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w skrócie
Z¸Ó˚ PIT W URZ¢DZIE GMINY

W dniach 28 – 30 kwietnia w Urz´dzie
Gminy Niepor´t dzia∏a∏ b´dzie punkt,
w którym pracownik Urz´du Skarbowego
przyjmowa∏ b´dzie zeznania roczne za 2009
rok. Zapraszamy do pokoju nr 16, I pi´tro,
w godzinach pracy urz´du.
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KATY¡
– prawda i pami´ç

Wszyscy pragnàcy wyraziç swój ˝al i współczucie dla
rodzin ofiar sobotniej katastrofy pod Smoleƒskiem mogà
wpisywaç si´ do KSI¢GI KONDOLENCYJNEJ, która
wyło˝ona została w Urz´dzie Gminy Niepor´t. Wpisów
do ksi´gi mo˝na dokonywaç do koƒca trwania ˝ałoby
narodowej. 

13 kwietnia w Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy
Warszawskiej 1920r. w Stanisławowie Pierwszym
odbyła si´ niezwykle wzruszajàca uroczystoÊç.
Upami´tniała 70. rocznic´ zbrodni Katyƒskiej,
a tak˝e ostatnie wydarzenie – tragedi´ narodowà,
do której doszło kilka dni temu.

W
przemówieniu, które
na wst´pie wyg∏osi∏a Bar-
bara Skrzypkiewicz, dyrek-

tor Gimnazjum, us∏yszeliÊmy, ˝e 10
kwietnia w katastrofie lotniczej zgi-
nà∏ prezydent naszego paƒstwa, Lech
Kaczyƒski wraz z ma∏˝onkà Marià,
a tak˝e wybitni przedstawiciele
w∏adz paƒstwowych, wojskowych
i duchowieƒstwa. Kwiat polskiej
polityki, ˝ycia kulturalnego i spo-
∏ecznego. Byli to ludzie, którym
na sercu zawsze le˝a∏o dobro Ojczy-
zny i Polaków. Walczyli o historycz-
nà prawd´ i pami´ç, dlatego tak bar-
dzo chcieli uczestniczyç w uroczy-
stoÊci w Katyniu, w miejscu,
w którym wiosnà 1940 roku funkcjo-
nariusze NKWD zamordowali po-

nad 21 tysi´cy polskich jeƒców woj-
skowych, g∏ównie oficerów. Jednak
tam nie dotarli…

DziÊ ca∏y naród pogrà˝ony jest
w ˝a∏obie, a z ró˝nych stron Êwiata
nap∏ywajà kondolencje i wyrazy
wspó∏czucia. Uczestnicy uroczystoÊci
minutà ciszy uczcili pami´ç tragicz-
nie zmar∏ych, a proboszcz parafii
pod wezwaniem N.M.P. Wspomo˝y-
cieli Wiernych w Stanis∏awowie
Pierwszym, ks. Piotr J´drzejewski,
wraz z zebranymi odmówi∏ za nich
modlitw´. G∏os tak˝e zabra∏ Wójt
Gminy Niepor´t S∏awomir Maciej
Mazur mówiàc, i˝ trudno wyraziç to,
co wszyscy czujà po tej strasznej ka-
tastrofie i po tym, co dotkn´∏o nasz
ca∏y naród. PodkreÊli∏, ˝e musimy

szczególnie – my, Êwiadkowie tego
wydarzenia – pami´taç o tej tragedii,
która by∏a jakby tragedià powielajà-
cà to, co si´ wydarzy∏o w Katyniu 70
lat temu. Wspomnia∏ tak˝e, ˝e wielu
tragicznie zmar∏ych zna∏ osobiÊcie
i podkreÊli∏ pustk´, która wokó∏ nas
zapanowa∏a. Wynikiem tej tragedii
b´dzie powszechna ÊwiadomoÊç,
czym jest Katyƒ.

Nast´pnie dyrektor szko∏y odczy-
ta∏a przemówienie Lecha Kaczyƒ-
skiego, które mia∏o byç wypowie-
dziane podczas uroczystoÊci w Ka-
tyniu. Po nim zaprosi∏a do obejrzenia
filmu dokumentalnego pt.: ,,Zbrod-
nia Katyƒska”, obrazujàcego ca∏à
prawd´ o egzekucji, jakiej dokona-
no w lesie Katyƒskim przez NKWD.

Dope∏nieniem ca∏ej uroczystoÊci by∏
przepi´kny i wzruszajàcy program
s∏owno-muzyczny w wykonaniu
m∏odzie˝y gimnazjalnej, a przygo-
towany pod kierunkiem nauczycie-
li: Marzeny Mudy, Iwony Kutra i
Barbary Jankowskiej. Uczniowie,
w jak˝e wymownej scenerii, pe∏nej
krzy˝y, przygotowanych w∏asno-
r´cznie pod kierunkiem nauczyciel-
ki plastyki Iwony Bartosiewicz, opo-
wiedzieli o dramacie, jakim by∏o za-
mordowanie polskich jeƒców
w Katyniu przez NKWD.

Dla wszystkich, którzy uczestni-
czyli w tej uroczystoÊci, Katyƒ b´-
dzie tematem wcià˝ ˝ywym. B´dzie
symbolem komunistycznej zbrodni
na polskich oficerach, a tak˝e miej-

scem katastrofy lotniczej, w której
zginà∏ Prezydent Polski – Lech Ka-
czyƒski.

Na zakoƒczenie, g∏os zabra∏ Prze-
wodniczàcy Rady Gminy Eugeniusz
Woêniakowski, ∏àczàc si´ w bólu
z rodzinami ofiar i dzi´kujàc dyrek-
cji i nauczycielom za przygotowanie
tak wzruszajàcego programu
o zbrodni katyƒskiej. Dyrektor szko-
∏y zapewni∏a, ˝e ,,…Prawda i Pa-
mi´ç, Bóg, Honor, Ojczyzna to sà te
wartoÊci, które chcemy zaszczepiç
w naszej m∏odzie˝y. Spróbujemy
zrobiç wszystko, ˝eby prawda i pa-
mi´ç o Katyniu, o ofiarach sobotniej
tragicznej katastrofy nigdy nie zagi-
n´∏y”.

� Iwona Kutra, Marzena Muda

W imieniu mieszkaƒców Gminy Niepor´t
wyra˝amy g∏´boki smutek i ˝al z powodu tragicznej Êmierci

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyƒskiego

oraz 
Jego Ma∏˝onki

Marii Kaczyƒskiej
i

Wszystkich Osób
które zgin´∏y w katastrofie samolotu.

Sk∏adamy kondolencje
Ich Rodzinom, Bliskim i Przyjacio∏om

Przewodniczàcy Rady Gminy Niepor´t Wójt Gminy Niepor´t
Eugeniusz Woêniakowski S∏awomir Maciej Mazur



Z uwagi na zbli˝ajàcy si´ sezon we-
getacyjny roÊlin, warto pami´taç, ˝e
wszystkie zabiegi i ci´cia piel´gna-
cyjne drzew i krzewów nale˝y wyko-
nywaç zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej. Nie wymagajà one co
prawda uzyskania zezwolenia, ale je-
Êli w∏aÊciciel drzew nie posiada od-
powiednich kwalifikacji, winien zle-
ciç te prace fachowcom. Nieumiej´t-
na piel´gnacja zieleni skutkuje
niejednokrotnie uszkodzeniem roÊli-
ny, co prowadzi do jej ca∏kowitego
obumarcia i jest podstawà do nalicze-
nia kary pieni´˝nej, na podstawie
art. 88 w/w ustawy. Zezwolenia
wymaga natomiast usuni´cie drzew
lub krzewów z terenu nieruchomoÊci
i dotyczy to wszystkich gatunków
drzew i krzewów, z wyjàtkiem drzew
owocowych oraz drzew i krzewów

w wieku do pi´ciu lat. Zezwolenia
wydawane sà przez wójta na wniosek
posiadacza nieruchomoÊci, a je˝eli
posiadacz nie jest w∏aÊcicielem
– do wniosku do∏àcza si´ zgod´ w∏a-
Êciciela nieruchomoÊci. Formularze
wniosków sà do pobrania na stronie
internetowej www.nieporet.pl lub
w Urz´dzie Gminy Niepor´t. Wycin-
ka drzew lub krzewów bez wymaga-
nego zezwolenia podlega karze ad-
ministracyjnej. 

