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Szkolenie dla przedsi´biorców

Instytut Mi´dzynarodowych Finansów i BankowoÊci
oraz Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Gminie
Niepor´t, zrzeszajàce przedsi´biorców z terenu gmi-
ny, zorganizowali szkolenie dla w∏aÊcicieli Êrednich
i ma∏ych firm.
Szkolenie (27.04) odby∏o si´ w Karczmie Klepisko
i dotyczy∏o podnoszenia kwalifikacji kadry, syste-
mów informacyjnych i technologii komputerowych
jako czynników wzrostu konkurencyjnoÊci na lokal-
nym rynku. Szkolenie poprzedzi∏a prezentacja pro-
gramu pilota˝owego Leader+, który jest realizo-
wany na terenie 4 gmin powiatu legionowskiego,
w tym gminy Niepor´t.
Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego w Gmi-
nie Niepor´t Krzysztof Mata zaprezentowa∏ z kolei
cele dla jakich zosta∏a powo∏ana organizacja. Za-
ch´ca∏ równie˝ do wst´powania w szeregi stowa-
rzyszenia. Zapowiedzia∏ m.in. uruchomienie porta-
lu internetowego z bezp∏atnà pomocà prawnà dla
jego cz∏onków.
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Konwent w Niepor´cie

4 kwietnia w Urz´dzie Gminy Niepor´t odby∏ si´
Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast
i Gmin Powiatu Legionowskiego.
Omówione zosta∏y m.in. planowane inwestycje do-
tyczàce drogi krajowej nr 61 i finansowanie po-
mocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele w∏adz
wszystkich jednostek samorzàdu terytorialnego z po-
wiatu legionowskiego oraz dyrektor Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wojciech Dàbrow-
ski i Komendant Powiatowy PSP w Legionowie st.
kpt. Marek Jasiƒski.
Dyrektor GDDKiA przedstawi∏ zaawansowanie prac
przy zamierzonych inwestycjach na drodze krajo-
wej nr 61 na terenie powiatu legionowskiego
– m.in. budowie obwodnicy Jab∏onny (3,7 km) i Se-
rocka (7,0 km), przebudowie drogi na odcinku Ze-
grze – Serock (2,7 km).
Omówiona zosta∏a równie˝ sprawa zani˝onych Êrod-
ków przekazanych gminom w 2006 r. na pomoc
materialnà o charakterze socjalnym. Uniemo˝liwi∏o
to udzielenie uprawnionym uczniom pomocy sty-
pendialnej, i to zgodnie z obowiàzujàcymi w tym
zakresie uregulowaniami prawnymi. Zapad∏a decy-
zja o zainteresowaniu problemem Zwiàzku Gmin
Wiejskich RP oraz podj´ciu interwencji w Minister-
stwie Edukacji i Nauki.
Poruszona zosta∏a równie˝ sprawa wspó∏finansowa-
nia zakupu aparatu rentgenowskiego, który dost´p-
ny by∏by w Legionowie. Starostwo przeznaczy∏o
na ten cel 600 tys. z∏, pozosta∏e 200 tys. z∏ prze-
ka˝à gminy.
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PUNKT POMOCY
W WYPE¸NIANIU WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE P¸ATNOÂCI

BEZPOÂREDNICH DO GRUNTÓW
ROLNYCH

Uwaga! Ostatni termin sk∏adania
wniosków up∏ywa w dniu 15 maja 2006

Godziny pracy punktu:

15.05.2006 r. godz. 10.00 – 18.00

(poniedzia∏ek)
W dniach 16 i 18 maja mo˝na si´ zg∏aszaç si´
do Urz´du Gminy w celu uzupe∏nienia dokumentów
niezb´dnych do z∏o˝onego w wymaganym terminie
wniosku:

16.05.2006 r. godz. 10.00 – 16.00 (wtorek)

18.05.2006 r. godz. 10.00 – 18.00 (czwartek)

Pomocy rolnikom udzielajà:

1. Alicja Zakrzewska – Wojewódzki OÊrodek
Doradztwa Rolniczego w Warszawie 
– Powiatowy Zespó∏ Doradców Rolnych
w Legionowie
2. Halina Szarnecka – pracownik Urz´du
Gminy Niepor´t.

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

tel. (022) 767 04 36

w skróciew skrócie

BEZP¸ATNE przejazdy
U

lga przys∏uguje na podstawie Uchwa-
∏a NR LI/30/06 Rady Gminy Niepo-
r´t z dnia 30.03.06 r. w sprawie usta-

lenia uprawnieƒ do ulg za przejazdy Êrodka-
mi autobusowego transportu zbiorowego
komunikacji lokalnej.

Przejazd ze 100 proc. ulgà odbywa si´
na podstawie biletu jednorazowego.
Uprawnienie do ulgi przys∏uguje na pod-
stawie okazanego dokumentu to˝samoÊci
(który zawiera zapis o miejscu zamieszka-
nia) ze zdj´ciem oraz na podstawie imien-
nego identyfikatora wydanego przez Urzàd
Gminy.
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Autobus PPKS Nowy Dwór Mazowiecki

Mieszkaƒcy gminy Niepor´t, którzy ukoƒczyli 65 rok ˝ycia majà prawo do bezp∏atnych (ulga 100 %) przejazdów autobusami komunikacji
lokalnej (obecnie linie te obs∏uguje Przedsi´biorstwo Paƒstwowe Komunikacji Samochodowej z Nowego Dworu Mazowieckiego).

Osoby zainteresowane otrzymaniem iden-
tyfikatora prosimy o zg∏aszanie si´ do:
– so∏tysa w∏aÊciwego so∏ectwa ze wzgl´-

du na miejsce zamieszkania 
lub 
– do Urz´du Gminy – Dzia∏ Us∏ug Komu-

nalnych i Ochrony Ârodowiska,
pok. nr 29, tel. 0-22-767-04-37.

ABSOLUTORIUM na podsumowanie kadencji
D

ochody bud˝etu gminy Nie-
por´t w 2005 roku zaplanowa-
ne w wysokoÊci

31 608 938 z∏, wykonano w 107,4%
co oznacza, ˝e w ciàgu roku do kasy
gminy sp∏yn´∏o 33 954 811 z∏. To
najwy˝szy bud˝et spoÊród gmin po-

wiatu legionowskiego, wy∏àczajàc
miasto Legionowo, które ma pi´cio-
krotnie wi´kszà liczb´ mieszkaƒ-
ców. Trzy czwarte wp∏ywów
do gminnej kasy stanowi∏y dochody
w∏asne, a jedynie jednà czwartà sub-
wencje, co stanowi o du˝ej stabilno-

Êci bud˝etu i potencjale inwestycyj-
nym, który b´dzie mo˝na wykorzy-
staç w kolejnych latach.

Po raz ostatni w tej kadencji rad-
ni g∏osowali nad udzieleniem abso-
lutorium wójtowi gminy, wi´c pod-
czas sesji nie unikni´to porównaƒ
do roku 2002, gdy sk∏ada∏a swoje
mandaty poprzednia rada. Wiel-
koÊç bud˝etu w tym czasie zwi´k-
szy∏a si´ o 72%, z 19,7 mln z∏
do 33,9 mln z∏. Wydatki majàtko-
we gminy, czyli inwestycje wzro-
s∏y a˝ o 148% z 5,4 mln z∏
do 13,4 mln z∏, co stanowi∏o
w 2005 roku 43% bud˝etu gminy.
PodkreÊlano równoczeÊnie, ˝e
wzrost ten odby∏ si´ bez powi´k-
szania kosztów administracyjnych,
czego dowodem jest spadek o 15%
w wydatkach bie˝àcych gminy.

