
P
lac zabaw ma powierzch-

ni´ 500 m2. Urzàdzenia za-

bawowe stan´∏y na ela-

stycznej nawierzchni gumowej

koloru pomaraƒczowego, bez-

piecznej, chroniàcej przed ura-

zami. Ciàgi komunikacyjne

zaznaczone sà kolorem niebie-

skim. Dzieci majà do dyspozy-

cji: du˝y zestaw wielofunkcyj-

ny, z∏o˝ony m.in. z 3 zadaszo-

nych wie˝ z podestem,

2 mostków ∏ukowych, 2 zje˝-

d˝alni, drabinki ∏ukowej, prze-

plotni przestrzennej, rury stra-

˝ackiej; ma∏y zestaw wielo-

funkcyjny z wie˝à, zje˝d˝alnià

i balkonikiem; huÊtawki wago-

we. Zabawki tworzà ma∏à

„d˝ungl´”, zach´cajàcà

do wspinaczki i pokonywania

przeszkód. Taki by∏ te˝ cel

przyÊwiecajàcy twórcom pro-

gramu „Radosna szko∏a” – za-

pewnienie najm∏odszym uczniom

kl. I-III w∏aÊciwego rozwoju

psychofizycznego i warunków

do aktywnoÊci ruchowej po-

równywalnej ze standardami

wychowania przedszkolnego.

Na budow´ placu zabaw gmi-

na uzyska∏a dofinansowanie

w wysokoÊci 111 tys. z∏, stano-

wiàce 50% poniesionych kosz-

tów. Reszt´ kosztów pokry∏a

z w∏asnego bud˝etu.

Jest to ju˝ trzeci plac zabaw

na terenie gminy Niepor´t, zre-

alizowany w ramach programu

„Radosna Szko∏a”. Pozosta∏e

znajdujà si´ w Bia∏obrzegach

i w Józefowie. 

Uroczyste otwarcie placu
zabaw w Niepor´cie, na które
serdecznie zapraszamy, na-
stàpi 30 wrzeÊnia o godzinie
13.00. 

� B.Wilk
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DO˚YNKI GMINNE
Âwi´to Ziemniaka

w skrócie
UNIWESYTET TRZECIEGO WIEKU

Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku i jego Filia w Serocku og∏aszajà zapi-
sy s∏uchaczy na rok akademicki
2011/2012.
Warunki przyj´cia:
1. Rozmowa wst´pna z cz∏onkiem kierownic-

twa LUTW,
2. Wype∏nienie deklaracji przystàpienia

do LUTW,
3. 2 zdj´cia legitymacyjne,
4. Wpisowe /dla nowo wst´pujàcych/ jednora-

zowo 20 z∏otych plus op∏ata za pierwszy
semestr nowego roku akademickiego 50 z∏o-
tych.

Do sekretariatu LUTW powinni zg∏osiç si´ rów-
nie˝ s∏uchacze poprzednich lat w celu doko-
nania zapisu do poszczególnych zaj´ç fakulta-
tywnych. IloÊç osób w poszczególnych grupach
fakultatywnych jest ograniczona, decyduje ko-
lejnoÊç zapisów.
W nowym roku akademickim s∏uchacze b´dà mo-
gli korzystaç z nast´pujàcych zaj´ç fakultatyw-
nych /pod warunkiem, ˝e grupa b´dzie liczy∏a
minimum 10 s∏uchaczy/:
1. J´zyk angielski /3 poziomy/
2. J´zyk niemiecki /2 poziomy/
3. J´zyk rosyjski
4. Warsztaty plastyczne
5. Nauka obs∏ugi komputera
6. Zaj´cia chóru
7. Taniec towarzyski
8. Zaj´cia wiza˝u i stylizacji
9. Terapia ruchem przy muzyce

10. Aerobic
11. Rehabilitacja ruchowa
12. P∏ywanie
13. Salonik literacki i warsztaty teatralne
Wyczerpujàcà informacj´ mogà Paƒstwo uzyskaç
w sekretariacie LUTW w Legionowie ul. Pi∏sud-
skiego 3 w godzinach 09.00-12.00 od ponie-
dzia∏ku do czwartku, na stronie internetowej
www. lutw.net oraz pod numerem telefonu
/22/784-05.15/ w czasie dy˝urów cz∏onków
kierownictwa.
W Serocku w siedzibie miejskiego OÊrodka
Kultury ul. Pu∏tuska 47, pod nr. 
tel. /22/782-73-50 i na stronie internetowej;
www: kultura@serock.info i www.serock.pl.
Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 dla
s∏uchaczy LUTW i Filii w Serocku odb´dzie si´
w dniu 23.09.2011r. o godz. 16.30 w sali wi-
dowiskowej urz´du miasta w Legionowie ul. Pi∏-
sudskiego nr 41.

DYREKTOR Legionowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

dr Roman BISKUPSKI

Przy Szkole Podstawowej im. B. Tokaja w Niepor´cie powstał plac zabaw
dla najmłodszych uczniów, wybudowany w ramach 
rzàdowego programu MEN „Radosna Szkoła”.

„DERLIAUS SVENTE”, czyli do˝ynki

PLAC ZABAW Radosna Szkoła w Niepor´cie
W odpowiedzi
na zaproszenie mera miasta
Soleczniki na Wileƒszczyênie
delegacja Gminy Niepor´t
udała si´ na „Âwi´to
Plonów” na Litw´.
Mieszkaƒcy Józefowa
zaprezentowali
na uroczystoÊci
w Solecznikach wieniec
do˝ynkowy, który
w sierpniu tego roku zdobył
drugie miejsce
w diecezjalno-powiatowych
do˝ynkach w Legionowie.

O pobycie delegacji w Solecznikach – czyt. strona 2
So∏tys Stanis∏aw R´belski odbiera z ràk Mera

Soleczników nagrod´ za prezentowany wieniec
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ZAWIADOMIENIE
Niepor´t, dnia 1 wrzeÊnia 2011 r.