W ramach zabiegów piel´gnacyjnych
drzew i krzewów przeprowadza si´:
– ci´cia sanitarne, polegajàce na usu-

waniu ga∏´zi i konarów chorych,
os∏abionych i uschni´tych;

– ci´cia korygujàce, zmierzajàce
do niwelowania wad korony, po-
prawiajàce statyk´ drzewa lub za-
pobiegajàce roz∏amaniom (szcze-

gólnie na wadliwych rozga∏´zie-
niach w kszta∏cie litery V), które
przeprowadza si´ w celu zlikwido-
wania zagro˝eƒ dla otoczenia;

– ci´cia techniczne, stosowane
wzd∏u˝ ciàgów komunikacyjnych,
linii energetycznych i telekomuni-
kacyjnych, majàce na celu dosto-
sowanie istniejàcego drzewostanu
do infrastruktury i warunków za-
budowy. 
Przy wszystkich w/w zabiegach

nie powinno si´ usuwaç wi´cej ni˝
1/4 obj´toÊci korony drzewa.

Terminy przycinania roÊlin sà ró˝ne
dla poszczególnych gatunków i uza-
le˝nione od szeregu czynników ze-
wn´trznych. Wi´kszoÊç drzew powin-
no si´ przycinaç na przedwioÊniu, za-
nim ruszà soki. Przycinanie konarów
êle znoszà: brzozy, buki, graby, gledi-
czje, kasztanowce, klony, magnolie,
orzechy, robinie oraz roÊliny iglaste. 

� Anna Ruta
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PODZI¢KOWANIA
za akcj´ ratunkowà

25 marca, podczas sesji Rady Gminy Niepor´t, Wójt Sławomir Maciej Mazur
oraz Przewodniczàcy Rady Eugeniusz Woêniakowski wr´czyli gratulacje
i podzi´kowania gminnym jednostkom OSP za udział w akcji usuwania
skutków wiosennych podtopieƒ na terenie gminy Niepor´t. 

N
a poczàtku marca nag∏e ocie-
plenie spowodowa∏o w ca∏ej
Polsce topnienie du˝ej iloÊci

Êniegu i gwa∏towny przybór wody.
Podtopienia nie omin´∏y gminy Nie-
por´t. Najbardziej zagro˝one by∏y te-
reny w Stanis∏awowie Pierwszym
(Uroczysko) i w Wólce Radzymiƒ-
skiej. W kilkudniowej akcji ratunko-
wej i zabezpieczajàcej uczestniczy-
∏y obok gminnej Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej w Kàtach W´gierskich,
Niepor´cie i Wólce Radzymiƒskiej,
tak˝e jednostki z sàsiednich gmin
i z Legionowa. Dzi´ki wspólnemu

wysi∏kowi i zaanga˝owaniu stra˝a-
ków uda∏o si´ uniknàç wi´kszych
szkód materialnych. Dla mieszkaƒ-
ców zagro˝onych terenów przygoto-
wane by∏y miejsca noclegowe, a po-
si∏ki wydawa∏o gimnazjum w Stani-
s∏awowie Pierwszym. 

Podczas sesji dyplomy i podzi´ko-
wania otrzymali: Prezes OSP Wól-
ka Radzymiƒska Ma∏gorzata Kraw-
czuk, Prezes OSP Kàty W´gierskie
Jaros∏aw Pisarek, Prezes OSP Niepo-
r´t Jaros∏aw Kawka oraz Dyrektor
Gimnazjum Barbara Skrzypkiewicz. 

Na sesj´ przybyli równie˝ miesz-

kaƒcy dzia∏ek z terenu Uroczyska
w Stanis∏awowie Pierwszym z po-
dzi´kowaniami dla Wójta Macieja
Mazura i pamiàtkowà tabliczkà na-
st´pujàcej treÊci: „W imieniu wszyst-
kich w∏aÊcicieli dzia∏ek „Uroczysko”
sk∏adamy wyrazy uznania i serdecz-
ne podzi´kowania dla Wójta Gminy
Niepor´t S∏awomira Macieja Mazu-
ra za okazanà nam pomoc w usuwa-
niu skutków podtopienia dzia∏ek
i poprowadzenia skutecznej akcji ra-
tunkowej. Z powa˝aniem Zarzàd
Dzia∏ek „Uroczysko”.

� BWilk

ZASADY piel´gnacji zieleni 

Wraz z nadejÊciem wiosny, Dział Ochrony Ârodowiska i Rolnictwa Urz´du Gminy Niepor´t przypomina właÊcicielom, zarzàdcom
oraz administratorom terenów o prawach i obowiàzkach wynikajàcych z przepisów ustawy o ochronie przyrody, dotyczàcych
właÊciwego utrzymania drzew i krzewów. 

SESJA Rady Gminy Niepor´t
W dniu 25 marca 2010 r. w Urz´dzie Gmi-
ny Niepor´t, odby∏a si´ XLVI sesja Rady
Gminy Niepor´t podczas, której Rada podj´-
∏a m.in.: nast´pujàce uchwa∏y (treÊç uchwa∏
w BIP):
– Uchwa∏´ Nr XLVI/20/2010 w sprawie trybu

udzielania i rozliczania dotacji osobom praw-
nym i osobom fizycznym prowadzàcym
przedszkola niepubliczne oraz inne formy
wychowania przedszkolnego na terenie Gmi-
ny Niepor´t oraz trybu i zakresu kontroli pra-
wid∏owoÊci wykorzystania udzielonych do-
tacji; Rada ustali∏a tryb udzielania i rozlicza-
nia dotacji oraz tryb i zakres kontroli
prawid∏owoÊci ich wykorzystania, uwzgl´d-
niajàc w szczególnoÊci podstaw´ obliczania
dotacji i zakres danych, które powinny byç
zawarte we wniosku o udzielenie dotacji
i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz ter-
min i sposób rozliczenia dotacji. Uchwa∏a
uwzgl´dnia równie˝ tryb i zakres kontroli
prawid∏owoÊci wykorzystania dotacji udzie-
lonych z bud˝etu gminy osobom prawnym
i fizycznym prowadzàcym przedszkola nie-
publiczne oraz inne formy wychowania
przedszkolnego na terenie Gminy Niepor´t.

– Uchwa∏a nr XLVI/22/2010 w sprawie: wyra˝e-
nia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzier-
˝awcami kolejnych, po umowie zawartej na czas
oznaczony do 3 lat, umów dzier˝awy na okres 3
lat, tych samych nieruchomoÊci gminnych po-
∏o˝onych we wsi i gminie Niepor´t, stanowià-
cych: cz´Êç dzia∏ki oznaczonej nr ewid. 1084,
o pow. ok. 3 763 m2 oraz cz´Êç dzia∏ki 970/48
o pow. ok. 3 315 m2; Rada wyrazi∏a zgod´ na za-
warcie umów, zgodnie ze z∏o˝onymi wnioska-
mi: Warszawsko-Mazowieckiemu Okr´gowemu
Zwiàzkowi ˚eglarskiemu, Yacht Klub Polski
Warszawa oraz Klubowi Sportowemu „Spójnia
– Warszawa” – t.j. obecnym dzier˝awcom nie-
ruchomoÊci gminnych. Na dzier˝awionym tere-
nie prowadzona jest obecnie dzia∏alnoÊç portu
– zgodnie z przeznaczeniem terenu w planie za-
gospodarowania przestrzennego oraz dzia∏alnoÊç
sportowo-rekreacyjno-turystyczna, z zachowa-
niem powszechnego dost´pu do wody i portu
jachtowego.

– Uchwa∏a nr XLVI/24/2010 w sprawie: wyra-
˝enia zgody na u˝yczenie lokalu u˝ytkowe-
go, po∏o˝onego w budynku „Orion” w Zegrzu
Po∏udniowym gm. Niepor´t przy ul. War-
szawskiej 13; Rada wyrazi∏a zgod´ na zawar-
cie umowy, zgodnie z wnioskiem Ko∏a W´d-
karskiego Nr 22 z siedzibà w Zegrzu Po∏u-
dniowym – t.j. dotychczasowym dzier˝awcà
lokalu. 

– Uchwa∏a nr XLVI/26/2010 w sprawie: nada-
nia nazwy „WyÊcigowa” drodze wewn´trz-

nej po∏o˝onej we wsi Józefów gmina Niepo-
r´t stanowiàcej dzia∏k´ ewid. o nr 207; Ra-
da nada∏a nazw´, zgodnie z wnioskiem w∏a-
Êcicieli nieruchomoÊci po∏o˝onych przy dro-
dze wewn´trznej, po∏o˝onej we wsi Józefów. 