Bud˝et na 2005 rok, poza realiza-
cjà m.in. chodników, dróg, oÊwietle-
nia zawiera∏ olbrzymie pozycje ta-
kie jak budowa pompowni P-8
(z przewodami t∏ocznymi pod Ka-
na∏em ˚eraƒskim, które pozwolà
w∏àczyç Bia∏obrzegi do kanalizacji

opaskowej – wartoÊç 2,5 mln z∏),
budow´ stacji uzdatniania wody
w Józefowie za 2,5 mln z∏ czy ko-
lejny etap budowy gimnazjum
za 4,4 mln z∏otych. Realizacja tak
du˝ych zadaƒ inwestycyjnych nie
oby∏a si´ jednak kosztem zad∏u˝e-
nia gminy, które spad∏o z 11,2%
w 2002 roku do 3,2% w 2005 roku.

Podczas dyskusji poprzedzajàcej
g∏osowanie radny Janusz Ponto pod-
kreÊli∏ satysfakcjonujàcy, siedmiomi-
lionowy wzrost wydatków na inwesty-
cje w porównaniu do roku 2004. Na-
tomiast radny Andrzej Kula zwraca∏
uwag ,́ ̋ e osiàgní te dochody nie sà ko-
niunkturalne, lecz wypracowane w sa-
mej gminie, co bardzo dobrze Êwiadczy
o zarzàdzajàcych tym majàtkiem.

Sprawozdanie wójta z wykonania
bud˝etu zosta∏o pozytywnie zaopi-
niowane przez Regionalnà Izb´
Obrachunkowà. Pozytywnie oceni-
li je równie˝ radni udzielajàc abso-
lutorium 13 g∏osami. Radny Urba-
niak g∏osowa∏ przeciw, a radny Ole-
chowski wstrzyma∏ si´ od g∏osu.

� Robert Wróbel

„Do˝yliÊmy czasów, kiedy bud˝et gminy mo˝e byç chlubà nie tylko powiatu legionowskiego,
ale równie˝ województwa i szerzej” – podsumowywa∏ wykonanie ubieg∏orocznego bud˝etu
radny Andrzej Kula, podczas dyskusji, która poprzedzi∏a udzielenie absolutorium.
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TO WYDANIE WIEÂCI NIEPOR¢CKICH
PRZYGOTOWALI:

Beata Wilk

Piotr Zadro˝ny

Robert Wróbel 

� IMPREZY KULTURALNE
17 – 19 maja Przeglàd Amatorskiej

TwórczoÊci Scenicznej Gminy Niepor´t,
Gminny OÊrodek Kultury, Niepor´t,
ul. Dworcowa 9a

23 maja – wycieczka autokarowa cz∏onków
Klubu Seniora do Kazimierza Dolnego

28 maja – uroczystoÊci z okazji Âwi´ta
Stra˝aka, boisko przy Szkole Podstawowej
w Józefowie

� INNE ZAPROSZENIA
Biblioteka Publiczna Gminy Niepor´t i jej filie
w Micha∏owie-Reginowie, Kàtach W´gierskich i Zegrzu
Po∏udniowym serdecznie zapraszajà do odwiedzenia
swoich placówek – w maju zorganizowana jest akcja
„Nie wiesz? – Zapytaj w bibliotece?”

Proponujemy:

1. Konkurs rysunkowy dla dzieci
szkó∏ podstawowych i przedszkoli pt.
„BIBLIOTEKA MOICH MARZE¡ – PODRÓ˚ DO
PRZYSZ¸OÂCI (wizja dowolna – nawet kosmiczna)

2. G∏oÊne czytanie najm∏odszym
utworów z klasyki dzieci´cej

3. Internet dla SENIORA
Przysposobienie dla osób w wieku
dojrza∏ym z podstaw obs∏ugi komputera
i korzystania z Internetu. Zapraszamy
do bibliotek w Niepor´cie, Micha∏owie-
Reginowie i w Zegrzu Po∏udniowym

4. Majowà amnesti´ dla czytelników
przetrzymujàcych ksià˝ki

5. 31 maja o godz. 18.00 spotkanie
z W∏odzimierzem B∏awdziewiczem autorem
ksià˝ki „DZIEJE KOÂCIO¸A NIEPOR¢CKIEGO
1660 – 2005” w Gminnym OÊrodku Kultury.

Zaproszen ia

W p o p r z e d n i m  w y d a n i u …

… „WieÊci Niepor´ckich” w artykule „Dom
kultury czy dom ogrodników” podano nieÊci-
s∏à informacj´. Pani Marianna Berdowska nie
jest cz∏onkiem zarzàdu Kó∏ka Rolniczego, lecz
tylko cz∏onkiem zwyczajnym kó∏ka.

Akcj´ usuwania niewybuchów prowadzili
policjanci z Wydzia∏u Terroru Kryminalnego
i Zabójstw Komendy Sto∏ecznej Policji wraz
z cywilami, zawodowo zajmujàcymi si´ tego ty-
pu poszukiwaniami. Teren kompleksu leÊnego
zabezpieczali policjanci z wydzia∏u prewencji
Komendy Sto∏ecznej. W akcj´ zaanga˝owani
byli równie˝ funkcjonariusze Stra˝y Gminnej,
Stra˝y LeÊnej, ˚andarmerii Wojskowej oraz
stra˝acy OSP.

W akcji oczyszczania kompleksu leÊnego
uczestniczyli równie˝ pracownicy Urz´du Gmi-
ny Niepor´t. Dzia∏ Bezpieczeƒstwa, Zarzàdza-
nia Kryzysowego i Obrony Cywilnej UG zabez-

piecza∏ logistycznie prowadzone na terenie ak-
cji dzia∏ania m.in. zapewni∏ wod´ pitnà i wy˝y-
wienia dla jej uczestników. Ponadto gmina za-
pewni∏a asyst´ medycznà w postaci karetki z le-
karzem i kierowcà. – Wspomagamy
odpowiednie s∏u˝by w realizacji tego przedsi´-
wzi´cia w celu poprawy bezpieczeƒstwa miesz-
kaƒców i turystów, którzy korzystajà z komplek-
sów leÊnych po∏o˝onych wokó∏ Zalewu Ze-
grzyƒskiego – t∏umaczy S∏awomir Maciej
Mazur, wójt gminy Niepor´t.

Niewybuchy i niewypa∏y, które znaleziono
w lesie w pobli˝u Dàbkowizny to pozosta∏oÊci
z okresu II wojny Êwiatowej. W tym miejscu

znajdowa∏a si´ linia frontu i co najmniej kilka
tygodni trwa∏y walki. Akcje rozminowywania
lasów odbywajà si´ regularnie od kilku lat.
Ostatnia mia∏a miejsce w 2002 r.

W ciàgu 2 dni akcji zebrano ∏àcznie 60 kg czy-
stego trotylu. Znaleziono m.in. pociski moêdzie-
rzowe, pociski artyleryjskie, granaty, amunicj´
do broni r´cznej, magazynki do pistoletów oraz
zapalniki do granatów i pocisków. Zebrane nie-
wybuchy i niewypa∏y zosta∏y odebrane przez pa-
trol rozminowywania z jednostki wojskowej
w Nowym Dworze Mazowieckim.
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OCZYSZCZALI
z niewypa∏ów
130 policjantów, saperów, stra˝aków
i przedstawicieli innych instytucji
odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo
publiczne, uczestniczy∏o w akcji
oczyszczania kompleksu leÊnego
w pobli˝u Dàbkowizny z niewypa∏ów
i niewybuchów z okresu II wojny
Êwiatowej. To ju˝ kolejne, w ciàgu
kilku ostatnich lat, tego typu
przedsi´wzi´cie na terenie gminy
Niepor´t.