W zwiàzku ze zbli˝ajàcymi si´ wyborami do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
– działajàc na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 ze zm.) – zawiadamiam, ˝e:

Wyborcy:
– przebywajàcy czasowo na obszarze gminy

w okresie obejmujàcym dzieƒ wyborów,

– nigdzie nie zamieszkali, a przebywajàcy

czasowo na terenie gminy mogà sk∏adaç

wnioski o dopisanie do spisu wyborców

w terminie do dnia 4 paêdziernika 2011 r.
˚o∏nierze pe∏niàcy zasadniczà lub okresowà

s∏u˝b´ wojskowà oraz pe∏niàcy s∏u˝b´ w cha-

rakterze kandydatów na ˝o∏nierzy zawodo-

wych lub odbywajàcy çwiczenia i przeszko-

lenie wojskowe, a tak˝e ratownicy odbywa-

jàcy zasadniczà s∏u˝b´ w obronie cywilnej

poza miejscem sta∏ego zamieszkania oraz po-
licjanci w jednostkach skoszarowanych

– w terminie od 19 wrzeÊnia 2011 r. do
26 wrzeÊnia 2011 r. mogà sk∏adaç wnioski

o dopisanie do wybranego przez siebie spisu

wyborców sporzàdzanego dla miejscowoÊci,

w której odbywajà s∏u˝b´.

Wnioski, o których mowa powy˝ej nale˝y

sk∏adaç w Urz´dzie Gminy Niepor´t, Plac

WolnoÊci 1, Dzia∏ Spraw Obywatelskich, po-

kój nr 3 w godzinach pracy Urz´du: ponie-

dzia∏ek 8.00-18.00, wtorek-piàtek 8.00-16.00.

Druki wniosków sà dost´pne w Dziale Spraw

Obywatelskich, pokój nr 3 oraz na stronie in-

ternetowej www. nieporet.pl w zak∏adce

„Wybory parlamentarne 2011”.

JednoczeÊnie zawiadamiam, ˝e na ˝àdanie

wyborcy zmieniajàcego miejsce pobytu

przed dniem wyborów urzàd gminy, który

sporzàdzi∏ spis, wydaje zaÊwiadczenie o pra-
wie do g∏osowania. ZaÊwiadczenie mo˝e byç

odebrane za pokwitowaniem, osobiÊcie albo

przez upowa˝nionà pisemnie osob´, je˝eli

w upowa˝nieniu wskazano nr PESEL osoby,

której zaÊwiadczenie dotyczy.

ZaÊwiadczenia o prawie do g∏osowania wy-

daje Dzia∏ Spraw Obywatelskich Urz´du

Gminy Niepor´t, Plac WolnoÊci 1, pokój nr 3

w godzinach pracy Urz´du: poniedzia-

∏ek 8.00-18.00, wtorek-piàtek 8.00-16.00.

Termin wydawania zaÊwiadczeƒ up∏ywa
7 paêdziernika 2011r. o godz. 16.00.
Spis wyborców b´dzie udost´pniany
do wglàdu w Dziale Spraw Obywatelskich

Urz´du Gminy Niepor´t, Plac WolnoÊci 1, po-

kój nr 3 w godzinach pracy Urz´du: ponie-

dzia∏ek 8.00- 18.00, wtorek-piàtek 8.00-16.00

w terminie od dnia 19 wrzeÊnia 2011 r.
do dnia 3 paêdziernika 2011r.
Lokale obwodowych komisji wyborczych
w dniu 9 paêdziernika 2011 r. b´dà otwar-
te w godz. 7.00 – 21.00.

Urz´dnik wyborczy

/-/ El˝bieta Staniszewska

WYBORY DO SEJMU i SENATU RP
9 paêdziernika 2011 r.

INFORMACJA dla mieszkaƒców Zegrza Południowego
Informujemy, ˝e została zmieniona siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Zegrzu
Południowym. W zwiàzku z powy˝szym mieszkaƒcy Zegrza Południowego głosujà w Domu

Kultury przy ul. Osiedle Wojskowe 13. 
Lokal wyborczy b´dzie czynny w godz. 7.00–21.00.

INFORMACJA dla mieszkaƒców Izabelina i Stanisławowa Pierwszego
Informujemy, ˝e została zmieniona siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Izabelinie.
W zwiàzku z powy˝szym mieszkaƒcy Izabelina i Stanisławowa Pierwszego głosujà w Szkole

Podstawowej im. Batalionu Saperów KoÊciuszkowskich w Izabelinie ul. Szkolna 1. 
Lokal wyborczy b´dzie czynny w godz. 7.00–21.00.

„DERLIAUS SVENTE”, czyli do˝ynki

W odpowiedzi na zaproszenie mera miasta Soleczniki na Wileƒszczyênie delegacja Gminy
Niepor´t udała si´ na „Âwi´to Plonów” na Litw´. Mieszkaƒcy Józefowa zaprezentowali
na uroczystoÊci w Solecznikach wieniec do˝ynkowy, który w sierpniu tego roku zdobył
drugie miejsce w diecezjalno-powiatowych do˝ynkach w Legionowie.

N
a czele delegacji stan´li wójt

S∏awomir Maciej Mazur, Wi-

ceprzewodniczàcy Rady Gmi-

ny Marian Oszczyk, so∏tys wsi Józe-

fów Stanis∏aw R´belski, so∏tys Mi-

cha∏owa-Grabiny Ryszard Zajàc oraz

ks. Piotr Âliwka-proboszcz parafii

NajÊwi´tszej Maryi Panny Królowej

w Józefowie. Mieszkaƒcy Józefowa

zaprezentowali na uroczystoÊci

w Solecznikach wieniec do˝ynkowy

wykonany przez grup´ „Fasolka-

rzy”, który w sierpniu tego roku zdo-

by∏ drugie miejsce w diecezjalno-po-

wiatowych do˝ynkach w Legiono-

wie. Wieniec ten by∏ prezentowany

równie˝ na ogólnopolskich do˝yn-

kach w Cz´stochowie, wojewódz-

kich do˝ynkach w Wyszkowie,

na „Festiwalu AktywnoÊci Spo∏ecz-

nej i Kulturalnej So∏ectw” w Seroc-

ku oraz na festynie Caritas w Józe-

fowie. So∏ectwo Józefów od jedena-

stu lat jako jedyne w gminie Niepor´t

wykonuje i prezentuje wieƒce do˝yn-

kowe, promujàc w ten sposób gmi-

n´ w Polsce oraz poza jej granicami. 