W zwiàzku z akcjà aktualizacji numerów po-
rzàdkowych ustalonych dla ulicy Jana Kazi-
mierza w gminie Niepor´t, Rada podj´∏a na-
st´pujàce uchwa∏y w sprawie nadania nazw:
– Uchwa∏a XLVI/27/2010 w sprawie: nadania

nazwy „Kalinowa” drodze wewn´trznej po-
∏o˝onej we wsi Stanis∏awów Pierwszy Gm.
Niepor´t oznaczonej w ewid. gruntów jako
dzia∏ka ewid. o nr 58/11; 

– Uchwa∏a nr XLVI/28/2010 w sprawie: nada-
nia nazwy „Brzozy” drodze wewn´trznej po-
∏o˝onej we wsi Stanis∏awów Pierwszy Gm.
Niepor´t oznaczonej w ewid. gruntów jako
dzia∏ki ewid. o nr 124/3, 124/8, 123/26,
123/25, 123/19; 

– Uchwa∏a nr XLVI/29/2010 w sprawie: nada-
nia nazwy „Jagodowa” drodze wewn´trznej
po∏o˝onej we wsi Stanis∏awów Pierwszy
Gm. Niepor´t oznaczonej w ewid. gruntów
jako dzia∏ki ewid. o nr 165/12, 165/11,
165/17; 

– Uchwa∏a nr XLVI/30/2010 w sprawie: nada-
nia nazwy „Lisia” drodze wewn´trznej po∏o-
˝onej we wsi Stanis∏awów Pierwszy Gm. Nie-
por´t oznaczonej w ewid. gruntów jako
dzia∏ka ewid. o nr 30/10; 

– Uchwa∏a nr XLVI/31/2010 w sprawie: nada-
nia nazwy „Gerwazego” drodze wewn´trz-
nej po∏o˝onej we wsi i gminie Niepor´t
oznaczonej w ewid. gruntów jako dzia∏ki
ewid. o nr 148/4, 149/7; 

– Uchwa∏a nr XLVI/32/2010 w sprawie: nada-
nia nazwy „Rejtana” drodze wewn´trznej
po∏o˝onej we wsi i gminie Niepor´t ozna-
czonej w ewid. gruntów jako dzia∏ki ewid.
o nr 180/5, 180/10; 
Po wyczerpaniu wszystkich punktów z po-

rzàdku obrad Przewodniczàcy Rady Gminy za-
mknà∏ obrady XLVI sesji Rady Gminy Niepo-
r´t.

W dniu 31 marca 2010, odby∏a si´ XLVII
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Niepor´t,
zwo∏ana na wniosek Wójta Gminy, celem
jej by∏o rozstrzygni´cie o wyodr´bnieniu
w bud˝ecie gminy Êrodków stanowiàcych
fundusz so∏ecki. 

Rada Gminy Niepor´t podejmujàc Uchwa-
∏´ nr XLVII/33/2010 w sprawie: funduszu so-
∏eckiego w 2011 roku – nie wyrazi∏a zgody
na wyodr´bnienie funduszu so∏eckiego w 2011
roku. 

� Joanna Joƒska
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PLACE zabaw z „Radosnej szkoły”

Gmina Niepor´t ponownie otrzymała dofinansowanie z rzàdowego
programu „Radosna szkoła”, tym razem na budow´ dwóch placów
zabaw przy szkołach w Józefowie i Białobrzegach.

Wsparcie finansowe na wykonanie
szkolnych inwestycji wynosi ∏àcz-
nie 179 300 z∏. Stanowi to po∏ow´ kosz-
tów ca∏kowitych przedsi´wzi´cia i mak-
symalnà kwot´ mo˝liwà do uzyskania.
Reszt´, zgodnie z regulaminem progra-
mu, pokryje gmina z w∏asnych kosztów. 

Otrzymane Êrodki przeznaczone zosta-
nà przede wszystkim na zakup i instala-
cj´ sprz´tów rekreacyjnych do zaj´ç ru-
chowych np. drabinek, drà˝ków do çwi-
czeƒ, Êcianek wspinaczkowych,
pomostów, równowa˝ni, huÊtawek. Sfi-
nansujà tak˝e pokrycie placów bez-
piecznà nawierzchnià piankowà lub gu-
mowà, w kolorach pomaraƒczowym
i niebieskim. Miejsca zabaw b´dà ogól-

nie dost´pne, równie˝ po zakoƒczeniu
zaj´ç lekcyjnych, w godzinach popo∏u-
dniowych. 

Obecnie sà ju˝ przygotowywane projek-
ty inwestycji, a place zabaw gotowe b´dà
na poczàtku nowego roku szkolnego. 

W 2009 r. w I etapie programu „Ra-
dosna szko∏a”, gmina Niepor´t otrzyma-
∏a dofinansowanie w kwocie 35 tys. z∏
na wyposa˝enie miejsc zabaw w czterech
szko∏ach: w Niepor´cie, Wólce Radzy-
miƒskiej, Bia∏obrzegach i Józefowie.
Ârodki pos∏u˝y∏y do zakupu m. in. mi´k-
kich klocków, zestawów do çwiczeƒ, pi-
∏ek i gier planszowych, które wykorzy-
stywane sà do realizacji nowej podstawy
programowej w placówkach. � BWilk

PRZEBUDOWA
budynku
komunalnego
w Zegrzu
Południowym

PRZEBUDOWA ulic Âwierkowej i Cyprysowej

W ostatnim miesiàcu budynek zmie-
ni∏ swój kszta∏t – dobudowana zosta-
∏a do niego zewn´trzna klatka scho-
dowa. Wylane zosta∏y schody,
a przed Êwi´tami klatk´ zadaszono.
Równie˝ wewnàtrz budynku nie-
przerwanie trwajà prace – k∏adzio-
na jest izolacja cieplna, wylewane sà
posadzki, tynkowane Êciany. 

Projekt budowlany modernizacji
budynku przewiduje przebudow´
parteru i pi´tra na potrzeby OÊrodka
Zdrowia i OÊrodka Kultury. Gmi-
na otrzyma∏a dofinansowanie inwe-

stycji ze Êrodków Unii Europejskiej
tj. Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 i dzia-
∏ania „Odnowa i rozwój wsi”. 

� BWilk

W ramach przedsi´wzi´cia zakoƒczo-
no ju˝ przebudow´ ulicy Âwierkowej.
¸àcznie wy∏o˝ono kostkà 354 metry
drogi. Obecnie rozpocz´to prace
na ulicy Cyprysowej. Uk∏adany jest
kraw´˝nik wzd∏u˝ planowanego od-
cinka drogi na d∏ugoÊci oko∏o 200
metrów. Wykopane koryto wy∏o˝one
zostanie warstwà filtracyjnà (geow-
∏ókninà), a nast´pnie podbudowà
z kruszywa kamiennego, na której po-

wstanie betonowa kostka na podsyp-
ce cementowo – piaskowej. Dreny
z kruszywem na poboczach drogi,
wy∏o˝one p∏ytami „ECO”, umo˝liwià
∏atwy odp∏yw do gruntu wód opado-
wych. Wybudowane zostanà tak˝e in-
dywidualne zjazdy do posesji. Wyko-
nawcà robót jest firma „Partner”
z Chotomowa. Koszt realizacji inwe-
stycji wraz z robotami uzupe∏niajàcy-
mi wyniesie ok. 370 tys. z∏. � RÂ

Po sezonie zimowym wiele dróg wymaga
niezw∏ocznej naprawy. Pojawi∏o si´ na nich
wiele ubytków, które znacznie utrudniajà
jazd´ kierowcom. 14 kwietnia rozpoczà∏ si´
remont czàstkowy dróg o nawierzchni bitu-
micznej o ∏àcznej d∏ugoÊci 27 km, który po-
trwa oko∏o tygodnia. Naprawa ubytków po-
legaç b´dzie na obcinaniu nieregularnych
kraw´dzi uszkodzeƒ, a nast´pnie wype∏nie-
niu ich masà mineralno-asfaltowà. Kwiecieƒ
jest najlepszym okresem na przeprowadza-
nie tych zabiegów, gdy˝ Êrednia temperatu-
ra dobowa utrzymuje si´ na wymaganym
poziomie. Ca∏y remont przeprowadzi firma
CEM-BUD. 