W trakcie akcji zebrano ∏àcznie 60 kg
czystego trotylu

Oczyszczanie lasu w pobli˝u Dàbkowizny z niewy-
pa∏ów i niewybuchów z okresu II wojny Êwiatowej

R
egularne kursy szynobusów
na linii: Warszawa Gdaƒska
– Legionowo – Niepor´t ma-

jà byç uruchomione wraz z poczàt-
kiem czerwca. Szynobus ∏àczy∏
b´dzie Warszaw´ z Radzyminem
w soboty i niedziele, a od 24
czerwca do koƒca wakacji b´dzie
to po∏àczenie codzienne. To efekt
wielomiesi´cznych rozmów po-
mi´dzy wójtem Gminy Niepor´t,
marsza∏kiem Województwa Mazo-
wieckiego, a w∏adzami spó∏ki Ko-
leje Mazowieckie. W rozmowach
uczestniczyli m.in. przedstawicie-
le starostwa powiatowego i innych
gmin le˝àcych na trasie kursowa-
nia szynobusu.

Remont stacji
Rozpocz´∏y si´ ju˝ prace remon-

towe i porzàdkowe na 3 stacjach
kolejowych po∏o˝onych na terenie
gminy Niepor´t. Roboty zleci∏
Urzàd Gminy w porozumieniu
z Polskimi Liniami Kolejowymi,
które zarzàdzajà przystankami.

W pierwszej kolejnoÊci usuni´-
to eternit z wiaty nad peronem sta-
cji w Niepor´cie, jednoczeÊnie
trwa malowanie barierek i uzupe∏-

nianie ogrodzenia wokó∏ przystan-
ku. Ekipa remontowa usuwa darƒ,
która poros∏a na peronach i napra-
wia ich nawierzchnie. Prace obej-
mà trzy stacje na terenie gminy:
Micha∏ów-Reginów, Wieliszew
i Niepor´t. Roboty majà si´ zakoƒ-
czyç przed pierwszym przejazdem
(technicznym) pociàgu, który za-
planowano na koniec maja.

„Zegrzyk”
Znamy ju˝ nazw´, jakà nosiç b´-

dzie po∏àczenie kolejowe z War-
szawy nad Zalew Zegrzyƒski. Kon-
kurs na nazw´ szynobusu, który b´-
dzie kursowa∏ z Warszawy
nad Zalew Zegrzyƒski, og∏osili
wspólnie S∏awomir Maciej Mazur
Wójt Gminy Niepor´t oraz Hali-
na Sekita Prezes Spó∏ki Koleje Ma-
zowieckie. Konkurs skierowany
by∏ do przedszkolaków i uczniów
z terenu gminy Niepor´t. Na kon-
kurs 26 autorów nades∏a∏o 43 pro-
pozycje nazw szynobusu.

W wyniku prac komisji konkur-
sowej (9.05) wy∏oniona zosta∏a
nazwa „Zegrzyk” autorstwa Kami-
la Dworakowskiego.

Autor wybranej nazwy pociàgu

otrzyma atrakcyjnà nagrod´ rze-
czowà, a tak˝e zostanie zapro-
szony na inauguracyjny przejazd
szynobusu.
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W CZERWCU pojedziemy
szynobusem

Trwajà ostatnie prace nad uruchomieniem regularnych po∏àczeƒ kolejowych na trasie Warszawa
– Niepor´t przez Legionowo i Micha∏ów-Reginów. Spó∏ka Koleje Mazowieckie zakupi∏a odpowiedni
tabor (szynobusy) i przygotowa∏a rozk∏ad jazdy pociàgów. Znamy ju˝ nazw´ szynobusu, który
b´dzie kursowa∏ nad Zalew Zegrzyƒski.

Wójt S∏awomir M. Mazur podczas rozmowy z przedstawicielami Kolei
Mazowieckich

WIOSENNE porzàdki
Uczniowie klasy VI wraz z opiekunami (M. Koto-
woda, R. Madej) sprzàtali (28.04) okolice Zalewu
Zegrzyƒskiego.

Uzbrojeni w worki i r´kawiczki ochronne penetro-
wali ka˝dy zakàtek w poszukiwaniu Êmieci. A ˝e by-
∏o ich sporo, mieli pe∏ne r´ce roboty. Najwa˝niejsze
jednak, ˝e dopisywa∏y im humory i pogoda. Dzi´ki te-
mu praca sz∏a szybko, choç z tà przyjemnoÊcià ró˝-
nie bywa∏o, bo niektóre Êmieci to prawdziwe okazy.

Patronem akcji by∏o Ko∏o W´dkarskie w Bia∏obrze-
gach. Cz∏onkowie ko∏a przygotowali dla uczniów mi-
∏à niespodziank´ w postaci pocz´stunku: grill z kie∏-
baskami, napoje i coÊ s∏odkiego na deser. Po m´czà-
cej pracy dzieci ch´tnie odpocz´∏y, a dzi´kujàc
w´dkarzom urzàdzi∏y krótki koncert piosenek.

Zm´czeni, ale zadowoleni z dobrze wykonanej pra-
cy, wrócili do szko∏y.

� Aneta Kowalska, Monika Kotowoda

Uczniowie klasy VI, którzy sprzàtali nabrze˝e
Zalewu Zegrzyƒskiego

ROZK¸AD JAZDY SZYNOBUSU
Warszawa Gdaƒska 7.53 10.47 14.50 17.51 20.27
Legionowo 8.28 11.22 15.25 18.26 21.01
Niepor´t 8.42 11.35 15.38 18.39 21.15
Radzymin 8.54 11.47 15.50 18.51 21.26

Radzymin 6.34 9.25 13.44 16.33 19.11
Niepor´t 6.46 9.37 13.56 16.45 19.23
Legionowo 7.00 9.51 14.10 16.58 19.37
Warszawa Gdaƒska 7.31 10.21 14.41 17.28 20.07
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PRZEBUDOWA skrzy˝owania
Kierowcy przeje˝d˝ajàcy przez
Józefów drogà nr 632 (ul. Stru-
˝aƒska) przez kilka tygodni na-
trafiali na spore utrudnienia
w ruchu.

Trwa tam przebudowa skrzy˝owa-
nia ulic: Stru˝aƒskiej i Szkolnej. Pra-
ce majà si´ niebawem zakoƒczyç.

W miejsce niebezpiecznej krzy-
˝ówki powstaje rondo. Prace wy-
konuje firma Polhild z Koby∏ki

na zlecenie Mazowieckiego Zarzà-
du Dróg Wojewódzkich w Warsza-
wie. Koszt prac zosta∏ wyceniony
na ok. 250 tys. z∏.

Budowa ronda na ulicy Stru˝aƒ-
skiej to wspólna inicjatywa w∏adz
Gminy Niepor´t i Urz´du Marsza∏-
kowskiego. Projekt przebudowy
skrzy˝owania wykonany zosta∏ ju˝
w 2004 r. na zlecenie Gminy
z uwagi na zagro˝enia dla kierow-
ców i pieszych.

Skrzy˝owanie to z uwagi na trud-
ne warunki jazdy by∏o miejscem
niebezpiecznym, gdzie dochodzi∏o
do wypadków. Znajduje si´ ono
na ∏uku drogi, a kierowcy nadje˝-
d˝ajàcy od strony Legionowa ma-
jà s∏abà widocznoÊç. Odpowiednio
oznakowane rondo niewàtpliwie
poprawi bezpieczeƒstwo na tym
odcinku drogi.
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Kierowcy przeje˝d˝ajàcy przez Józefów drogà nr 632 (ul. Stru˝aƒska) przez kilka tygodni natrafiali 
na spore utrudnienia w ruchu.

Proces przejmowania gruntów
od WAM zainicjowa∏a gmina
w po∏owie 2004 r.
Przez blisko rok trwa-
∏y rozmowy z agencjà,
które doprowadzi∏y
do podpisania aktu no-
tarialnego i przej´cia
gruntów.

Gmina przej´∏a czte-
ry dzia∏ki na terenie
osiedla o ∏àcznej wiel-
koÊci ponad 3 600 m2.
Na jednej znajduje si´
pawilon handlowy
(mieÊci si´ w nim sklep
spo˝ywczy). Pozosta∏e
to tereny zielone, które
wymagaç b´dà sporych nak∏adów
na ich zagospodarowanie.