Wizyta na Litwie rozpocz´∏a si´

spotkaniem delegacji Gminy Niepo-

r´t z merem miasta Soleczniki,

w którym uczestniczy∏y delegacje

partnerskich gmin z Polski, Rosji,

Bia∏orusi i Litwy. Polacy stano-

wià 80% mieszkaƒców miasta So-

leczniki. W ich r´kach znajdujà

si´ 22 z 24 mandatów na wojewódz-

two. Wyró˝nia ich niezwyk∏a goÊcin-

noÊç i ˝yczliwoÊç, poruszajàce jest

tak˝e ich przywiàzanie do kultywo-

wania tradycji polskiej. UroczystoÊç

do˝ynkowa oraz msza Êwi´ta by∏y

prowadzone w j´zyku polskim oraz

litewskim. Wieniec z Józefowa za-

prezentowany na „Âwi´cie Plonów”

w Solecznikach otrzyma∏ wyró˝nie-

nie. Wystrój trzynastu prezentowa-

nych zagród, przygotowanych przez

tamtejsze gminy, zachwyca∏ pomy-

s∏owoÊcià i ró˝norodnoÊcià wykorzy-

stanych darów ziemi. Na suto zasta-

wionych sto∏ach królowa∏y wyroby

regionalne z mi´s i ryb, nalewki, cia-

sta, oraz tradycyjny litewski czarny

chleb z kminkiem. Prezentowano

dorobek artystyczny i kulturalny,

na scenie wyst´powa∏y regionalne

zespo∏y i orkiestry z Polski, Litwy

i Rosji. Muzyka i taƒce porywa∏y pu-

blicznoÊç do zabawy.

Podczas wyjazdu mieszkaƒcy gmi-

ny zwiedzili s∏ynny zamek na wodzie

w Trokach oraz najpi´kniejsze zabyt-

ki Wilna. W kaplicy Matki Bo˝ej Mi-

∏osierdzia w Ostrej Bramie ks. Piotr

Âliwka odprawi∏ uroczystà msz´

Êwi´tà w intencji grupy do˝ynkowej.

Grupa stan´∏a równie˝ przy grobie

z napisem „Matka i Serce Syna”, któ-

ry jest miejscem pochówku urny

z sercem Józefa Pi∏sudskiego i jego

matki na cmentarzu na Rossie. 

� Beata Jakubik Pietrucha

Fotorelacj´ z wyjazdu do Soleczni-

ków zamieÊcimy w nast´pnym nume-

rze WieÊci Niepor´ckich.

INWESTYCJA w ulicy Jana Kazimierza w Niepor´cie
Słoneczna wrzeÊniowa pogoda sprzyja realizacji
inwestycji w ulicy Jana Kazimierza w Niepor´cie
– budowie sieci kanalizacyjnej i wodociàgowej.

Prace budowlane wykonywane sà

od ulicy Chabrowej, gdzie sieç kanali-

zacyjna po∏o˝ona zosta∏a w ubieg∏ym

roku, i realizowane jednoczeÊnie

w dwóch kierunkach – w stron´ stacji

PKP i w stron´ Placu WolnoÊci. Na wy-

sokoÊci ulicy Chabrowej nastàpi∏o po-

∏àczenie istniejàcego ju˝ kana∏u z no-

wo budowanym w ul. Jana Kazimierza.

Po∏o˝ono ju˝ 100 metrów kanalizacji

(z zaplanowanych 1500 m) i 60 metrów

wodociàgu (z zaplanowanych 1100).

Po zakoƒczeniu ca∏oÊci prac, które

planowane jest najpóêniej w czerw-

cu 2012 roku, wykonawca odtworzy

nawierzchni´ w ul. Jana Kazimierza. 

WartoÊç ca∏ej inwestycji to ok. 6mln,

a 85% kosztów pokrywa dofinansowa-

nie ze Êrodków unijnych. � BW

„Projekt współfinansowany przez Uni´ Europejskà ze Êrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013"
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SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI
WYBORCZYCH

w  wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej w Gminie Niepor´t

Tablice informacyjne na terenie Gminy Niepor´t, przeznaczone do bezpłatnego umieszczania
urz´dowych obwieszczeƒ wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Niepor´t z dnia 7 wrzeÊnia 2011 r.
Na podstawie art. 16 §1 i art. 61a §1 ustawy

z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wybor-

czy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z póên. zm.) po-

daj´ do publicznej wiadomoÊci informacj´
o numerach i granicach obwodów g∏oso-

wania, siedzibach obwodowych komisji
wyborczych oraz lokalach obwodowych
komisji wyborczych przystosowanych
do potrzeb wyborców niepe∏nosprawnych
oraz o mo˝liwoÊci g∏osowania korespon-

dencyjnego przez osoby niepe∏nosprawne,
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej, zarzàdzonych na dzieƒ 9 paê-
dziernika 2011 roku.

Lp. Sołectwo Lokalizacja
1. Wola Aleksandra – ul. Wolska 124 – 1 szt.
2. Michałów-Grabina – ul. Przyrodnicza 15 – 1 szt.

– skrzy˝owanie ul.Przyrodnicza/ul.Kwiatowa – 1 szt.
3. Białobrzegi – ul. Wczasowa 20 (przy sklepie) – 1 szt.

– Osiedle Wojskowe: przy głównym wjeêdzie na teren osiedla po lewej stronie – 1szt.
– na placu przed pawilonem handlowym – 1 szt.
– przy placu zabaw dla dzieci przy bloku nr 24 – 1 szt.

4. Beniaminów – Beniaminów 10 – 1 szt.
5. Wólka Radzymiƒska – ul. Szkolna 70 – 1 szt.

– ul. Topolowa 4 A – 1 szt.
6. Stanisławów Pierwszy – ul. PrzyszłoÊç (przy rzece Czarna) – 1 szt.

– ul. PrzyszłoÊç 38 A (przy sklepie) – 1 szt.
– ul. Graniczna – 1 szt.
– ul.J.Kazimierza (przy DH ANNA 

kierunek do Warszawy) – 1szt.
7. Rembelszczyzna – ul. Stru˝aƒska 157 – 1 szt.

– ul. Stru˝aƒska 133 A (przy sklepie w kierunku Legionowa) – 1szt.
8. Stanisławów Drugi – ul. Wolska 71 A (przy Domu Kultury) – 1 szt.

– skrzy˝owanie ul. Łàkowej i ul. Radosnej – 1 szt.
9. Izabelin – skrzy˝owanie ul. Szkolna/ul.Graniczna (przy sklepie) – 1 szt.
10. Aleksandrów – skrzy˝owanie ul. Zwyci´stwa/ul.Polna/ul.Królewska (przy kapliczce) – 1szt.

– skrzy˝owanie ul. Królewska/ul.Izabeliƒska (przy składzie celnym) – 1 szt.
11. Kàty W´gierskie – ul. Stru˝aƒska 46 (przy sklepie) – 1 szt.

– ul. PrzyleÊna 2 – 1 szt.
12. Józefów – ul. Szkolna (przy KoÊciele) – 1 szt.

– ul. Główna 51 – 1szt.
– skrzy˝owanie ul. Szkolnej /ul.Wiosennej – 1 szt.