Lista dróg na których zostanie przeprowadzony remont:
• Niepor´t – ul. Szkolna, ul. Ma∏o∏´cka, 

ul. H. Sienkiewicza, ul. Wazów, Plac WolnoÊci, 
drogi wewn´trzne na os. Las

• Józefów – ul. G∏ówna, ul. Szkolna, ul. H. Sienkiewicza
• Micha∏ów-Grabina – ul. Przyrodnicza, ul. Kwiatowa, 

ul. LeÊna, ul. PrzyleÊna
• Rynia – ul. G∏ówna
• Wólka Radzymiƒska – ul. Topolowa, ul. LeÊna 
• Zegrze Po∏udniowe – ul. Rybaki, drogi wewn´trzne na osiedlu
• Bia∏obrzegi – drogi wewn´trzne na os. Wojskowym
• Stanis∏awów Pierwszy – ul. S∏oneczna, ul. Graniczna, 

ul. Klonowa
• Kàty W´gierskie – ul. KoÊcielna, ul. PrzyleÊna

� R. Âwiàtkowski

Post´pujà prace przy budowie nowej szkoły w Izabelinie i pływalni
w Stanisławiowie Pierwszym

G
minne inwestycje trwajà w naj-
lepsze czego dobrym przyk∏a-
dem jest budowa nowej szko-

∏y w Izabelinie, która przebiega bar-
dzo sprawnie. Od kilku tygodni stojà
ju˝ mury, widaç kszta∏t budynku,
a w Êrodku zarysy pomieszczeƒ i ko-
rytarzy. W∏aÊnie koƒczone sà prace
na parterze, gdzie pozosta∏o wylaç
strop. W tym celu przygotowano
zbrojenia, które sà obecnie montowa-
ne na murach przysz∏ej szko∏y i ju˝

nied∏ugo parter b´dzie gotowy. W ra-
mach przypomnienia, ca∏kowity koszt
budowy to 4,4 mln z∏. Planowany ter-
min zakoƒczenia inwestycji przewi-
dziany jest na maj 2011 roku. 

Równie˝ z pe∏nym rozmachem pnie si´
w gór´ p∏ywalnia w Stanis∏awowie
Pierwszym. Jak wspominaliÊmy
w jednym z poprzednich numerów
WieÊci Niepor´ckich, wykonano ju˝
konstrukcj´ piwnicy oraz wylano
stropy. Od kilku tygodni trwa muro-

wanie Êcian. Obecnie wylewane sà
nadpro˝a. Dach wykonany b´dzie
z p∏yt warstwowych metalplast, uk∏a-
danych na jednoprz´s∏owych dêwiga-
rach z drewna klejonego. Te nowo-
czesne rozwiàzania podniosà estety-
k´ budowanego obiektu. 

Ca∏kowity koszt budowy to oko-
∏o 12 mln z∏, a w listopadzie 2011 roku
b´dziemy mogli cieszyç si´ gotowà
p∏ywalnià.

� R. Âwiàtkowski

REMONTY dróg w gminie
Zima nie obeszła si´ łaskawie z drogami na terenie gminy Niepor´t. 

GMINNE inwestycje 

P∏ywalnia w Stanis∏awowie Pierwszym

Budowa nowej szko∏y w Izabelinie

W Stanisławowie Pierwszym trwa I etap przebudowy ulic
Âwierkowej i Cyprysowej 

W szybkim tempie posuwajà
si´ prace budowlane
w budynku komunalnym
w Zegrzu Południowym. 
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Dzieƒ egzaminu poprzedzi∏y solidne przygo-
towania, które mia∏y pomóc uczniom z sukce-
sem przejÊç przez t´ wa˝nà prób´. 

SzóstoklasiÊci przez ca∏y rok szkolny
uczestniczyli w obowiàzkowych, dodatko-
wych zaj´ciach prowadzonych przez nauczy-
cieli: Sylwi´ Mielcarz, Iwon´ Kopk´, Hann´
Pop∏awskà, Alin´ Zalewskà i Jerzego Waw-
rzyniaka. Celem zaj´ç by∏o jak najlepsze przy-
gotowanie uczniów do sprawdzianu. Nauczy-
ciele systematycznie powtarzali obowiàzujà-
cy materia∏, zawsze gotowi byli wyt∏umaczyç
niezrozumia∏e zagadnienia, s∏u˝yli pomocà
i motywowali do pracy. 

Podczas rekolekcji wielkanocnych zorgani-
zowane zosta∏y zaj´cia powtórzeniowe i kon-
sultacje dla uczniów, które prowadzone by∏y
przez wymienionych wy˝ej nauczycieli.
Uczniowie ch´tnie z nich skorzystali.

Alina Zalewska, nauczycielka przyrody,
w ramach programu „Sprawdê Swojà Szko∏´”
monitorowa∏a stopieƒ opanowania przez
uczniów klas szóstych umiej´tnoÊci i wiadomo-
Êci przewidzianych dla tego etapu edukacji oraz
przygotowanie ich do pisania sprawdzianu
na zakoƒczenie nauki w szkole podstawowej. 

Przeprowadzone zosta∏y dwa próbne spraw-
dziany, podczas których uczniowie mieli mo˝-
liwoÊç zapoznania si´ z formà testu, przeçwi-
czenia sposobu kodowania prac, zaznaczania
odpowiedzi do zadaƒ zamkni´tych na karcie od-
powiedzi i rozwiàzywanie zadaƒ otwartych.
Sprawdzili swoje umiej´tnoÊci zawierajàce si´
w pi´ciu obszarach – czytanie, pisanie, rozumo-

wanie, korzystanie z informacji oraz wykorzy-
stywanie wiedzy w praktyce. 

Analiza wyników pierwszego sprawdzianu
umo˝liwi∏a stworzenie programu naprawczego,
uczniowie i ich rodzice otrzymali informacj´ do-
tyczàcà konkretnych umiej´tnoÊci, które nale˝a-
∏o doskonaliç. Wy˝sze wyniki kolejnego spraw-
dzianu wykaza∏y, ̋ e dzia∏ania uczniów i nauczy-
cieli przynios∏y oczekiwane rezultaty.

Uczniowie majàcy du˝e problemy w nauce,
deficyty potwierdzone orzeczeniami Poradni
Pedagogiczno-Psychologicznej, czy te˝ z ró˝-
nych powodów majàcy znaczne zaleg∏oÊci
w nauce, pracowali przez ca∏y rok pod czujnym
okiem pedagoga szkolnego Joanny Kossowskiej.

Szeroki zakres przygotowaƒ, oprócz wiedzy
merytorycznej, choç w cz´Êci zmniejszy∏ stres
uczniów wywo∏any Sprawdzianem. Ju˝ po na-
pisaniu i oddaniu prac dzieci wychodzi∏y z sal
uÊmiechni´te i zadowolone: – Polski by∏ ∏atwy,
zadania z matematyki chyba ju˝ nie mog∏y byç
∏atwiejsze – tak komentowa∏y tegoroczny test
uczennice klasy VI b, Ilonka Pietraszewska
i Agatka B∏a˝ewska. Wielu uczniów opuÊci∏o
sale egzaminacyjne jeszcze przed up∏ywem
czasu.

Pozostaje mieç nadziej´, ˝e dla wszystkich
szóstoklasistów tegoroczny Sprawdzian okaza∏
si´ ∏atwy a jego wyniki, które poznamy w ma-
ju, potwierdzà to, ˝e trud w∏o˝ony w przygoto-
wania przez uczniów, nauczycieli i rodziców
nie poszed∏ na marne. Trzymamy kciuki
za wszystkich tegorocznych szóstoklasistów!

� Iwona Kropka

A PRZECIE˚ nie cały umieram 
Wspomnienie o Janie
Pawle II w KoÊciele p.w.
Niepokalanego Pocz´cia
NajÊwi´tszej Maryi
Panny w Niepor´cie

I
nie tak te˝ mia∏o wyglàdaç nie-
dzielne przedstawienie o Janie
Pawle II przygotowane przez

uczniów Szko∏y Podstawowej
w Niepor´cie, a wystawione w Ko-
Êciele p.w. Niepokalanego Pocz´cia
NajÊwi´tszej Maryi Panny w Niepo-
r´cie. Jego scenariusz zmodyfiko-
wa∏o ˝ycie.