– Decyzj´ majà podjàç sami
mieszkaƒcy. Oczekujemy wnio-
sków w tej sprawie podczas zebraƒ
wiejskiech – podkreÊla S∏awomir
Maciej Mazur, wójt gminy Niepo-
r´t. Przez wiele lat osiedle by∏o za-
niedbywane przez ówczesnego za-

rzàdc´. Widaç jednak inicjatyw´
mieszkaƒców, którzy skromnymi

Êrodkami, dbali o swoje najbli˝sze
otoczenie, tworzàc klomby, czy sa-

dzàc kwiaty i krzewy.
Przypomnijmy, ̋ e

gmina ju˝ wczeÊniej
przej´∏a drogi i cià-
gi piesze na tym
osiedlu. Zmoderni-
zowano chodniki,
a w tym roku ma
byç budowane
oÊwietlenie uliczne
(projekt jest ju˝ go-
towy). Na bie˝àco
wykonywane sà re-
monty czàstkowe
nawierzchni. Pozo-
sta∏e inwestycje,

zw∏aszcza na terenach zielonych nie
mog∏y si´ rozpoczàç, bo gmina nie
mia∏a mo˝liwoÊci wydatkowania
pieni´dzy podatników na nie swo-
im gruncie.

� Piotr Zadro˝ny

GMINA przejmuje grunty
Gmina przej´∏a od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej kolejne
grunty, tym razem na osiedlu mieszkaniowym w Zegrzu
Po∏udniowym. Tereny majà byç przeznaczone do zagospodarowania,
zgodnie z oczekiwaniami mieszkaƒców osiedla.

Decyzj´ w sprawie zagospodarowania gruntów
majà podjàç sami mieszkaƒcy

Gmina przej´∏a cztery dzia∏ki na terenie osiedla

W
Zegrzu zakoƒczy∏a si´ ju˝
budowa ulicy Âwierko-
wej. Prace prowadzi∏a fir-

ma ADROG z Warszawy. Ich
koszt wyniós∏ niespe∏na 86 tys. z∏.
Nowy ciàg pieszo-jezdny umo˝li-
wi wygodny dojazd do posesji.
Drog´ zbudowano z kostki bauma
u∏o˝onej na odpowiedniej podbu-
dowie.

Âwierkowa to kolejna po D´bo-
wej i Kàpielowej ulica w Zegrzu,
która zosta∏a gruntownie przebudo-
wana. W tym roku zmodernizowa-
na zostanie równie˝ ulica Wzgórz.
W drodze przetargu wy∏oniony zo-
sta∏ ju˝ wykonawca tej inwestycji,
jest to firma ProInvestBud z War-
szawy.

Zakoƒczono równie˝ budow´
chodnika (ok. 400 m) w Beniami-
nowie przy drodze powiatowej
z Bia∏obrzegów. Robotnicy zerwa-
li stare, pop´kane p∏ytki. W ich
miejsce u∏o˝ono estetycznà kost-
ka bauma. Prace (obejmujàce rów-

nie˝ u∏o˝enie kraw´˝nika) wyko-
na∏a sto∏eczna firma Dowbud.
Kontrakt opiewa∏ na kwot´ bli-
sko 97 tys. z∏. To ju˝ trzeci etap
prac. W latach poprzednich zbu-

dowano pozosta∏à cz´Êç chodnika
wzd∏u˝ tej ulicy.

Wykonano równie˝ fragment cià-
gu pieszego obejmujàcy odcinek
od ul. Dworcowej do wybudowa-
nego w zesz∏ym roku chodnika
od strony os. Lipy. Prace budow-
lane prowadzi∏a firma MBT sp.
z o.o. z Marek (woj. mazowieckie).
Roboty obje∏y budow´ 300 metrów
bie˝àcych chodnika wraz z kraw´˝-
nikami. Ich koszt wyceniono
na 31 tys. z∏. � pz

NAPRAWA NAWIERZCHNI
Na prze∏omie marca i kwietnia na terenie ca∏ej gminy trwa∏y prace polegajàce na usuwaniu ubytków
z nawierzchni dróg gminnych powsta∏ych w okresie zimowym. Roboty wykonywa∏a firma Dromo z Warszawy.

Firma Dromo zosta∏a wy∏oniona do przeprowadzenia prac w drodze przetargu. Umowa zosta∏a sporzàdzona na okres 7
miesi´cy i opiewa na kwot´ 70 tys. z∏. W pierwszej kolejnoÊci ∏atane by∏y drogi gminne po których odbywa si´
najwi´kszy ruch i wytyczone sà trasy komunikacji zbiorowej. Kierowcy szybko zauwa˝yli efekty jej pracy.
W kolejnych miesiàcach firma b´dzie wykonywaç zlecenia gminy powsta∏e na podstawie przeglàdów ulic lub
interwencji Stra˝y Gminnej. Na realizacj´ zlecenia firma ma 24 godziny. � pz

Trwa budowa Stacji Uzdatnia-
nia Wody w Józefowie, w pobli-
˝u szko∏y podstawowej. Stacja
zasilaç b´dzie w wod´ tereny po-
∏o˝one w po∏udniowo-zachodniej
cz´Êci gminy.

Przewidziane jest wykonanie:
budynku technologicznego, zbior-
nika czystej wody o pojemno-
Êci 400 m3, odstojnika pop∏uczyn.

WczeÊniej wybudowane studnie
g∏´binowe wyposa˝one zostanà
w pompy i armatur´.

Przewidywana wydajnoÊç stacji
to 100 m3 na godzin´.

Uzdatniana woda b´dzie napo-
wietrzana, ciÊnieniowo filtrowana
i poddawana dezynfekcji podchlo-
rynem sodowym.

Praca stacji b´dzie ca∏kowicie
zautomatyzowana, z komputero-
wym systemem sterowania, sy-
gnalizacji i nadzoru. Wykonawcà
jest firma WODROL z Pruszkowa.
Zakoƒczenie prac przewidywane
jest w marcu 2007 r.

WartoÊç inwestycji wyniesie
ok. 2,35 mln z∏otych; 85% kosztów

pokryje Unia Europejska ze Êrod-
ków Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regional-
nego.

� BW

Na terenie gminy wraz z poprawà warunków atmosferycznych pe∏nà parà ruszy∏y
tegoroczne inwestycje drogowe.

NOWE drogi i chodniki

Zbiornik wody czystej

W Niepor´cie roboty obje∏y budow´ 300 metrów bie˝àcych chodnika
wraz z kraw´˝nikami.

W Zegrzu zakoƒczy∏a si´ ju˝ budowa ulicy Âwierkowej

INWESTYCJE wodociàgowe
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V
edycja konkursu dla piosenkarzy ama-
torów odby∏a si´ w kwietniu, podczas
Dni Miejskiego OÊrodka Kultury w Le-

gionowie. Magda wykona∏a dwa utwory z reper-
tuaru Hanny Banaszak, które zosta∏y pozytyw-
nie ocenione przez komisj´.

Konkurs wokalny, organizowa-
ny przez MOK w Legionowie, ma
charakter otwarty i zasi´g powia-
towy. Celem organizatorów jest
stworzenie mo˝liwoÊci skonfron-
towania umiej´tnoÊci artystycz-
nych osób lubiàcych Êpiewaç
i wymiana doÊwiadczeƒ arty-
stycznych. Promocja laureatów
polega na umo˝liwieniu im nagra-
nia p∏yty demo w legionowskim
studio nagraƒ.

Magda uczestniczy w zaj´ciach
studia piosenki, prowadzonego
w Gminnym OÊrodku Kultury
w Niepor´cie przez Monik´ Kamiƒ-
skà-Thomas. Od niedawna jest rów-

nie˝ wokalistkà zespo∏u rokowego Y. S. Kids,
który w GOK ma próby muzyczne. Razem wy-
stàpili w OÊrodku, w sobot´ 29 kwietnia. 