13. Zegrze Południowe – Osiedle Wojskowe (przy wjeêdzie na teren osiedla) – 1 szt.
– Osiedle Wojskowe (przy bloku nr 53) – 1 szt.
– ul. Rybaki (przy Przedszkolu) – 1 szt.

14. Rynia – przy ul. Spacerowej/ul.Głównej przy przystanku autobusowym – 1szt
– p´tla autobusowa – 1 szt.
– koniec ul. Głównej (przy Załubicach) – 1 szt.

15. Niepor´t – ul. Małoł´cka 22 (przy sklepie) – 1 szt.
– ul. Dworcowa (przy OÊrodku Kultury) – 1 szt.
– ul. Zegrzyƒska – 1 szt.
– ul. PodleÊna 4 (przy OÊrodku Zdrowia) – 1 szt.
– ul. J. Kazimierza (przystanek przy Urz´dzie Pocztowym) – 2 szt.
– ul. J. Kazimierza (przystanek autobusowy Osiedle Głogi skrzy˝owanie ul.Wazów /ul.J.Kazimierza) – 1 szt.
– ul. J. Kazimierza (przystanek autobusowy Osiedle Głogi przy zjeêdzie do CPN) – 1 szt.
– ul. Ró˝ana (przy placu zabaw) – 1 szt.

Numer Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
obwodu
głosowania

1. Sołectwo Niepor´t z wyłàczeniem Osiedla Głogi Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bronisława Tokaja
w Niepor´cie ul. Dworcowa 9

2. Sołectwa: Aleksandrów oraz Osiedle Głogi Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.
– cz´Êç sołectwa Niepor´t w Stanisławowie Pierwszym ul. Jana Kazimierza 16 D

3. Sołectwa: Izabelin i Stanisławów Pierwszy Szkoła Podstawowa im. Batalionu Saperów 
KoÊciuszkowskich w Izabelinie ul. Szkolna 1

(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 im. Wandy Chotomskiej 

w Józefowie ul. Szkolna 62 
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

8. Sołectwa: Stanisławów Drugi i Wola Aleksandra OÊrodek Kultury w Stanisławowie Drugim ul. Wolska 71A
9. Sołectwo Zegrze Południowe OÊrodek Kultury w Zegrzu Południowym 

ul. Osiedle Wojskowe 13

Wójt Gminy Niepor´t

/-/ S∏awomir Maciej Mazur

UWAGA:

1. Wyborcy niepe∏nosprawni do dnia 19 wrzeÊnia 2011 r.*) (poniedzia∏ek) mogà zg∏osiç zamiar g∏osowania korespondencyjnego w tym przy pomocy nak∏adek na karty

do g∏osowania sporzàdzonych w alfabecie Braille’a. Do g∏osowania korespondencyjnego wyznacza si´ Obwodowà Komisj´ Wyborczà Nr 2 w Niepor´cie z siedzibà
w Gimnazjum im. Bohaterów Biwty Warszawskiej 1920 r. w Stanis∏awowie Pierwszym.

2. Wyborcy niepe∏nosprawni do dnia 26 wrzeÊnia 2011 r. (poniedzia∏ek) mogà sk∏adaç wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie, w którym lokal jest dostosowany

do potrzeb wyborców niepe∏nosprawnych oraz o zamiarze g∏osowania w tym obwodzie przy pomocy nak∏adek na karty do g∏osowania sporzàdzonych w alfabecie

Braille’a.

3. Wyborcy czasowo przebywajàcy na obszarze gminy oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali do dnia 4 paêdziernika 2011 r. (wtorek) mogà sk∏adaç wnioski o dopisanie

do spisu wyborców. 

Wnioski nale˝y sk∏adaç w Urz´dzie Gminy Niepor´t, pok. nr 3 w godz.: 8.00–16.00.

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 9 paêdziernika 2011 r. (niedziela) b´dà otwarte  w godz. 7.00 – 21.00

1. OBWODOWA KOMISJA
WYBORCZA NR 1
w NIEPOR¢CIE
z siedzibà 

w Szkole Podstawowej Nr 1

im. Bronis∏awa Tokaja, 

ul. Dworcowa 9

1) Anio∏kowski Krzysztof

2) Ch´ciƒska Bogumi∏a Zofia

3) Arciszuk Katarzyna

4) Marzec Joanna Dorota

5) Pietrucha Monika

6) Popiƒska Ewa Marzena

7) Wróbel Ewelina Maria

2. OBWODOWA KOMISJA
WYBORCZA NR 2
w NIEPOR¢CIE 
z siedzibà 

w Gimnazjum im. Bohaterów

Bitwy Warszawskiej 1920 r.