ChcieliÊmy przypomnieç papie˝a
radosnego, dowcipnego, pogodnego
– przypomnieliÊmy Jego s∏owa mó-
wiàce o ˝yciu i Êmierci, s∏owa, któ-
re w kontekÊcie katastrofy pod Smo-
leƒskiem zyska∏y nowy wymiar.
Wyjàtkowo dobitnie brzmia∏y wer-
sy Tryptyku rzymskiego: A przecie˝
nie ca∏y umieram. To, co we mnie
niezniszczalne, trwa (...) teraz staje

twarzà w twarz z Tym, który jest.
Dzi´kujemy wszystkim, którzy
w niedzielne przedpo∏udnie w tak
licznym gronie wys∏uchali reflek-
syjnego programu poetyckiego,
przygotowanego przez uczniów
i nauczycieli naszej szko∏y. Wspo-
minajàc Papie˝a, po∏àczyliÊmy si´
w bólu z rodzinami ofiar tragedii
polskiego samolotu. Wzruszenie
wÊród wielu s∏uchaczy wywo∏a∏y
pieÊni „Ave Maria” czy „Ojciec
Âwiata” i jak˝e dziÊ wymowne, s∏o-
wa wiersza Karola Wojty∏y:

Zabierz mnie Mistrzu, do Efrem,
i pozwól tam z sobà pozostaç,
gdzie ciszy dalekie wybrze˝a
opadajà na skrzyd∏ach ptaków,

jak zieleƒ, jak fala bujna, nie
zmàcona dotkni´ciem wios∏a,
jak ko∏o szerokie na wodzie, nie
sp∏oszone cieniem przestrachu.
Dzi´ki, ˝eÊ miejsce duszy tak
daleko odsunà∏ od zgie∏ku
i w nim przebywasz przyjaênie
otoczony dziwnym ubóstwem,
Niezmierny,
ledwo celk´ zajmujesz maleƒkà,
kochasz miejsca bezludne i puste.
Bo JesteÊ Ciszà, wielkim
Milczeniem, uwolnij mnie ju˝
od g∏osu,
a przejmij tylko dreszczem
Twojego Istnienia,
dreszczem wiatru w dojrza∏ych
k∏osach.

� Iwona Kropka

Po tragicznych
wiadomoÊciach
o katastrofie
prezydenckiego samolotu,
jakie przyniósł sobotni
poranek, 10 kwietnia,
wokół powtarzały si´
słowa: Nie tak miało byç,
nie tak miał wyglàdaç ten
dzieƒ.

Sk∏adamy ho∏d ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleƒskiem 
– Spo∏ecznoÊç Szko∏y Podstawowej im. B. Tokaja w Niepor´cie

CYTOMAMMOBUS w Niepor´cie

Od 23 do 26 marca mieszkanki gminy Niepor´t mogły zadbaç o swoje
zdrowie, wykonujàc bezpłatnie badania mammograficzne i cytologiczne.
Okazj´ takà stworzył Szpital Onkologiczny w Warszawie. 

Badania odbywa∏y si´ w cytomammo-
busie, który stanà∏ na Placu WolnoÊci
w Niepor´cie. Cytologia adresowa-
na by∏a do paƒ w wieku 25-58 lat,
a mammografia do kobiet w wieku 50-
69 lat. By∏a to wyjàtkowa okazja bez-
p∏atnego wykonania bardzo wa˝nych
dla zdrowia badaƒ, bez koniecznoÊci

wczeÊniejszego zapisania si´ i blisko
domu. Z tej mo˝liwoÊci skorzysta∏o
400 mieszkanek gminy. W zwiàzku
z du˝ym zainteresowaniem tà formà
badaƒ, gmina stara si´ o ponowne
ustawienie mammobusa. B´dzie to
mo˝liwe najprawdopodobniej jesienià.

� BW

„SPRAWDè Swojà Szkoł´”,
czyli o przygotowaniach
do Sprawdzianu kompetencji
8 kwietnia 49 uczniów klas szóstych ze Szkoły Podstawowej
im. B. Tokaja w Niepor´cie napisało Sprawdzian kompetencji.
To pierwszy tak wa˝ny egzamin w ich ˝yciu. Test wiedzy
i umiej´tnoÊci, ale równie˝ sprawdzian z odpowiedzialnoÊci i dbania
o własnà przyszłoÊç.

Gminny konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie 
„KOMPOZYTOR SERCU NAJBLI˚SZY”

Celem konkursu jest bli˝sze poznanie
i popularyzowanie wÊród wychowanków
przedszkoli, uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum z terenu gminy Niepor´t, ˝ycia
i twórczoÊci najwybitniejszej postaci polskiej
kultury muzycznej – Fryderyka Chopina. 
Konkurs dla uczniów rozgrywany jest w dwóch
kategoriach: 
• wiedzy i znajomoÊci dzieł F. Chopina

– szkoły podstawowe i gimnazjum
• plastycznej – przedszkola oraz oddziały

przedszkolne i klasy pierwsze szkół podstawowych
Ka˝da kategoria rozgrywana jest w dwóch etapach:
przedszkolnym/szkolnym i gminnym
Ad. 1 Etap szkolny odb´dzie si´ 7 maja 2010 r. Etap

Gminny odb´dzie si´ w Szkole Podstawowej
w Józefowie 18 maja 2010 r. o godzinie 9.00.

Ad 2. W kategorii plastycznej w pierwszym etapie
biorà udział wszystkie dzieci ucz´szczajàce
do przedszkoli oraz uczniowie klas 0-I szkół
podstawowych. Przedmiotem oceny sà dzieła
plastyczne wykonywane dowolnà technikà
(mogà to byç obrazy, rysunki, karykatury,
fotografie, prace przestrzenne) inspirowane
muzykà F. Chopina (mogà nawiàzywaç
do tytułów utworów lub instrumentu
fortepian). Prace do etapu gminnego powinny
by dostarczone do organizatora najlepiej
do dnia 4 maja 2010 r.

wi´cej informacji: 
Urzàd Gminy Niepor´t, Dział Informacji Publicznej

i Promocji Gminy, tel. 22 767-04-46,
promocja@nieporet.pl
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WIECZORNICA w 5. rocznic´
Êmierci Jana Pawła II

„KAROL WOJTYŁA –
poczàtkujàcy Êwi´ty”

G
oÊciem honorowym uroczy-
stoÊci by∏ ksiàdz arcybiskup
Henryk Hoser S.A.C. oraz

Wójt Gminy Niepor´t S∏awomir
Maciej Mazur. Duchowny przed
akademià udzieli∏ m∏odzie˝y gminy
Niepor´t sakramentu bierzmowania
w koÊciele pw. NMP Wspomo˝y-
cielki Wiernych.

Przybyli tak˝e przedstawiciele Ra-
dy Gminy z Przewodniczàcym Euge-
niuszem Woêniakowskim, proboszcz
miejscowej parafii ksiàdz Piotr J´-
drzejewski, Kierownik Gminnego
Zespo∏u OÊwiaty Henryka Galas, dy-
rektorzy i nauczyciele szkó∏, so∏tysi
oraz mieszkaƒcy gminy Niepor´t. 

Gospodarzem uroczystoÊci by∏a
dyrektor Gimnazjum Barbara
Skrzypkiewicz.

„Zaczà∏eÊ ̋ yç gdzieÊ w beskidzkiej
dolinie, a wtedy by∏byÊ w Kraju Rad
narodzie...”

Tymi s∏owami uczeƒ kl. III, Pawe∏
MaÊluch, rozpoczà∏ uroczystà wie-
czornic´. Przeczyta∏ napisany przez
siebie, na t´ okolicznoÊç, wiersz.
Tekst niebywale dojrza∏y, obrazujà-

cy etapy ̋ ycia Karola Wojty∏y, wzbu-
dzi∏ w s∏uchaczach zadum´, jak rów-
nie˝ uznanie dla m∏odego twórcy. 

Podczas akademii, przygotowanej
pod kierunkiem Moniki Kotowody,
nie zabrak∏o przepi´knej poezji,
szczególnie polskich romantyków,
a tak˝e utworów samego Jana Paw-
∏a II, które recytowali uczniowie kla-
sy artystycznej.

Blasku ca∏ej uroczystoÊci doda∏
chór szkolny, który pod kierunkiem
Barbary Jankowskiej wykona∏ kilka
przepi´knych pieÊni m.in.: „Janie
Pawle z Polski”, „Quo Vadis”,
„Niech” czy „Zapal latarnie”, za któ-
re otrzyma∏ owacje na stojàco.

Wspomnieniom o naszym Wiel-
kim Polaku towarzyszy∏a muzyka
Fryderyka Chopina.

Dodaç nale˝y, ̋ e wspania∏a dekora-
cja, b´dàca dope∏nieniem programu
s∏owno – muzycznego i utrzyma-
na w Êwiàtecznej tonacji, przygotowa-
na zosta∏a przez Iwon´ Bartosiewicz
oraz Lidi´ Gerej i Renat´ Wróbel.

