-

lis – dyrektor Szko∏y Podstawowej

im. 28 Pu∏ku Strzelców Kaniowskich

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Wólce Radzymiƒskiej, Agacie

¸ukasiuk – dyrektor Szko∏y Podsta-

wowej im. Wojska Polskiego w Bia-

∏obrzegach, El˝biecie Zieliƒskiej

– dyrektor Gminnego Przedszkola

w Niepor´cie, Bo˝enie Madej – dy-

rektor Gminnego Przedszkola w Bia-

∏obrzegach; nauczycielom: Iwonie

Kutra, Marzenie Muda, Jolancie Ma-

zur, Bronis∏awowi Orlikowskiemu

– nauczycielom Gimnazjum im. Bo-

haterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.

w Stanis∏awowie Pierwszym, Hannie

Pop∏awskiej i Ma∏gorzacie Wieczo-

rek – nauczycielkom Szko∏y Podsta-

wowej im. Bronis∏awa Tokaja w Nie-

por´cie, Katarzynie Nàç – nauczy-

cielce Szko∏y Podstawowej im. I.

Batalionu Saperów KoÊciuszkow-

skich w Izabelinie, Monice Kotowo-

da i Romanowi Madejowi – nauczy-

cielom Szko∏y Podstawowej im.

Wojska Polskiego w Bia∏obrzegach,

Agnieszce Sysiak – nauczycielce

Szko∏y Podstawowej w Józefowie,

Urszuli No˝yƒskiej – nauczycielce

Szko∏y Podstawowej im. 28 Pu∏ku

Strzelców Kaniowskich w Zespole

Szkolno-Przedszkolnym w Wólce

Radzymiƒskiej, El˝biecie Szewc

– nauczycielce Gminnego Przed-

szkola „Akademia Ma∏ych Odkryw-

ców” w Zegrzu Po∏udniowym, Be-

acie Brzostek – nauczycielce Gmin-

nego Przedszkola w Niepor´cie; oraz

pracownikom niepedagogicznym:

Ewie Gajda – sekretarz Szko∏y Pod-

stawowej im. Bronis∏awa Tokaja

w Niepor´cie i Janinie Pietraszek

– sekretarz Szko∏y Podstawowej

im. 28 Pu∏ku Strzelców Kaniowskich

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Wólce Radzymiƒskiej. 

Swoje nagrody przyznali równie˝

pracownikom dyrektorzy szkó∏. 

Gratulujemy nagrodzonym i ˝y-

czymy im satysfakcji i zadowolenia

z wykonywanej pracy. � BBWW

MEDAL NATALII
REDY w Regatach
o Memoriał
im. Wojciecha Kozery

ODKRYWAMY talenty – Ola Michalska
wicemistrzynià szachowà

Natalia Reda, uczennica Szkoły Podstawowej im. B. Tokaja
jest jednà z triumfatorek Regat o Memoriał
im. Wojciecha Kozery, wieloletniego działacza
i koordynatora sekcji
kajakowej, które rozegrane
zostały 3 paêdziernika br.
w Warszawie.

Wielki, mały człowiek, tak
mo˝na powiedzieç
o uczennicy klasy drugiej
Szkoły Podstawowej
w Niepor´cie, Oli
Michalskiej. 

Dziewczynka ma niezwyk∏à pasj´

– jest zawodniczkà szachowà, osià-

gajàcà – mimo bardzo m∏odego wie-

ku – wysokie notowania. Swojà

przygod´ z szachami rozpocz´∏a

w pierwszej klasie. 

Do sukcesu Oli przyczyni∏o si´

szkolne ko∏o szachowe, zainicjowa-

ne przez nauczycielk´ matematyki

panià Hann´ Pop∏awskà, a prowa-

dzone m. in. przez pana Cezarego

Indulskiego – nauczyciela informa-

tyki. 

Tak m∏oda zawodniczka zosta∏a

najpierw mistrzynià szko∏y, pokona-

∏a nawet szóstoklasistów! Wtedy to

uwierzy∏a w swoje mo˝liwoÊci i „ru-

szy∏a na podbój Êwiata”. 

W swojej krótkiej szachowej karie-

rze dwukrotnie uzyska∏a tytu∏ najlep-

szej szachistki, bioràc udzia∏ w tur-

nieju „Pierwsza klasa daje mata”

oraz w turnieju o puchar Burmistrza

Chomiczówki. 