w Stanis∏awowie Pierwszym

ul. Jana Kazimierza 16D

1) Jamka Irmina

2) Jamka Izabela

3) Koperska Martyna

4) Krajewska Jolanta 

5) Madej Anita El˝bieta

6) Powa∏a Mariola Agnieszka

7) Wrzesieƒ Tomasz Jan

3. OBWODOWA KOMISJA
WYBORCZA NR 3
w IZABELINIE
z siedzibà w Szkole

Podstawowej im. Batalionu

Saperów KoÊciuszkowskich

w Izabelinie, 

ul. Szkolna 1

1) Banaszek Ewelina

2) Domos∏awska-Zieliƒska

Barbara Gra˝yna

3) Kostro Daniel

4) Popiƒska Monika Patrycja

5) Turska Marta Ewa

6) Zaremba Tomasz

7) Zielonka Dorota Danuta

4. OBWODOWA KOMISJA
WYBORCZA NR 4
w BIA¸OBRZEGACH
z siedzibà w Szkole

Podstawowej im. Wojska

Polskiego w Bia∏obrzegach,

ul. Wojska Polskiego 21

1) Kulesza Aneta

2) ¸ukasiuk Agata

3) Powa∏a-Nawrocka 

W∏adys∏awa

4) Roguska Zofia

5) Âliwa Jadwiga

6) Âwitalski Rados∏aw

7) Wojcieszek Ma∏gorzata

5. OBWODOWA KOMISJA
WYBORCZA NR 5
w WÓLCE
RADZYMI¡SKIEJ
z siedzibà w Szkole

Podstawowej im. 28 Pu∏ku

Strzelców Kaniowskich

w Wólce Radzymiƒskiej,

ul. Szkolna 79

1) Bartkiewicz Bo˝ena

2) Majewski Janusz

3) Pa∏aszewska Paulina Marta

4) Pluta Izabela

5) Poczta-Szulejewska Danuta

6) Roguska Ewa Anna

7) Zieliƒski Mariusz Roman

6. OBWODOWA KOMISJA
WYBORCZA NR 6
w KÑTACH 
W¢GIERSKICH
z siedzibà 

w OÊrodku Kultury 

w Kàtach W´gierskich,

ul. KoÊcielna 22

1) Gajda Magdalena

2) Galas Paulina

3) Kawka Monika Beata

4) Kostro Beata

5) Paterek Rafa∏

6) P∏ocharski Tomasz

7) Wróbel Dariusz Jan

7. OBWODOWA KOMISJA
WYBORCZA NR 7
w JÓZEFOWIE
z siedzibà 

w Szkole Podstawowej

im. Wandy Chotomskiej

w Józefowie,

ul. Szkolna 62

1) Bielski Andrzej

2) Brynda Adriana Agnieszka

3) Kostro Marcin Pawe∏

4) Popiƒska Paulina Laura

5) S∏awiƒski Maciej Stanis∏aw

6) Spyt Aneta

7) Sucharska Ewa

8. OBWODOWA KOMISJA
WYBORCZA NR 8
w STANIS¸AWOWIE
DRUGIM
z siedzibà 

w OÊrodku Kultury

w Stanis∏awowie Drugim,

ul. Wolska 71A

1) Gaszewska Jadwiga

2) Kos Ma∏gorzata

3) Kosakiewicz Monika Hanna

4) P∏ocharski Zbigniew Dionizy

5) Staniszewski Jakub

6) Stromecka Danuta

7) Witkowska Katarzyna

9. OBWODOWA KOMISJA
WYBORCZA NR 9
w ZEGRZU
PO¸UDNIOWYM
z siedzibà 

w OÊrodku Kultury 

w Zegrzu Po∏udniowym,

ul. Osiedle Wojskowe 13

1) Drabczyk Halina

2) Jacyna Izabela

3) Mataczyƒska Krystyna

4) P∏ocharski Marcin

5) Soubhieh Ewelina

6) Witkowski Krzysztof

7) Wierzbowska Mariola
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U
czestnicy rywalizowali ze sobà

w trzech kategoriach wieko-

wych: klasy 0-3, klasy 4-6 oraz

uczniowie gimnazjum i szkó∏ Êred-

nich. W tym roku udzia∏ w olimpia-

dzie wzi´∏o a˝ 127 osób. Z roku na

rok coraz wi´cej m∏odych mieszkaƒ-

ców gminy bierze w niej udzia∏.

Sportowe zmagania trwa∏y 4 dni.

Najwi´kszym zainteresowaniem tra-

dycyjnie cieszy∏y si´ konkurencje

wodne, m.in. windsurfing, kajaki

a tak˝e przeciàganie liny w wodzie.

W tym roku dzi´ki goÊcinnoÊci w∏a-

Êcicieli parku linowego RADOCHA

uda∏o si´ przeprowadziç dodatkowà

konkurencj´ w parku linowym na to-

rach przeszkód. OczywiÊcie, park li-

nowy okaza∏ si´ tak˝e Êwietnà zaba-

wà dla wszystkich dzieci. Z pomocà

dwóch trenerów Romana Madeja

i Waldemara Jastrz´bskiego rozegra-

ne zosta∏y mecze koszykówki, siat-

kówki oraz pi∏ki no˝nej. Wszyscy

uczestnicy olimpiady, nawet ci naj-

m∏odsi, bardzo dzielnie walczyli

o ka˝dy punkt. Odby∏y si´ równie˝

konkurencje w strzelaniu z wiatrów-

ki, biegi na czas, tory przeszkód, golf

oraz bocce. 

W ostatnim dniu zawodów odby∏y

si´ dogrywki oraz uroczyste zakoƒ-

czenie olimpiady. Puchary, medale

oraz dyplomy wr´cza∏ laureatom wójt

Maciej Mazur. Wszyscy uczestnicy

otrzymali pamiàtkowe nagrody ufun-

dowane przez firm´ GAZ SYSTEM. 

Sponsorami tegorocznej olimpiady

byli Gaz System, Park linowy RADO-

CHA, Firma Honda Sezam, Win-

dhunters, Port Jachtowy Niepor´t

oraz sklep spo˝ywczy Zofia Ordak

i Spó∏ka.

Serdecznie podzi´kowania sk∏ada-

my w imieniu Dyrektora Gminnego

OÊrodka Kultury Bogus∏awy Oksza

Klossi, pracowników GOK oraz dzie-

ci sponsorom, za okazane wsparcie

oraz ufundowane nagrody. Dzi´kuje-

my równie˝ pracownikom Portu Jach-

towego Niepor´t, pracownikom

WOPR oraz Panom Romanowi Ma-

dejowi i Waldemarowi Jastrz´bskie-

mu, za pomoc w organizacji konku-

rencji dla dzieci i m∏odzie˝y.

Serdecznie gratulujemy wszystkim

zwyci´zcom i ˝yczymy dalszych suk-

cesów! � Paulina Majewska

Ju˝ po raz czwarty
w ostatnim tygodniu
wakacji odbyła si´
olimpiada sportowa
dla dzieci pt. „sPort
Dzieciom”.
Organizatorami
olimpiady, obj´tej
honorowym
patronatem przez
Wójta Gminy Macieja
Mazura, sà Port
Jachtowy Niepor´t oraz
Gminny OÊrodek
Kultury w Niepor´cie.

Klasy 0-3 dziewcz´ta:
I miejsce Paulina Aniołkowska
II miejsce Jolanta S´pkowska
III miejsce Julia Pietrucha

Klasy 0-3 chłopcy:
I miejsce Franciszek Aniołkowski
II miejsce Sebastian Górtatowski
III miejsce Mateusz Borkowski

Klasy 4-6 dziewcz´ta:
I miejsce Paulina Kowalska
II miejsce Wiktoria Gogolewska
III miejsce Wiktoria WaÊ

Klasy 4-6 chłopcy:
I miejsce Krzysztof Krasowski
II miejsce Piotr Burza
III miejsce Adam Augustyniak

Gimnazjum, szkoła Êrednia dziewcz´ta:
I miejsce Natalia Wydra
II miejsce Katarzyna Szraga
III miejsce Joanna Powała

Gimnazjum, szkoła Êrednia chłopcy:
I miejsce Sebastian Wydra
II miejsce Kamil Kaczmarczyk
III miejsce Krystian Granos

OLIMPIJSKIE zmagania w Niepor´cie

TEGOROCZNI ZWYCI¢ZCY:
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I
mpreza ma na celu o˝ywienie lo-

kalnych spo∏ecznoÊci poprzez za-

prezentowanie dorobku poszcze-

gólnych so∏ectw z obszaru obj´tego

dzia∏alnoÊcià Zwiàzku Stowarzy-

szeƒ Partnerstwo Zalewu Zegrzyƒ-

skiego. W konkursie wzi´li udzia∏

przedstawiciele gmin: Dàbrówka,

Jab∏onna, Niepor´t, Radzymin, Se-

rock, Somianka oraz Wieliszew.