Po wystàpieniu uczniów g∏os za-
bra∏ ks. arcybiskup, który z nostalgià

wspomina∏ osob´ Jana Paw∏a II pro-
szàc, by m∏odzie˝ zawsze czu∏a Je-
go obecnoÊç i widzia∏a w Nim praw-
dziwy autorytet. Nast´pnie dyrektor
Gimnazjum bardzo goràco podzi´-
kowa∏a wszystkim za przybycie
i uczestniczenie w tej wyjàtkowej
uroczystoÊci i poprosi∏a m∏odzie˝
o wr´czenie znakomitym goÊciom
niezwyk∏ego prezentu, a mianowicie
ksià˝ki b´dàcej zbiorem prac literac-
kich i plastycznych wykonanych
przez uczniów naszej szko∏y. Nale-
˝y podkreÊliç, ̋ e ksià˝ka zosta∏a wy-
dana pod redakcjà Haliny Kopeç,
a ok∏adk´ do niej zaprojektowa∏a
uczennica klasy I a Olimpia Gry-
czuk.

Na zakoƒczenie, po uczcie ducho-
wej, wszyscy obecni mogli uczestni-
czyç w uczcie dla cia∏a, spo˝ywajàc
papieskie kremówki.

Chocia˝ Jana Paw∏a II nie ma ju˝
wÊród Nas, to na zawsze pozostanie
w Naszych sercach, bo wcià˝ b´dzie-
my pami´taç s∏owa, które do Nas
kierowa∏ podczas swego pontyfikatu. 

� I. Kutra

„Czas ucieka, wiecznoÊç czeka” – to napis na słonecznym zegarze umieszczonym
na południowej Êcianie wadowickiego KoÊcioła, a tak˝e motto przewodnie
uroczystej akademii, jaka odbyła si´ 23 marca w Gimnazjum. im. Bohaterów
Bitwy Warszawskiej 1920r. w Stanisławowie Pierwszym.

W ROCZNIC¢ Êmierci Ojca
Âwi´tego papie˝a Jana Pawła II

Monta˝ s∏owno – muzyczny przygo-
towali uczniowie pod kierunkiem
nauczycielek: Anny Szostek, Ma∏go-
rzaty Baƒskiej i Moniki Kamiƒskiej
– Thomas. Przy wzruszajàcym
akompaniamencie gitar i wioloncze-
li w wykonaniu uczennic klasy VI a:
Zuzi Garwackiej, Oli B∏a˝ejczyk,
Klaudii Krysiƒskiej i Mai Go∏dys
teksty poetyckie brzmia∏y wyjàtko-
wo i przejmujàco. ArtyÊci próbowa-
li odpowiedzieç na pytanie: „Kim
by∏ Jan Pawe∏ II?”. Przypomnieli
sylwetk´ naszego rodaka – najwa˝-
niejsze fakty z ˝ycia i pontyfikatu
Papie˝a.

Zgromadzeni goÊcie, uczniowie
i nauczyciele ze wzruszeniem wys∏u-
chali pieÊni zaÊpiewanych przez
chór i solistów. Ola Baƒska prze-
pi´knie wykona∏a utwór „Ave Ma-
ria”, Zuzia Garwacka pieÊƒ pt. „Oj-
ciec Âwiata”. Gromkimi brawami
zostali nagrodzeni te˝: Aleks B∏´d-
niak oraz Wiktoria Prusik, którzy

wraz z chórem wykonali pieÊƒ pt.
„Janie Pawle z Polski”. Wszystkie
solowe wyst´py zosta∏y przygotowa-
ne przez nauczycielk´ religii, Ma∏go-
rzat´ Baƒskà.

Poniewa˝ Jan Pawe∏ II mia∏ nie-
zwyk∏e poczucie humoru, m∏odzi ar-
tyÊci przytoczyli wiele anegdot z ˝y-
cia Papie˝a. Mi´dzy innymi przypo-
mnieli histori´ o studencie, który
pewnego dnia przyczepi∏ na
drzwiach kartk´ z napisem: „Karol
Wojty∏a – poczàtkujàcy Êwi´ty”.
Czy s∏owa te by∏y prorocze? 

DziÊ, oczekujàc na beatyfikacj´
Papie˝a, z nadziejà czytamy pi´kne
s∏owa Jacka Cygana:

„Panie sprawiedliwoÊci… 
Panie wszelkiego trudu, 
prosimy nie ka˝ mu si´ rozliczaç 
z cudów, 
wys∏uchaj nas co Êmiemy si´ 
zwaç Twoim ludem, 
On sam by∏ cudem”.

� Iwona Kopka

Akademià pod hasłem: „Chcemy jak On dobrym byç, Chcemy jak On
pi´knie ˝yç” uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej im. Bronisła-
wa Tokaja w Niepor´cie uczcili piàtà rocznic´ Êmierci Jana Pawła II.
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„WARSZAWSKA Syrenka” w Niepor´cie

31 marca w Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie
odbyły si´ powiatowe eliminacje XXXIII Konkursu
Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”.

Tradycyjnie ju˝ organizowane zimà warsztaty przyrodnicze na temat
dokarmiania zwierzàt, w tym roku odbyły si´ wyjàtkowo póêno. 

Jak co roku, przed Niedzielà Palmowà w szkole w Białobrzegach odbył si´
konkurs na najładniejszà palm´.

W konkursie wzi´∏o udzia∏ 26 laure-
atów eliminacji gminnych powiatu le-
gionowskiego. Reprezentowali oni trzy
grupy wiekowe: klasy 0-III, klasy IV-
-VI oraz gimnazjum. W najm∏odszej
grupie po∏owa recytujàcych si´gn´∏a
po utwory Jana Brzechwy: „Pali si´”,
„˚uraw i czapla”, „K∏amczucha”. Star-
si koledzy ch´tnie recytowali wiersze
Hanny Niewiadomskiej, Ludwika Je-
rzego Kerna, Konstantego Ildefonsa
Ga∏czyƒskiego. Uczniowie gimnazjum
prezentowali utwory Jana Twardow-
skiego, Marii Pawlikowskiej-Jasno-
rzewskiej, Adama Mickiewicza, Zbi-
gniewa Herberta. Wyst´py ocenia∏a
komisja, w której zasiad∏y Lucyna Ma-
lec-Majer i Beata Wodziƒska. 

Kategori´ klas IV-VI zdominowali
uczniowie gminy Niepor´t, zdobywa-
jàc I miejsce – Micha∏ Rek i III miej-
sce – Mateusz Kuczyƒski. 

WÊród gimnazjalistów najlepsze oka-
za∏y si´ równie˝ uczennice gminy Nie-
por´t – Joanna Powa∏a zaj´∏a I miejsce,
a Julia Ch´tnicka II miejsce. 

Laureaci powiatowego etapu XXXIII
Konkursu Recytatorskiego „Warszaw-
ska Syrenka”:
• klasy 0-III: I miejsce Artur Miller

(gmina Wieliszew), II miejsce Mile-
na Andrzejewska (gmina Legiono-
wo), III miejsce – Wiktoria Szcz´sna
(gmina Jab∏onna),

• klasy IV-VI: I miejsce Micha∏ Rek
(gmina Niepor´t), II miejsce ¸ukasz
Sarnacki (gmina Legionowo), III miej-
sce Mateusz Kuczyƒski (gmina Niepo-
r´t),

• klasy gimnazjalne: I miejsce Joan-
na Powa∏a (gmina Niepor´t), II miej-
sce Julia Ch´tnicka (gmina Niepo-
r´t), III miejsce Patryk B∏aszczak
(gmina Serock).
Do udzia∏u w finale, który odb´dzie

si´ w dniach 17-19 kwietnia w Mazo-
wieckim Centrum Kultury i Sztuki
w Warszawie, zakwalifikowani zostali
laureaci I miejsca: Artur Miller, Micha∏
Rek i Joanna Powa∏a. Zwyci´zcom ser-
decznie gratulujemy i ˝yczymy dal-
szych sukcesów. � BW

Niesprzyjajàca pogoda: Ênieg i mróz
przez ponad miesiàc uniemo˝liwia-
∏y nam wypraw´ do lasu. W zwiàz-
ku z tym opóênieniem, uzbierane je-
sienià kasztany szko∏a przekaza∏a pa-
nu leÊniczemu wczeÊniej, by móg∏ je
rozsypaç na ˝erowisku. Natomiast
nasze spotkanie w lesie, na granicy
zimy i wiosny, pos∏u˝y∏o przede
wszystkim çwiczeniu rozpoznawa-
nia tropów dzikich zwierzàt. Na nie-
êle zachowanych po∏aciach Êniegu
widnia∏y wyraênie odciÊni´te Êlady
saren, lisów, kun, wiewiórek oraz
Êcie˝ki ubite przez dziki. Niestety,
znaleêliÊmy te˝ bardzo liczne odci-
ski psich ∏ap, choç biegajàce swo-
bodnie psy stanowià jedno z naj-
wi´kszych zagro˝eƒ dla zwierzàt

˝yjàcych w lesie. LeÊniczy opowia-
da∏, jak zwierz´ta przetrwa∏y zim´.
Najci´˝sza okaza∏a si´ dla saren.
W dobrej formie przetrwa∏y jà dzi-
ki. Znakomicie prosperuje du˝a ko-
lonia bobrów, której szybki rozwój
obserwujemy od kilku lat.