� Beata Wilk

MAGDA Êpiewa, MOK pomaga...

STREFA w ¸apach
„Strefa Podmiejska”, grupa teatralna z Niepor´tu, znów na scenie.
Tym razem swoim wyst´pem uÊwietni∏a „Tydzieƒ Teatru” w ¸apach
(pow. bia∏ostocki).

Nasi aktorzy (reprezentujàcy GOK w Niepor´cie) przedstawili sztuk´
Bertolta Brechta „Wesele u drobnomieszczan” (1.04). Spektakl wzbudzi∏
zachwyt i uznanie ponaddwustuosobowej publicznoÊci.

¸apski Tydzieƒ Teatru ma na celu prezentacj´ dorobku amatorskiego ru-
chu teatralnego dzia∏ajàcego na Podlasiu. Na scenie Domu Kultury w ¸a-
pach wyst´pujà amatorskie grupy teatralne (m∏odzie˝owe i dzieci´ce). Im-
preza ma tak˝e s∏u˝yç wymianie doÊwiadczeƒ i rozwojowi wspó∏pracy
z zespo∏ami z innych regionów Polski.

� oprac. pz

Magda Kalita na scenie w Gminnym OÊrodku
Kultury w Niepor´cie

Magda Kalita, mieszkanka Kàtów W´gierskich, uczennica warszawskiego
liceum, wyÊpiewa∏a II nagrod´ konkursu „Âpiewaj jeÊli mo˝esz, a MOK Ci
pomo˝e...” (w kategorii wiekowej szkó∏ ponadgimnazjalnych i osób
doros∏ych).

Poni˝ej: Wyst´p Magdy na Powiatowym
Przeglàdzie „Z∏ote Jab∏ka” w Jab∏onnie

RÓ˚OWE 
wiersze
W sobot´, 8 kwietnia,
Gminny OÊrodek Kultury
goÊci∏ cz∏onków
¸omiankowskiego Klubu
Literackiego, dzia∏ajàcego
przy Domu Kultury
w ¸omiankach. Autorzy
zbioru pt. „Po drodze
– almanach 2005”
prezentowali swoje utwory
i podpisywali ksià˝ki.

Spotkanie odby∏o si´ z inicjatywy
dyrektora GOK Bogus∏awy Oksza-
-Klossi oraz Anny Jaêwiƒskiej, która
od stycznia prowadzi w Niepor´cie
warsztaty literackie. Biorà w nich
udzia∏ m∏odzi ludzie, którzy interesu-
jà si´ literaturà i poezjà.

GoÊcie z ∏omiankowskiego klubu,
aktywnie dzia∏ajàcego od 3 lat, publi-
kujà swoje utwory w tomikach poezji
i almanachu, wydanym w ubieg∏ym
roku nak∏adem Domu Kultury oraz
Wydawnictwa Ksià˝kowego IBIS.
W trakcie sobotniego wieczoru czy-
tali swoje utwory, zapoznali s∏ucha-
czy z dzia∏alnoÊcià klubu, z organizo-
wanymi w ¸omiankach imprezami
poetyckimi.

W∏asne teksty zaprezentowali tak˝e
cz∏onkowie niepor´ckich warsztatów.

Przeprowadzony zosta∏ ponadto
turniej jednego wiersza. Osoby w nim
uczestniczàce musia∏y w ciàgu 20 mi-
nut napisaç wiersz, o dowolnej tema-
tyce i budowie, osnuty wokó∏ wielo-
znacznego s∏owa – klucza. Wyraz
„ró˝owy” zosta∏ wylosowany spoÊród
propozycji, jakie pad∏y na sali. Utwo-
ry oceniali goÊcie z ¸omianek. Nagro-
d´ g∏ównà jury oraz publicznoÊci
otrzyma∏y m∏ode mieszkanki Niepo-
r´tu – Justyna Pogorzelska oraz Asia
Lenart, za tekst pt. „Ró˝owy koc”.

Wiersz „Ró˝owy” (Rozprawa z ko-
lorem), autorstwa Ma∏gorzaty Bi-
niek, zosta∏ wyró˝niony:
Ró˝owa bluzka, to takie banalne,
Ró˝owa pantera, to zbyt popularne,
Ró˝owa landrynka... nie wypada o tym,
A mo˝e zmieniç by kolor na z∏oty?

Nagrodzone prace opublikowane
zosta∏y na stronie www.literatura.waw.pl.

� BW

Komisja konkursowa Turnieju
Jednego Wiersza w trakcie
obrad

taniec nowoczesny 15.45–17.15
aerobic 18.15–19.00

ÂRODA 15.00–19.00
plastyka z kwadransem 

czytania bajek 16.00–17.30 
tenis sto∏owy 16.00–17.30

CZWARTEK 15.00–19.00
taniec nowoczesny 15.45–17.15

plastyka z kwadransem 

wiadomoÊci o sztuce
16.30–18.00

PIÑTEK 15.00–19.00
tenis sto∏owy 16.00–17.30

SOBOTA 14.30–18.30
warsztaty muzyczne 15.00–16.00

(dla dzieci m∏odszych)
W godzinach pracy OÊrodka
odbywajà si´ zaj´cia otwarte.
Z a p r a s z a m y  

ZAJ¢CIA W FILII GMINNEGO OÂRODKA KULTURY W MICHA¸OWIE-REGINOWIE

26 kwietnia, w Êrod´, w dniu eg-
zaminu gimnazjalnego, uczniowie
klas 0-III gminnych szkó∏ podsta-
wowych mogli obejrzeç w Gmin-
nym OÊrodku Kultury przedstawie-
nie teatralne pt. „Krawiec Nitecz-
ka”, na motywach utworów
Kornela Makuszyƒskiego. Spek-
takl grany by∏ dwa razy, aby
wszystkie klasy mog∏y go zoba-
czyç.

Pe∏na przygód podró˝ Krawca
Niteczki i Hrabiego Stracha po baj-
kowym Êwiecie, spotkania z nie-
zwyk∏ymi postaciami i wspólnie
Êpiewane piosenki, przypad∏y
do gustu m∏odej publicznoÊci.
Dzieci z zapa∏em pomaga∏y Nitecz-
ce zaszyç dziur´ w niebie, z której

na miasto la∏y si´ strugi deszczu.
Nagrodà dla bohatera by∏a oczywi-
Êcie r´ka pi´knej królewny i kró-
lewski tron. W ostatniej scenie po-
jawi∏ si´ równie˝ Kozio∏ek-Mato-
∏ek, a Pacanów okrzykni´ty zosta∏
stolicà polskiej bajki.

W przedstawieniu nie zabrak∏o
elementów wychowawczych, za-
wartych np. w piosence:

„˚adna droga nie jest d∏uga
gdy w´drujesz z przyjacielem,
a przed Tobà Êwiat szeroki
ca∏y si´ do Ciebie Êmieje.”
Spektakl przygotowany zosta∏

przez aktorów z Agencji Arty-
stycznej „Verum” z Warszawy.

� BW

SPOTKANIE z pisarkà
Joanna Olech, autorka ksià˝ek dla dzieci, by∏a goÊciem
uczniów Szko∏y Podstawowej nr 1 im. B. Tokaja
w Niepor´cie.

˚ADNA droga nie jest d∏uga,
gdy w´drujesz z przyjacielem...

Pisarka przyjecha∏a do szko∏y 21
kwietnia na zaproszenie nauczy-
cielki j´zyka polskiego, Wilgi Her-
man. Spotkanie autorskie prze-
kszta∏ci∏o si´ w interesujàcà lekcj´
literatury, w czasie której m. in. od-
by∏a si´ dyskusja na temat zawodu
pisarza i jego pracy nad tworze-
niem ksià˝ek.