W wakacje zdoby∏a V miejsce

w Mistrzostwach Polski M∏odzie˝y

w Szachach B∏yskawicznych, a we

wrzeÊniu II miejsce w Mistrzo-

stwach Warszawy. 

Teraz przed Olà ogromne wyzwa-

nie. Wkrótce weêmie udzia∏ w Mi´-

dzywojewódzkich Mistrzostwach

Juniorów w Szachach Klasycznych,

które b´dà jednoczeÊnie eliminacja-

mi do Olimpiady M∏odzie˝y oraz

Mistrzostw Polski. 

Olu, jesteÊ naszà wielkà nadziejà.

Gratulujemy i trzymamy za Ciebie

kciuki.

� II..KKooppkkaa//AA..LLeewwaaddnnddoowwsskkaa

Organizatorem konkursu by∏a Miej-

ska i Powiatowa Biblioteka Publicz-

na w Legionowie. Klementyna jest

uczennicà klasy Ia Gimnazjum w Sta-

nis∏awowie Pierwszym. Fotografo-

waç zacz´∏a ju˝ w szkole podstawo-

wej, pod kierunkiem nauczycielki

Katarzyny Za∏´skiej. ZdolnoÊci i pa-

sja zaowocowa∏y ju˝ pierwszà nagro-

dà. Serdecznie gratulujemy i ˝yczy-

my dalszych sukcesów. � BBWW

Natalia wystartowa∏a w Memoriale

im. Damiana Âwierczyƒskiego

na dystansie 2000 m w kategorii

dzieci – dziewcz´ta i zaj´∏a III miej-

sce. Jest to tym wi´kszy sukces, ˝e

trenuje kajakarstwo zaledwie od pó∏

roku i by∏ to dopiero jej czwarty start

w zawodach.

Wysoki wynik nie jest jednak

przypadkowy, bowiem Natalia po-

Êwi´ca na treningi mnóstwo czasu.

Trenuje pi´ç dni w tygodniu przynaj-

mniej po dwie godziny dziennie.

– W sezonie letnim jest to g∏ównie

trening na wodzie, natomiast zimà

b´dzie to przede wszystkim si∏ow-

nia, basen i oczywiÊcie obowiàzko-

wo bieganie – mówi zawodniczka.

Natalia trenuje kajakarstwo kla-

syczne w Klubie Sportowym „Spój-

nia Warszawa” pod okiem trenerki

Marzeny Andziak. Na co dzieƒ uczy

si´ w klasie szóstej i przygotowuje

si´ do napisania Sprawdzianu szó-

stoklasisty. Swojà przysz∏oÊç wià˝e

jednak ze sportem. Po ukoƒczeniu

szko∏y podstawowej zamierza kon-

tynuowaç nauk´ w gimnazjum w Ze-

spole Szkó∏ Sportowych Nr 72

przy ul. Konwiktorskiej w Warsza-

wie. 

Trzymamy kciuki za dalsze osià-

gni´cia i ˝yczymy wytrwa∏oÊci!

� IIwwoonnaa  KKooppkkaa

NAGRODZONA
fotografia

Klementyna Plutecka ze Stanisławowa
Pierwszego otrzymała Nagrod´
Specjalnà Starosty Powiatu
Legionowskiego w Konkursie
fotograficznym „Na polach, łàkach,
ugorach”.



11.00 Prezentacja pojazdów opancerzonych i przeja˝d˝ki 
wozami bojowymi – Plac WolnoÊci w Niepor´cie

17.15 Zło˝enie kwiatów pod pomnikiem Legionistów 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białobrzegach 

18.00 Msza Âwi´ta w intencji Ojczyzny w koÊciele 
Niepokalanego Pocz´cia NMP w Niepor´cie 

19.00 UroczystoÊci na Placu WolnoÊci: 
– Uczczenie pami´ci mieszkaƒców Gminy Niepor´t –

˝ołnierzy AK III Batalionu I Rejonu „Marianowo”,
„Brzozów” VII Obwodu „Obro˝a”

– Apel Poległych i zło˝enie kwiatów
– Program artystyczny
– Pokaz sztucznych ogni