W warsztatach wzi´li udzia∏ wszy-
scy uczniowie Szko∏y Podstawowej
w Izabelinie oraz dzieci z grupy
przedszkolnej. Zaj´cia prowadzili:
leÊniczy Czarnej Strugi – Jerzy Dy∏o
oraz inni pracownicy NadleÊnictwa
Drewnica – Artur Ostrowski,
Agnieszka Soko∏owska oraz sta˝yst-
ka Katarzyna Protasiewicz. Dzi´ki
ich zaanga˝owaniu edukacja leÊna
w naszej szkole zyska∏a praktyczny
wymiar. � SP Józefów

WARSZTATY przyrodnicze „Poznajemy las”

ROSŁY palmy wielkanocne...
N

ad wykonaniem kwiatów
uczniowie pracujà ju˝
od poczàtku Wielkiego Po-

stu, a we wspólnà prac´ anga˝ujà
si´ cz´sto ca∏e rodziny. Efekty sà
zdumiewajàce, a palmy cieszà oko
feerià barw, oryginalnoÊcià, sta-
rannoÊcià wykonania i wielkoÊcià.
W tym roku na konkurs zg∏oszo-
no 53 palmy, z czego a˝ 23 zosta-
∏y nagrodzone. Najwi´kszà iloÊç
palm wykona∏a klasa IV. Szcze-
gólnie cieszy fakt, ˝e do konkursu
bardzo licznie przyst´pujà naj-
m∏odsi. 

Wszystkie palmy spe∏nia∏y wymo-
gi regulaminu. Nie przyznano jednak
poszczególnych miejsc, poniewa˝
ka˝da palma by∏a naj∏adniejsza
wzgl´dem któregoÊ z okreÊlonych
kryteriów.

Naj∏adniejsze palmy wykonali:
Amelka Woêniakowska oddzia∏
przedszkolny „0”, Ola WiÊniewska
klasa I, Oliwia Tyszka klasa I, Amel-
ka Strupiechowska klasa I, Kacper
Go∏´biewski klasa II, B∏a˝ej Gerek
klasa III, Julka Marzec klasa III, Dag-
mara Grobel klasa III, Micha∏ Fran-
kowski klasa IV, Kuba Danaj kla-

sa IV, Pawe∏ Strupiechowski klasa IV,
Ania Burkacka klasa IV, Kasia Kor-
dek klasa IV, Kacper Leja klasa V,
Daria PodleÊna klasa V, Aleksandra
Królikowska klasa VI, Martyna Król
klasa VI, Daria Retka klasa VI, Jakub
Lis klasa VI, Marcin Kujawa kla-
sa VI, Paula Przyby∏owicz klasa VI,
Ania Gerek klasa VI. Wr´czenie na-
gród odby∏o si´ podczas uroczystego
apelu. Autorzy najpi´kniejszych palm
zostali nagrodzeni pamiàtkowymi dy-
plomami i s∏odkim, Êwiàtecznym ka-
lendarzem – niespodziankà. 

� M.Kotowoda

Zuzia reprezentuje najm∏odszà kon-
kursowà grup´ wiekowà – 6-8 lat. Jej
praca najpierw zyska∏a uznanie komi-
sji podczas etapu gminnego konkur-
su, a nast´pnie w eliminacjach powia-
towych. W tych ostatnich, w ka˝dej
z trzech kategorii wiekowych wyró˝-
niono, zgodnie z regulaminem, dwie
prace, które reprezentowaç b´dà po-

wiat w etapie wojewódzkim. Ich au-
torzy otrzymali nagrody podczas se-
sji Rady Powiatu w Legionowie, wr´-
czone przez starost´ Jana Grabca
i Prezydenta Legionowa Roma-
na Smogorzewskiego. Gratulujemy
serdecznie Zuzi i ˝yczymy dalszych
sukcesów.

� BW

Na zaj´cia z uczniami zaproszony zo-
sta∏ instruktor, który specjalizuje si´
w wykonywaniu witra˝y metodà Tiffa-
niego. Przywióz∏ ze sobà ró˝nokoloro-
we szkie∏ka i specjalnà miedzianà ta-
Êm´. Uczniowie najpierw tworzyli pro-
jekty prac, a nast´pnie wykonywali je,
wykorzystujàc dost´pne materia∏y. Po-
wsta∏y pi´kne, kolorowe kompozycje.
Cz´Êç z nich wykorzystana zosta∏a
do stworzenia ozdobnych wisiorków.
Tak pojawi∏a si´ pi´kna bi˝uteria, któ-
rà uczniowie prezentujà na zdj´ciach. 

� A. Gàsowska-Jastrz´bska

Zuzanna Masłowska, uczennica Szkoły Podstawowej
w Wólce Radzymiƒskiej, została laureatkà powiatowego
etapu XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Wiatr, wypadek, ogieƒ, woda – stra˝ak zawsze r´k´
poda”.

NAGRODZONA praca

Na jednej z lekcji historii
uczniowie Szkoły Podstawowej
w Niepor´cie poznali technik´
zdobienia szkła i wykonywania
witra˝y.

WARSZTATY
witra˝y
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I MIEJSCE
przedszkolaków
z Niepor´tu
w turnieju taƒca
towarzyskiego!

KOLEJNY
sukces
sióstr
Janeczko

21 marca w Sali
Widowiskowej OÊrodka
Wychowawczo
– Profilaktycznego
MICHAEL w Warszawie
odbył si´ Turniej Taƒca
Towarzyskiego, w którym
wzi´ły udział dzieci
od 5 do 13 lat w ró˝nych
kategoriach tanecznych. 

27 marca w hali sportowej
WKS „GWARDIA”
w Warszawie odbył si´
organizowany przez
Warszawsko-Mazowiecki
Zwiàzek Judo „Turniej
Judo Dzieci i Dzieci
Młodszych”. Wzi´ły w nim
udział zawodniczki UKS
„Pilawa”.

Gminne Przedszkole w Niepor´cie re-
prezentowa∏o pi´ç par z grup Motyli
i Je˝yków (dzieci 5-6 letnie).Wszyscy
uczestnicy zaprezentowali si´ znako-
micie, taƒczàc obok rówieÊników
z Legionowa polk´, rumb´, disco,
walc wiedeƒski i cha-ch´. 

W kategorii wiekowej dzieci
do lat 7 Marysia Wróbel i Maciej
Ma∏ecki zaj´li zaszczytne I miejsce,
zdobywajàc medale i dyplomy. Trzy
pary pó∏finalistów otrzyma∏y równie˝
medale i upominki. Wszystkie przed-

szkolaki pozowa∏y do zdj´ç z doro-
s∏ymi tancerzami, którzy w trakcie
turnieju demonstrowali swoje umie-
j´tnoÊci. Dzieci z Przedszkola w Nie-
por´cie zosta∏y przygotowane przez
Mart´ Kubizn´, która od trzech lat
prowadzi zaj´cia taƒca towarzyskie-
go w naszym przedszkolu.

M∏odym tancerzom serdecznie
gratulujemy, jesteÊmy z nich bardzo
dumni i ˝yczymy im jeszcze wielu
sukcesów na parkiecie.

� E. Zieliƒska

W turnieju uczestniczy∏y dwie za-
wodniczki trenujàce w sekcji judo
w Uczniowskim Klubie Sportowym
„Pilawa” – Ola Janeczko rocznik 2000
(kat. wag. 25,9 kg.) i Asia Janeczko
rocznik 1998 (kat. wag. 28 kg.). Tre-
nerem zawodniczek jest Przemys∏aw
èród∏o – nauczyciel wychowania
fizycznego w gimnazjum w Stanis∏a-
wowie Pierwszym.

Po raz kolejny siostry Janeczko oka-
za∏y si´ bezkonkurencyjne, wygrywa-

jàc zawody w swoich kategoriach wa-
gowych. Nadmieniç nale˝y, ̋ e nie jest
to ich pierwszy sukces w judo w tym
roku. W rankingu Warszawsko-Mazo-
wieckiego Zwiàzku Judo w kategorii
wiekowej dzieci rocznik 1998-1999
Asia zajmuje pierwsze miejsce. Rów-

nie˝ Ola od poczàtku roku 2010 trzy-
krotnie stan´∏a na podium zawodów
(w tym dwukrotnie na najwy˝szym
stopniu). Siostrom i trenerowi gratulu-
jemy tak wysokich wyników i udanych
startów, ˝yczàc kolejnych sukcesów. 