Najwi´ksze zainteresowanie
dzieci wzbudzi∏y szczegó∏y doty-

czàce powstawania kolejnych cz´-
Êci „Dynastii Mizio∏ków” oraz lo-
sów osób, które by∏y pierwowzora-
mi ksià˝kowych postaci. Autorka
przeczyta∏a tak˝e fragmenty ulu-
bionych przez uczniów Mizio∏-
ków, po czym przeprowadzi∏a krót-

ki „sprawdzian” – quiz dotyczàcy
znajomoÊci ksià˝ki, w którym na-
grodami by∏y s∏odycze.

Uczniowie mieli do swojego go-
Êcia wiele pytaƒ, na które otrzyma-
li wyczerpujàce odpowiedzi. Pisar-
ka zdradzi∏a m. in., ̋ e ju˝ wkrótce,
na konkurs og∏oszony przez funda-
cj´ Ca∏a Polska czyta dzieciom, za-
mierza napisaç kolejnà ksià˝k´ dla
najm∏odszych, a tak˝e wyjawi∏a, ̋ e

ma w planach ksià˝k´ dla nastolat-
ków, oczywiÊcie o mi∏oÊci.

Po trwajàcym niespe∏na godzin´
spotkaniu, Joanna Olech d∏ugo
podpisywa∏a ksià˝ki i wpisywa∏a
si´ do uczniowskich pami´tników.

� Iwona Kopka

Dzieci z zapa∏em pomaga∏y Niteczce zaszyç dziur´ w niebie.

WTOREK 15.00–19.00
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Powiatowy Turniej 
TA¡CA 
NOWOCZESNEGO

Marta Grzegorczyk i Jakub Ziernik (para
taneczna klasy S) w pokazie taƒca cha-cha

Wyst´p zespo∏u Batocado 4 z Filii Gminnego OÊrodka Kultury w Kàtach W´gierskich

Wyst´p cheerleaderek z Gminnego OÊrodka Kultury w Niepor´cie Zespó∏ Batocado 5 z Filii Gminnego OÊrodka Kultury
w Stanis∏awowie Drugim – I miejsce w kategorii powy˝ej 15 lat

W trakcie przerwy turnieju Anna Klawender
uczy∏a ch´tnych taƒca mambo

Wójt Gminy S∏awomir Maciej Mazur wr´cza puchar
laureatom I miejsca w kategorii do lat 15 zespo∏owi BaJaMiK
z Wojskowego OÊrodka Kultury w Legionowie

Wyst´p zespo∏u Batocado 5 z Filii Gminnego OÊrodka Kultury
w Stanis∏awowie Drugim

W sobot´, 29 kwietnia, w Gminnym OÊrodku Kultury odby∏
si´ Powiatowy Turniej Taƒca Nowoczesnego o Puchar
Wójta Gminy Niepor´t. Wzi´∏y w nim udzia∏ zespo∏y
i formacje taneczne z Legionowa, Serocka, Niepor´tu,
Stanis∏awowa Drugiego i Kàtów W´gierskich.

U
czestnicy zaprezentowali uk∏ady
do muzyki dyskotekowej oraz taƒca
towarzyskiego. Nie zabrak∏o równie˝

pokazów cheerleaderek.
Ozdobà turnieju by∏y pokazy umiej´tnoÊci

tanecznych Marty Grzegorczyk i Jakuba
Ziernika. M∏odzi mieszkaƒcy Micha∏owa-
-Reginowa taƒczà od 9 lat, razem – 3 lata.
Specjalizujà si´ w taƒcach latynoamerykaƒ-
skich, sà parà kategorii S. Razem zdobyli
Puchar Okr´gu Mazowieckiego. Rumba
w ich wykonaniu zachwyci∏a obecnych
na sali widzów i uczestników turnieju.

W czasie obrad komisji s´dziowskiej
na scenie wystàpi∏a Magda Kalita, która za-
Êpiewa∏a dwa utwory z repertuaru Hanny
Banaszak. Magda bierze udzia∏ w zaj´ciach
studia piosenki w GOK w Niepor´cie.

Jury turnieju (m. in. Piotr Szelest i Diana
K∏os – Mistrzowie Grand Prix Polski w taƒ-

cu towarzyskim) przyzna∏o pierwsze miej-
sce w kategorii do lat 15 grupie Bajamik
z Wojskowego OÊrodka Kultury w Legio-
nowie. Drugie miejsce otrzyma∏y zespo∏y:
Oktato z OÊrodka Kultury w Serocku oraz
Remix ze Szko∏y Podstawowej im. M. Ko-
pernika w Serocku. Trzecie miejsce zaj´∏a
grupa Batocado 5 z Filii Gminnego OÊrod-
ka Kultury w Stanis∏awowie Drugim. W ka-
tegorii powy˝ej 15 lat zwyci´˝y∏ zespó∏ Ba-
tocado 1 z Filii Gminnego OÊrodka Kultu-
ry w Stanis∏awowie Drugim. Drugie miejsce
zaj´∏a grupa reprezentujàca Gminny OÊro-
dek Kultury – Batocado 3, zaÊ trzecie miej-
sce – Batocado 4 z Filii GOK w Kàtach W´-
gierskich.

Organizatorem turnieju by∏ Gminny OÊro-
dek Kultury oraz Klub Taneczny Batocado
z Warszawy.

� Beata Wilk
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J E ˚ E L I . . .

– bliska Ci osoba pije, powodujàc szkody w Twoim ˝yciu;
– ty Sam(a) pijesz w sposób, który Ci´ niepokoi;
– w Twoim najbli˝szym otoczeniu dochodzi do przemocy;
– masz problemy, z którymi nie jesteÊ w stanie sobie Sam(a) poradziç;
– masz poczucie, ˝e stojà przed Tobà trudne wybory ˝yciowe, a nie potrafisz

wybraç;
– masz k∏opoty w szkole;

P r z y j d ê  d o n a s .  T u  d o w i e s z  s i ´ ,  g d z i e  o t r z y m a s z  f a c h o w à  p o m o c .

Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie
05-126 Niepor´t, ul. PodleÊna 4
Punkt czynny jest w ka˝dy poniedzia∏ek w godz. 15-18.
Gminna Komisja Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych 
– wtorki (drugi i ostatni miesiàca) – Urzàd Gminy Niepor´t,
Pl. WolnoÊci 1

Wszystkie porady w punkcie sà bezp∏atne

Organizatorem konkursu jest Jo-
lanta Wojdalska – nauczycielka
przyrody w tej szkole.

Konkurs odbywa si´ pod patro-
natem Wójta Gminy Niepor´t S∏a-
womira Macieja Mazura. Fundato-
rem nagród i wspó∏organizatorem
jest Gminna Komisja Ochrony Âro-
dowiska, której przewodniczy rad-
ny Janusz Ponto.

FinaliÊci konkursu, poza ogólnà
wiedza przyrodniczà i ekologicznà,
musieli wykazaç si´ znajomoÊcià
rozmieszczenia polskich parków
narodowych oraz ich cech charak-
terystycznych. Z roku na rok kon-
kurs, dzi´ki dobrej organizacji
i atrakcyjnym nagrodom, cieszy si´
coraz wi´kszym zainteresowaniem
m∏odzie˝y. Tegoroczna edycja zo-
sta∏a rozszerzona o konkurs pla-
styczny dla klas 0-III. Laureaci kon-
kursu otrzymali odtwarzacze mp3.
Pozostali finaliÊci nagrodzeni zosta-
li ksià˝kami przyrodniczymi.