Dru˝yny startowa∏y w trzech katego-

riach, wybranych spoÊród zapropo-

nowanych siedmiu: dzia∏alnoÊç;

smaki i kuchnia regionalna; zanika-

jàcy zawód; dorobek artystyczny; le-

genda o so∏ectwie; ciekawy cz∏o-

wiek; osiàgni´cia – rozwój so∏ectwa

Barwne stoiska, g∏ównie zastawio-

ne przysmakami regionalnej kuchni,

to motyw przewodni jaki mo˝-

na by∏o zobaczyç w pierwszej cz´-

Êci festiwalu. Reprezentanci gminy

Niepor´t, czyli so∏ectwo Józefów

z so∏tysem Stanis∏awem R´belskim

i Radà So∏eckà na czele, zapraszali

uczestników do odwiedzenia ich

stoiska i skosztowania m.in. pyszne-

go ˝urku, kaszanki oraz naleÊników

z marmoladà, brzoskwiniami i bità

Êmietanà. Du˝ym zainteresowanie

wÊród odwiedzajàcych stoisko Józe-

fowa cieszy∏ si´ tegoroczny wieniec

do˝ynkowy, a tak˝e szkolny album

ze starymi zdj´ciami. Druga cz´Êç

festiwalu, to prezentacja so∏ectw

na scenie. Czas ograniczony do

20 minut nie pozwala∏ na wiele, jed-

nak mieszkaƒcy Józefowa, którzy

wyst´powali jako ostatnie z so∏ectw

pokazali na co ich staç. Najpierw ra-

powa∏y dzieci, a po nich swoje

zdolnoÊci wokalne i taneczne zapre-

zentowa∏ zespó∏ „Józefinki”. Na ko-

niec wraz z Józefinkami piosenk´ pt.

„To w Józefowie” zaÊpiewa∏ sam

so∏tys. By∏o kolorowo i zabawnie,

a przede wszystkim nikt si´ nie nu-

dzi∏. Ca∏a widownia z zaanga˝owa-

niem uczestniczy∏a w prezentacji Jó-

zefowa. Po tym wyst´pie chyba nikt

nie mia∏ wàtpliwoÊci, które so∏ectwo

wygra II edycj´ festiwalu. Po krót-

kiej przerwie kapitu∏a konkursu

og∏osi∏a wyniki oraz zwyci´stwo

mieszkaƒców Józefowa. Przysz∏o-

roczna edycja Festiwalu AktywnoÊci

Spo∏ecznej i Kulturalnej So∏ectw b´-

dzie mia∏a miejsce na terenie gminy

Niepor´t.

� R. Âwiàtkowski

JÓZEFÓW najaktywniejszym
sołectwem

Sołectwo Józefów z gminy Niepor´t zwyci´˝yło 
w II edycji Festiwalu AktywnoÊci Społecznej 

i Kulturalnej Sołectw, 
który odbył si´ przy serockim OÊrodku Kultury.
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SZCZEGÓLNA
wizyta

W niedziel´, 11 wrzeÊnia w Józefowie odbył si´ VI Piknik Rodzinny Caritas. Organizatorem imprezy 
od 6-ciu lat jest Zespół Charytatywny Caritas Parafii NMP Królowej w Józefowie. W tym roku honorowy patronat
nad Piknikiem Rodzinnym obj´li JE Abp Henryk Hoser oraz Wójt Gminy Niepor´t Sławomir Maciej Mazur, natomiast
patronat medialny Tygodnik „TOiOWO Legionowo” i Radio Warszawa.

Tegoroczna ju˝ VI edycja Pikniku Ro-

dzinnego Caritas po raz drugi odby∏a

si´ w nowym miejscu. Po ukoƒczeniu

budowy Orlika i placu zabaw na tere-

nie szko∏y w Józefowie impreza zosta-

∏a przeniesiona na po∏o˝ony u podnó-

˝a koÊcio∏a parafialnego, wi´kszy plac,

który udost´pnili pp. Danuta i Jerzy

Michalscy. Na scenie, którà nieodp∏at-

nie wypo˝yczy∏ radny Marian

Oszczyk wystàpi∏y znakomite zespo-

∏y: M∏odzie˝ 50+, TuBeUp, Józefinki

z solistà Stanis∏awem R´belskim, so∏-

tysem Józefowa. Imprez´ poprowadzi∏

charytatywnie z wielkim dynamizmem

aktor i wokalista Janusz Laskowski

z Warszawy.

Jak co roku przygotowane zosta∏y

liczne atrakcje dla dzieci, m. in. plac

zabaw oraz liczne konkursy prowadzo-

ne przez Beat´ Piórkowskà z Józefo-

wa. Dmuchana zje˝d˝alnia stan´∏a

dzi´ki wsparciu finansowemu Wójta

Gminy, mo˝na by∏o tak˝e wylosowaç

wiele atrakcyjnych zabawek dzi´ki po-

mocy dyrektor szko∏y Agnieszce Po-

wale. Na stoiskach cz´stowano ufun-

dowanymi przez sponsorów kie∏baska-

mi, grochówkà, lodami i ciastami

domowego wypieku. Do pomocy

przy organizacji imprezy przy∏àczyli

si´ ju˝ po raz drugi Skauci z dru˝yny

w Legionowie. 

Punktem kulminacyjnym zawsze

jest licytacja charytatywna, dzi´ki któ-

rej w tym roku uda∏o si´ zebraç ca∏-

kiem pokaênà sum´ 8,5 tysiàca z∏o-

tych. Najwi´kszà batali´ stoczono

o koszulk´ z podpisem reprezentanta

Polski i zawodnika NBA Marcina

Gortata. Wylicytowano tak˝e kosiark´,

weekend we dwoje w Bukowinie Ta-

trzaƒskiej, pi∏ki z podpisami zawodni-

ków Legii Warszawa i Polonii, ubra-

nia sportowe z kolekcji olimpijskiej

Vancouver oraz dla ∏asuchów 5 kg bel-

gijskiej czekolady. Pozyskane fundu-

sze pozwolà na zakup wyprawek

i podr´czników oraz sfinansowanie zi-

mowego i wakacyjnego wyjazdu dla

najubo˝szych dzieci mieszkajàcych

w parafii w Józefowie. 