� U. Mitka-Karandziej

SEZON sportowy na boisku w Niepor´cie
Wiosenna zmiana
pogody zach´ca nas
do wi´kszej aktywnoÊci
ruchowej. Zapraszamy
do korzystania z boiska
sportowego
w Niepor´cie, ale
najpierw prosimy
o zapoznanie si´
z regulaminem
korzystania z obiektu.

W
szystkich zainteresowanych
korzystaniem z boiska spor-
towego w Niepor´cie

przy ul. Dworcowej informujemy, ̋ e
od 17 kwietnia do 30 paêdziernika
jak co roku boisko b´dzie dost´pne
we wszystkie dni tygodnia. W termi-
nie od 17 kwietnia do 25 czerwca
z uwagi na trwajàce zaj´cia lekcyjne
obowiàzujà nast´pujàce godziny ko-
rzystania z boiska: od poniedzia∏ku
do piàtku od godz. 15.30 do 20.00,
w soboty od godz.13.00 do 20.00,
a w niedziele od godz. 11.00
do 19.00. Przebywanie na terenie bo-
iska poza wskazanymi godzinami
jest zabronione. Zatrudnieni przez
Urzàd Gminy pracownicy prowadzà

nadzór nad prawid∏owym korzysta-
niem i eksploatacjà boiska, systema-
tycznie wykonujàc prace porzàdko-
we poprzez codzienne usuwanie
Êmieci oraz kontrol´ stanu technicz-
nego jego wyposa˝enia. 

Zgodnie z Zarzàdzeniem
nr 453/2006 Wójta Gminy Niepor´t
z dnia 18 paêdziernika 2006 r.
w sprawie regulaminu porzàdkowe-
go u˝ytkowania boiska sportowego
o nawierzchni z trawy syntetycznej
usytuowanego przy ul. Dworcowej 9
w Niepor´cie, (zgodnie z jego tre-
Êcià) z boiska sportowego mogà nie-
odp∏atnie korzystaç wszyscy miesz-
kaƒcy Gminy Niepor´t. Warunkiem
korzystania z boiska jest posiadanie

odpowiedniego obuwia sportowego
(wykluczone jest u˝ywanie korków
pi∏karskich). Na terenie boiska oraz
w jego najbli˝szym otoczeniu obo-
wiàzuje zakaz palenia papierosów
oraz spo˝ywania alkoholu. W czasie
trwania roku szkolnego za stan bo-
iska i jego wyposa˝enia odpowiada-
jà dyrektor szko∏y oraz nauczyciel
prowadzàcy zaj´cia, w pozosta∏ych
godzinach osoby korzystajàce z bo-
iska.

Utrzymanie boiska i jego otocze-
nia w porzàdku i czystoÊci jest obo-
wiàzkiem wszystkich uczestniczà-
cych w zaj´ciach oraz warunkiem
ponownego udost´pnienia boiska.
Za bezpieczeƒstwo çwiczàcych pod-

czas zorganizowanych form zaj´ç re-
kreacyjno-sportowych odpowiada
prowadzàcy zaj´cia. Osoby i grupy
niezorganizowane korzystajà z bo-
iska na w∏asnà odpowiedzialnoÊç,
w tym dzieci do 18 roku ˝ycia
za zgodà i na odpowiedzialnoÊç ro-
dziców/opiekunów prawnych.

Wszystkim u˝ytkownikom boiska
˝yczymy satysfakcji z jego korzysta-
nia. JednoczeÊnie prosimy o szczegól-
nà trosk´ i dba∏oÊç o jego wyglàd oraz
stan techniczny, aby s∏u˝y∏o jak najd∏u-
˝ej wszystkim mieszkaƒcom gminy.

W czerwcu podamy informacj´
o mo˝liwoÊci korzystania z boiska
w okresie wakacyjnym.

� U. Mitka-Karandziej
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Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkaƒców Gminy Niepor´t do współtworzenia kolumny „Ocaliç od zapomnienia” i dzielenia si´
zapomnianymi opowieÊciami i materiałem zdj´ciowym. Kontakt z redakcjà 22 767 04 10 lub drogà mailowà d.wrobel@niepor´t.pl

NiedoskonałoÊç techniczna bagnetu szpuntowego zmusiła konstruktorów broni do szukania lepszego sposobu mocowania
bagnetu do broni, a jednoczeÊnie by ta konstrukcja pozwalała strzelaç – jak wiadomo bagnet szpuntowy wkładany był do lufy. 

P
race te doprowadzi∏y do po-
wstania w latach osiemdzie-
siàtych XVII wieku bagnetu

tulejowego, nasuwanego na luf´.
Da∏o to oczekiwany rezultat, gdy˝
karabin po osadzeniu na nim ba-
gnetu, pozosta∏ nadal bronià pal-
nà. Historycy przypisujà wynala-
zek tulei, jako ∏àcznika g∏owni
z lufà, Markizowi de Vauan (1633
– 1707), twórcy ówczesnej pot´-
gi militarnej Francji. Nowe roz-
wiàzanie szybko znalaz∏o zastoso-
wanie w wojsku. Reasumujàc
rozwa˝ania na temat historyczne-

go rodowodu bagnetu tulejowego
mo˝na przyjàç, ̋ e bagnety tulejo-
we pojawi∏y si´ we Francji i Ho-
landii, a nieco póêniej w Anglii,
Szwecji i Prusach. W Polsce ba-
gnet tulejowy pojawi∏ si´ oko∏o
dziesi´ç do pi´tnastu lat póêniej.
Tak rozpocz´∏a si´ kariera bagne-
tu tulejowego, trwajàca oko∏o
dwustu lat, a w wi´kszym zakre-
sie znacznie d∏u˝ej, bo kolejne sto
lat, do dnia dzisiejszego. W Euro-
pie wyprodukowano ponad dwie-
Êcie ró˝norodnych bagnetów tule-
jowych. W tym okresie d∏ugoÊç

bagnetów, oraz rodzaje g∏owni
zmienia∏y si´, by∏y g∏ównie typu
szpadowego, trójgraniaste, czwór-
graniaste, typu no˝owego. Taki
sam rozwój towarzyszy∏ sposobo-
wi mocowania do broni. Od wy-
ci´cia w tulei, poprzez pierÊcienie
do blokady zatrzaskiem. Tuleje
pierwszych bagnetów by∏y bardzo
d∏ugie i wynosi∏y jednà trzecià
d∏ugoÊci g∏owni, a w miar´ dosko-
nalenia systemu blokowania, tule-
ja ulega∏a skróceniu do 3,5 cm
w czasie drugiej wojny Êwiatowej.
Rami´ tulei ∏àczàce je z g∏ownià

by∏o tak ustawione, by móc ∏ado-
waç broƒ (do po∏owy XIX wieku
∏adowana od lufy) bez zdejmowa-
nia bagnetu z broni. W XX wie-
ku bagnet nie jest przeszkodà
w ∏adowaniu broni, wprowadzono
broƒ odtylcowà. W XVIII i na po-
czàtku XIX wieku bagnety tule-
jowe noszono w pochwach drew-
nianych, malowanych lub obcià-
gni´tych skórà, z mosi´˝nymi
okuciami. W latach póêniejszych
stosowano pochwy stalowe,
a obecnie u˝ywa si´ pochew two-
rzywowych. Do pochew przymo-

cowany by∏ p∏at skóry, tak zszy-
ty, by mo˝na by∏o pochw´ moco-
waç do pasa tzw. ˝abk´. W lite-
raturze bagnetowi tulejowemu
poÊwi´cono tak wiele miejsca,
gdy˝ towarzyszy ̋ o∏nierzowi naj-
d∏u˝ej.

� Edward Palczyƒski 
– Stowarzyszenie Mi∏oÊników 

Historii Regionu Gminy Niepor´t

èród∏a 
1. Maciej Pruszyƒski – Bagnet Wojskowy
2. Zbiory w∏asne

Brytyjski bagnet „gwóêdê” do kb.
Lee Enfield No Mk1 i do p.m. Sten
MkV

Brytyjski bagnet sieczny wz. No 9
Mk1 do pm Sten i kb No4 Mk1

Rosyjski tulejowy bagnet k∏ujàcy
wz. 1891 do karabinu Mosin,
blokowany za pomocà pierÊcienia

Radziecki bagnet k∏ujàcy
wz. 1891/30 blokowany za pomocà
zatrzasku

Rosyjski tulejowy bagnet sieczny
wz. 1891/30

Historia bagnetu

BAGNET TULEJOWY 