Laureaci konkursu w kategorii
klas IV–VI:
I miejsce – DARIUSZ KA¸Y¡CZAK,
kl. V SP Józefów
II miejsce – ALEKSANDRA GAW-
RYSZEWSKA, kl. V SP Józefów
III miejsce – MA¸GORZATA RE-
MISZ kl. V ZSP w Wólce Radzy-
miƒskiej

Laureaci konkursu plastycznego
dla klas 0–III:
I miejsce – JAKUB KOKOT,
kl. III SP Józefów
II miejsce – ILONA MATUSIK

kl. III ZSP w Wólce Radzymiƒskiej
III miejsce – HUBERT MATECKI

kl. II ZSP w Wólce Radzymiƒskiej

Wyró˝nienia:
MARCIN KUJAWA, kl. II SP
w Bia∏obrzegach
ZUZANNA RASI¡SKA kl. II ZSP
w Wólce Radzymiƒskiej

� SP Józefów

„Z PRZYRODÑ na ty”

W dniu 20.04.2006 r. w Szkole Podstawowej
w Józefowie odby∏ si´ fina∏ III Gminnego Konkursu
Przyrodniczego „Z PRZYRODÑ NA TY” dla klas IV–VI T¢CZOWY Dzieƒ

24 kwietnia 2006 r. uczniowie kl. 0 – III ze Szko∏y Podstawowej w Bia∏obrzegach
uczcili Âwiatowy Dzieƒ Ziemi. Uczestniczyli oni, i to ju˝ po raz piàty, w Ekoturnieju
– szkolnej imprezie przyrodniczo – ekologicznej przygotowanej przez nauczyciela
przyrody Marlen´ Kujaw´ i szkolnego logoped´ – Ma∏gorzat´ Krzywaƒskà.

Bohaterem tegorocznego Ekotur-
nieju by∏a pani T´cza, która „po˝y-
czy∏a” ka˝dej klasie jeden ze swoich
kolorów. Klasa „0” to kolor ˝ó∏ty,
klasa I – czerwony, klasa II – zielo-
ny, klasa III – niebieski.

Poszczególne dru˝yny zaprezen-
towa∏y swoje umiej´tnoÊci pla-
styczne, wykonujàc ró˝nymi tech-
nikami plakat barwnej t´czy. Kolej-
nà konkurencjà by∏o redagowanie
˝yczeƒ dla Ziemi z okazji Jej Êwi´-
ta, natomiast wiedzà przyrodniczo
– ekologicznà wykazali si´ ucznio-
wie w „S∏onecznej zgaduj – zgadu-
li”. Rywalizacj´ uczestników za-
koƒczy∏a piosenka o tematyce przy-
rodniczej.

Prac´ uczniów obserwowali
i oceniali zaproszeni goÊcie: Regi-
na Soko∏owska, Urszula Mitka
– Karandziej, Krzysztof Michal-
czuk, Dariusz Wróbel.

Pomys∏ zorganizowania pierw-
szego Ekoturnieju zrodzi∏ si´
w 2002 roku, a jubileuszowy piàty
Ekoturniej by∏ okazjà do wspo-

mnieƒ. Wszyscy uczestnicy szkol-
nej imprezy mogli wspominaç mi-
nione lata, oglàdajàc prezentacj´
multimedialnà pt. „Historia Ekotur-
niejów” przygotowanà pod kierun-
kiem nauczyciela informatyki
Agnieszki Zbrze˝nej.

Ekoturniej jest doskona∏à okazjà
do integracji spo∏ecznoÊci szkolnej.

Ponadto stwarza mo˝liwoÊç spraw-
dzenia wiedzy przyrodniczej
uczniów poprzez aktywne formy
pracy.

Ekoturniej tak bardzo spodoba∏
si´ uczniom, ̋ e zosta∏ na sta∏e wpi-
sany do kalendarza imprez szkol-
nych.

� Marlena Kujawa

UCZNIOWIE w Parku Jurajskim
W czwartek, 27 kwietnia, dzieci ze Szko∏y Podstawowej nr 1 w Nie-
por´cie wyruszy∏y na wycieczk´ do Ba∏towskiego Parku Jurajskiego
po∏o˝onego w dolinie rzeki Kamiennej.

Zwiedzanie Parku by∏o fascynu-
jàcà podró˝à w czasie przez kolej-
ne epoki dziejów Ziemi, od kambru
po dzieƒ dzisiejszy. OczywiÊcie
na dzieciach najwi´ksze wra˝enie
wywar∏y zrekonstruowane dino-
zaury, a wÊród nich diplodok
(d∏. 25 m), ale tak˝e latajàcy dino-
zaur cearadaktyl i przera˝ajàcy tri-
ceratops.

Du˝à frajdà, szczególnie dla naj-
m∏odszych uczestników, by∏a za-

bawa na placu zabaw, gdzie wÊród
licznych atrakcji czeka∏o na dzie-
ci m. in. odkopywanie szkieletu
kilkunastometrowego tyranozau-
ra oraz ognisko, przy którym zm´-
czone mog∏y si´ posiliç kie∏baska-
mi.

Wizyta w Ba∏towie by∏a nie tyl-
ko wypoczynkiem i zabawà, ale te˝
wspania∏à, dostarczajàcà niezapo-
mnianych wra˝eƒ naukà.

� Iwona Kopka

Spotkanie rozpocz´∏a informacja
so∏tys Reginy Soko∏owskiej
o dzia∏alnoÊci Rady So∏eckiej
w ciàgu ostatnich kilku miesi´cy.
Nast´pnie Wójt omówi∏ szczegó-
∏y darowizny, na mocy której
Wojskowa Agencja Mieszkanio-
wa przekaza∏a gminie nierucho-
moÊci w Bia∏obrzegach o ∏àcznej
powierzchni 1,1607 ha oraz loka-
le w pawilonie handlowym o po-
wierzchni 190 m2 i w budynku
mieszkalnym nr 26 (161,50 m2).
Komunalizacja pozwoli na zago-
spodarowanie przej´tych nieru-
chomoÊci, w tym placu zabaw,
który jest obecnie niemal do-
szcz´tnie zdewastowany. W∏aÊnie
przy realizacji tej inwestycji gmi-
na ma szans´ na wykorzystanie
Êrodków unijnych. Zwrot mo˝e
wynieÊç a˝ 80% wartoÊci inwesty-
cji, okreÊlonej na 160 tysi´cy z∏o-
tych. Podstawà do jego uzyskania

by∏o przyj´cie Planu Roz-
woju MiejscowoÊci Bia∏o-
brzegi, za którym miesz-
kaƒcy opowiedzieli si´
jednomyÊlnie.

Najwi´cej emocji
wzbudzi∏a dyskusja, pod-
czas której omawiano
planowane w so∏ectwie
inwestycje. Wójt S∏awo-
mir Maciej Mazur omó-
wi∏ kolejno budow´ chod-
ników i oÊwietlenia oraz
kanalizacji w ulicy poprzecznej
do ul. Wojska Polskiego, a tak˝e
budow´ pompowni PXI–1. Wy-
mieni∏ tak˝e projekt wodociàgu
od Centrum Kszta∏cenia Kadr
SkarbowoÊci w kierunku miejsco-
woÊci Rynia i projekt budowy bo-
iska ze sztucznà nawierzchnià.
WartoÊç wspomnianych inwesty-
cji przekroczy pó∏tora miliona
z∏otych.

WÊród g∏osów z sali powtarza-
∏y si´ interwencje w sprawie bra-
ku miejsc parkingowych na osie-
dlu, z∏ego oÊwietlenia i konieczno-
Êci remontów chodników.
Podniesiono równie˝ kwesti´ roz-
budowy parkingu przy szkole pod-
stawowej oraz kontynuacji budo-
wy ulicy Pla˝owej. Na wszystkie
pytania odpowiedzia∏ wójt Mazur.

� Robert Wróbel

MIESZKA¡CY za boiskiem
Mieszkaƒcy Kàtów W´gierskich jednog∏oÊnie poparli propozycj´ wójta Gminy Niepor´t
w sprawie budowy boiska ze sztucznà nawierzchnià przy OÊrodku Kultury.
Modernizacja boiska i inne gminne inwestycje zdominowa∏y dyskusj´ podczas zebrania
wiejskiego, które odby∏o si´ we wtorek (18.04) w Filii Gminnego OÊrodka Kultury.