Organizacjà pikniku ju˝ od maja zaj-

mujà si´ wolontariusze Zespo∏u Caritas

Parafii NMP Królowej w Józefowie,

którego cz∏onkami sà Anna Staƒczak

/prezes/, Miros∏awa Jurczak – Serwiƒ-

ska /vice prezes/, Piotr Kaêmierczak

/skarbnik/, Maria Narojek /sekretarz/,

Maria Cieçwierz, Weronika Gera, Mo-

nika Jurczak, Joanna Kaêmierczak,

Aleksandra Olszewska, Agnieszka Pia-

sta, Helena Pisarska, Anna Smogo-

rzewska, Mariola Pochopin-Ko∏dej,

Robert Narojek, Adam Serwiƒski.

Opiek´ duszpasterskà nad Zespo∏em

ma proboszcz Parafii w Józefowie

ks. Piotr Âliwka. 

Ca∏y Zespó∏ dzi´kuje wszystkim

Parafianom i GoÊciom, którzy tak

licznie brali udzia∏ w tegorocznym

Pikniku Rodzinnym, a tak˝e wszyst-

kim, którzy hojnie wspierali impre-

z´: sponsorom, uczestnikom licytacji,

artystom i wolontariuszom. Organi-

zowany co roku Piknik Rodzinny

Caritas sta∏ si´ wa˝nym wydarze-

niem integrujàcym i aktywizujàcym

mieszkaƒców Parafii w Józefowie.

� A. Staƒczak

Wyposa˝enie sali przeznaczonej na miejsce 

zabaw w Szkole Podstawowej w Izabelinie 

zosta∏o sfinansowane ramach 

programu rzàdowego „RADOSNA SZKO¸A„

We wrześniu,
na zaproszenie
Michała Szweycera
z Kancelarii
Prezydenta RP, Klub
Seniora z gminy
Nieporęt odwiedził
Pałac Prezydencki.

W
e wrzeÊniu cz∏onkowie

gminnego Klubu Seniora

udali si´ na niezapomnia-

nà wycieczk´. Jej celem by∏o po-

znanie Pa∏acu Prezydenckiego oraz

spotkanie z Prezydentem RP. Wie-

lu wra˝eƒ dostarczy∏o ju˝ zwiedza-

nie pi´knych pomieszczeƒ Pa∏acu,

najokazalszego gmachu przy Kra-

kowskim PrzedmieÊciu w Warsza-

wie. Rozmowa z Prezydentem RP

Bronis∏awem Komorowskim by∏a

momentem, na który wszyscy

oczekiwali ze zrozumia∏à niecier-

pliwoÊcià. Po uroczystym powita-

niu i krótkiej rozmowie mieliÊmy

mo˝liwoÊç zrobienia wspólnego

zdj´cia z g∏owà paƒstwa, które dla

ka˝dego uczestnika spotkania b´-

dzie cennà pamiàtkà.

� I.Jacyna. 

VI PIKNIK rodzinny Caritas w Józefowie

SZCZEGÓLNA
wizyta

budowa kanalizacji
sanitarnej na osiedlu
D´bina w Stanisławowie
Pierwszym została
zakoƒczona i odebrana
od wykonawcy. 
Łàczna długoÊç nowej
sieci kanalizacyjnej
wyniosła 1 km, powstały
4 przepompownie ka˝da
wyposa˝ona w 2 pompy. 
Koszt inwestycji
wyniósł 755 000 zł,
z tego 306 750 zł
dofinansowania gmina
pozyskała ze Êrodków
unijnych w ramach
działania „Podstawowe
usługi dla gospodarstw
i ludnoÊci wiejskiej”
na lata 2007-2013. 
WłaÊciciele posesji
na osiedlu D´bina,
zainteresowani
podłàczeniem
do kanalizacji
zobowiàzani sà wykonaç
projekt przyłàcza
kanalizacyjnego i zgłosiç
zamiar jego wykonania
do Gminnego Zakładu
Komunalnego
w Niepor´cie
ul. PodleÊna 4b
(tel. 22 774 87 89, 22 76
710 31). Informacji
udziela Dział Inwestycji
i Zamówieƒ Publicznych
tel. 22 767 04 35.

URZÑD GMINY
NIEPOR¢T
informuje, ˝e...
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KRONIKA POLICYJNA

Policjanci z Niepor´tu zatrzymali dwóch m´˝czyzn. WłaÊciciel baru
nie chciał sprzedaç nietrzeêwym mieszkaƒcom gminy Niepor´t alkoholu
i wyprosił ich. Za to jeden z m´˝czyzn wybił szyb´ w samochodzie uczciwego
sprzedawcy. Policja po poÊcigu zatrzymała podejrzanych. Teraz Łukasz K.
odpowie przed sàdem za popełnione przest´pstwo.
7 wrzeÊnia policjanci z Komisariatu Po-

licji w Niepor´cie otrzymali zg∏oszenie

o uszkodzonym pojeêdzie. Po tym jak

w∏aÊciciel jednego z barów w Niepor´-

cie nie sprzeda∏ nietrzeêwym klientom

alkoholu i wyprosi∏ ich na zewnàtrz,

22-letni ¸ukasz K. butelkà wybi∏ tylnà

szyb´ w zaparkowanym na ty∏ach baru

volkswagenie passacie, który nale˝a∏

do sprzedawcy. 

Po poÊcigu funkcjonariusze zatrzyma-

li dwóch m´˝czyzn, którzy trafili za kra-

ty policyjnego aresztu. Po ustaleniach

policji sprawcy uszkodzenia przedsta-

wiono zarzut zniszczenia mienia. Za po-

pe∏nione przest´pstwo grozi mu kara

pozbawienia wolnoÊci do 5 lat. 

O jego losie zadecyduje sàd.
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UCZCIWY SPRZEDAWCA
POKRZYWDZONY

Trzech m´˝czyzn zatrzymali policjanci z Niepor´tu, kilka
minut po tym jak dokonali kradzie˝y pieni´dzy. Jeden z zatrzymanych
usiłował wr´czyç policjantowi kilkaset złotych łapówki. Obywatele
Rumuni zostali osadzeni w policyjnym areszcie. Prawdopodobnie
usłyszà zarzut dokonania kradzie˝y, a jeden z nich usiłowania
wr´czenia korzyÊci majàtkowej funkcjonariuszowi publicznemu.
O dalszym losie m´˝czyzn zdecyduje sàd.

W Wólce Radzymiƒskiej przy jednej

z ulic kobieta sprzedawa∏a grzyby.

W pewnej chwili podjecha∏o do niej

trzech m´˝czyzn. Dwóch z nich zaj´∏o

kobiet´ rozmowà natomiast trzeci

w tym czasie zajà∏ si´ samochodem ko-

biety. M´˝czyzna zabra∏ z pojazdu kil-

kaset z∏otych. Po chwili wszyscy trzej

m´˝czyêni oddalili si´.

Kobieta natychmiast powiadomi∏a

o tym fakcie policjantów. Funkcjonariu-

sze po krótkim poÊcigu zatrzymali po-

jazd, którym porusza∏o si´ trzech m´˝-

czyzn. W trakcie legitymowania okaza-

∏o si´, ˝e sà to obywatele Rumunii.

Podczas wykonywania czynnoÊci jeden

z m´˝czyzn chcia∏ wr´czyç 500 z∏otych

funkcjonariuszowi w zamian za odstà-

pienie od dalszych czynnoÊci s∏u˝bo-

wych.

M´˝czyêni zostali natychmiast za-

trzymani i osadzeni w policyjnym

areszcie. Prawdopodobnie ci obywate-

le Rumunii w wieku od 21 do 33 lat

us∏yszà zarzut dokonania kradzie˝y,

a jeden z nich dodatkowo usi∏owanie

wr´czenia korzyÊci majàtkowej funk-

cjonariuszowi publicznemu.

Kodeks karny za przest´pstwo kra-

dzie˝y przewiduje kar´ pozbawienia

wolnoÊci do 5 lat, natomiast za przest´p-

stwo usi∏owania wr´czenia korzyÊci ma-

jàtkowej funkcjonariuszowi publiczne-

mu kar´ pozbawienia wolnoÊci do lat 10.

O ich dalszym losie zdecyduje sàd.
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UKRADLI I CHCIELI PRZEKUPIå

SIATKARKI UKS D´bina
ponownie na podium

czu o III miejsce pokona∏y MKS PU-

¸ASKI WARSZAWA (2:0).

Ostateczna kolejnoÊç w turnieju:

1. MKS MOS WOLA Warszawa,

2. MUKS 13 RADOM, 3. UKS D¢-

BINA, 4. MKS PU¸ASKI Warsza-

wa, 5.UKS ATENA Warszawa,

6. UKS DANEX SIEMIATYCZE,

7. UKS POLONEZ WYSZKÓW,

8. MKS ISKRA LEGIONOWO.

Najlepszà zawodniczkà naszego

zespo∏u w tym turnieju zosta∏a uzna-

na rozgrywajàca Ewelina Burza.

� D. PieÊniak

Z OSTATNIEJ CHWILI
Zawodnicy UKS D´bina, uczniowie

Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierw-

szym, w finale wojewódzkim turnieju

Orlik Volleymania w kategorii wieko-

wej 1998-1999 zaj´li III miejsce.

Natomiast w finale wojewódzkim te-

go samego turnieju, zawodnicy UKS

D´bina w kategorii wiekowej 1996-

1997 zaj´li II miejsce, które premio-

wane jest grà w finale Mistrzostw Pol-

ski w dniach 1-2.10.2011 roku w So-

pocie. Gratulujemy!

10 wrzeÊnia, w sobot´, w warszaw-
skiej hali sportowej przy ul. Sza-
najcy, odby∏ si´ Ogólnopolski Tur-
niej Pi∏ki Siatkowej kadetek o pu-
char Dyrektora OÊrodka Sportu
i Rekreacji Dzielnicy Praga Pó∏-
noc. Reprezentujàce Gmin´ Nie-
por´t siatkarki UKS D´bina zaj´-
∏y III miejsce na 8 startujàcych
dru˝yn.

Nasze siatkarki startujàc w grupie A

zaj´∏y pierwsze miejsce, przed (go-

spodyniami turnieju) – UKS PU¸A-

SKI WARSZAWA, UKS DANEX

SIEMIATYCZE oraz ISKRÑ LE-

GIONOWO. 

W meczu fina∏owym o pierwsze

miejsce w turnieju zawodniczki UKS

D´biny przegra∏y z MKS WOLA

Warszawa (0:2), a nast´pnie w me-

SPROSTOWANIE DO CZ¢ÂCI V O FORCIE W BENIAMINOWIE
W cz´Êci V artyku∏u o forcie w Beniaminowie pomyli∏em imi´ mieszkanki Beniaminowa Pani Góreckiej

b∏´dnie wpisujàc  Janina, a powinno byç Leokadia. Historycznie rzecz bioràc wszystkie dane êród∏owe

muszà si´ zgadzaç, dlatego za wynik∏à pomy∏k´ serdecznie przepraszam. 
Dariusz Wróbel

Gabinet stomatologiczny Êwiadczy us∏ugi w zakresie stoma-

tologii zachowawczej. Leczymy doros∏ych i dzieci. Wykonu-

jemy uzupe∏nienia protetyczne z wykorzystaniem najnow-

szych technologii (równie˝ protezy natychmiastowe). 

Nasi pacjenci mogà sie równie˝ leczyç w ramach NFZ.

Zapisy mo˝na dokonywaç telefonicznie tel.(22) 772-50-17

od 9:00 – 19:00 lub osobiÊcie.

Gabinet mieÊci sie przy

ul. Jana Kazimierza 2F 

w sàsiedztwie sklepu API.

21-letni Hubert J. został zatrzymany przez policjantów
z Niepor´tu. M´˝czyzna posiadał przy sobie Êrodki odurzajàce. 
Hubert J. usłyszał ju˝ zarzut posiadania Êrodków odurzajàcych.
Poddał si´ dobrowolnie karze. To przest´pstwo jest zagro˝one karà
pozbawienia wolnoÊci nawet do lat 3.
Policjanci z Niepor´tu w nocy z piàtku

na sobot´ zatrzymali 21-letniego m´˝-

czyzn´. Na ulicy Jana Kazimierza Hu-

bert J. mia∏ przy sobie Êrodki odurzajà-

ce. Ten mieszkaniec gminy Niepor´t zo-

sta∏ osadzony w policyjnym areszcie.

Hubert J. us∏ysza∏ ju˝ zarzut posiadania

Êrodków odurzajàcych. M´˝czyzna przy-

zna∏ si´ do zarzucanego mu czynu i do-

browolnie podda∏ si´ karze pozbawienia

wolnoÊci na okres 3 miesi´cy z warunko-

wym zawieszeniem wykonania kary

na okres próby 2 lat. Przest´pstwo posia-

dania Êrodków odurzajàcych jest zagro˝o-

ne karà pozbawienia wolnoÊci do lat 3.
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ZATRZYMANY Z NARKOTYKAMI