Zebranie zosta∏o zwo∏ane
na wniosek wójta gminy Niepor´t.
S∏awomir Maciej Mazur przedsta-
wi∏ mieszkaƒcom koncepcj´ budo-
wy boiska ze sztucznà nawierzchnià
przy OÊrodku Kultury. Blisko 70
– 80 proc. Êrodków przeznaczonych
na t´ inwestycj´ ma pochodziç
z Unii Europejskiej. Obecnie kom-
pletowana jest dokumentacja tech-
niczna. WÊród niezb´dnych doku-
mentów jest równie˝ uchwa∏a wiej-
skiego zebrania. Je˝eli projekt
zostanie pozytywnie zaopiniowany,
a Êrodki przyznane, budowa nowe-

go boiska rozpocznie si´ najwcze-
Êniej na poczàtku przysz∏ego roku.

W zebraniu uczestniczy∏o ok. 50
mieszkaƒców wsi. Najbardziej intere-
sowa∏ ich zakres tegorocznych inwe-
stycji, które b´dà realizowane na tere-
nie so∏ectwa. W tym roku, na terenie
Kàtów W´gierskich, zostanà zrealizo-
wane inwestycje za ∏àcznà kwot´
ok. 1,5 mln z∏. 700 tys. z∏ ma pocho-
dziç z dotacji unijnej na budow  ́wo-
dociàgu wzd∏u  ̋ul. Stru˝aƒskiej.

Ponadto w tegorocznym bud˝ecie
gminy zabezpieczono Êrodki m.in.
na przebudow´ ul. PrzyleÊnej

(ok. 0,5 km), przebudow´ chodnika
wzd∏u˝ ul. KoÊcielnej (d∏ugoÊç
ok. 460 m) oraz oÊwietlenie ul. Aka-
cjowej (19 s∏upów). Ponadto wyko-
nane zostanà dwa projekty technicz-
ne: sieci wodociàgowej wzd∏u˝
ul. Bagiennej (ok.8 tys. z∏) oraz oÊwie-
tlenia ul. Stru˝aƒskiej (od skrzy˝o-
wania z ul. KoÊcielnà w kierunku
ronda w Józefowie) – ok. 137 tys. z∏.
Ponadto przy OÊrodku Kultury zbu-
dowany zostanie budynek gara˝owy
dla Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
(ok. 225 tys. z∏).

� Piotr Zadro˝ny

CHCÑ inwestycji
19 kwietnia (Êroda) mieszkaƒcy Bia∏obrzegów
zebrali si´ w sali klubu garnizonowego na zebraniu
wiejskim. Uczestniczy∏o w nim przesz∏o 100 osób.

W zebraniu so∏eckim w Bia∏obrzegach
uczestniczy∏o przesz∏o 100 osób.

Uczniowie uk∏adajà ˝yczenia dla Ziemii
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M
sz´ w intencji Ojczyzny w ko-
Êciele NajÊwi´tszej Marii
Panny Niepokalanego Pocz´-

cia uÊwietni∏y swojà obecnoÊcià kom-
pania honorowa 9. Pu∏ku Dowodzenia
DWL w Bia∏obrzegach oraz poczty
sztandarowe: Gminnego Ko∏a nr 27
Zwiazku Kombatantów RP i By∏ych
Wi´êniów Politycznych, OSP w Kà-
tach W´gierskich, OSP w Niepor´cie,
OSP w Wólce Radzyminskiej, Szko-
∏y Podstawowej im. B. Tokaja w Nie-
porecie i Szko∏y Podstawowej im.
Wojska Polskiego w Bia∏obrzegach.

W kazaniu ksiàdz kanonik Zbi-
gniew Brzozowski podkreÊli∏ religijny
i patriotyczny charakter Âwi´ta 3 Ma-
ja, uwarunkowany historycznymi wy-
darzeniami, a tak˝e okolicznoÊci, w ja-
kich 1 kwietnia 1651 roku król Jan Ka-
zimierz ofiarowa∏ Polsk´ opiece
Maryi. Odnowiony zosta∏, zgodnie
z pi´çdziesi´cioletnià tradycjà, akt
Êlubowania Jana Kazimierza.

Koncert muzyki powa˝nej, po za-
koƒczeniu mszy, zgromadzi∏ licznych
s∏uchaczy. Utwory m.in. Feliksa Men-
delsohna, Micha∏a Ogiƒskiego, Stani-

s∏awa Moniuszko, Johanna Sebastiana
Bacha wykonywali Anna B∏aszczyk
(flet) i Witold B∏aszczyk (organy
i klawesyn), znakomici muzycy, od lat
koncertujàcy w kraju i za granicà. Wi-
told B∏aszczyk w 1999 r. pe∏ni∏ funk-
cj´ organisty podczas mszy Êwi´tej ce-
lebrowanej przez Papie˝a Jana Paw-
∏a II na Placu Józefa Pi∏sudskiego
w Warszawie.

Muzykom towarzyszy∏a Ma∏gorzata
Gudejko-Masalska,
która recytowa∏a tek-
sty Adama Narusze-
wicza, Anny Skud-
nickiej i ksi´dza Jana
Twardowskiego.

� BW

Apel z okazji
Âwi´ta 3 Maja

W dniu 28 kwiet-
nia w Szkole Podsta-
wowej w Bia∏obrze-
gach odby∏ si´ uro-
czysty apel z okazji
rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.

Uczniowie klasy V z opiekunami:
Krystynà Andruk i Monikà Kotowo-
dà przygotowali program s∏owno-mu-
zyczny, w którym przypomnieli histo-
ri´ tego wa˝nego wydarzenia. Dla
podkreÊlenia rangi Êwi´ta w apelu
wzià∏ udzia∏ poczet sztandarowy szko-
∏y, a wszyscy uczniowie pami´tali
o galowych strojach.

� Monika Kotowoda

Nie przyszed∏em Pana 
nawracaç...
W rocznic´ Êmierci papie˝a Jana Paw-
∏a II w Gminnym OÊrodku Kultury zor-
ganizowany zosta∏ koncert – wspomnienie
pt. „Nie przyszed∏em pana nawracaç”.
Wiersze ksi´dza Jana Twardowskiego, ze
zbioru poezji pod tym samym tytu∏em,
Êpiewa∏a i recytowa∏a Ma∏gorzata Gudej-
ko – Masalska.

„Nie przyszed∏em pana nawracaç
zresztà wylecia∏y mi z g∏owy wszystkie
màdre kazania
jestem od dawna obdarty z b∏yszczenia
jak bohater w zwolnionym tempie (...)
po prostu usiàd´ przy panu
i zwierz´ swój sekret
˝e ja, ksiàdz
wierz´ Panu Bogu jak dziecko.”

„WyjaÊnienie”

W nastrojowo przygotowanej sali, przy pa-
làcych si´ Êwiecach i bia∏o-˝ó∏tych tulipa-
nach pod zdj´ciem papie˝a, wys∏uchaliÊmy
szlachetnie brzmiàcych wierszy ksi´dza-po-
ety. Cz´Êç z nich zabrzmia∏a w wykonaniu
samego autora. Program rozpocz´∏o i zakoƒ-
czy∏o nagranie recytacji ksi´dza Twardow-
skiego.

Mówi∏ o sobie: „(...) jestem ksi´dzem
szcz´Êliwym, wi´c i wiersze moje nie mogà
byç nieszcz´Êliwe (...)”.

Utwory, które z∏o˝y∏y si´ na wyst´p Ma∏-
gorzaty Masalskiej przypomnia∏y s∏ucha-
czom pi´kno i prostot´ przes∏ania Ojca
Âwi´tego Jana Paw∏a II, skierowanego
do nas wszystkich – kierujcie si´ w ˝yciu mi-
∏oÊcià i nie l´kajcie si´. Postarajmy si´ o nim
pami´taç.

� Beata Wilk

Obchody pierwszej 
rocznicy Êmierci
Minà∏ rok od bardzo smutnego wydarze-
nia, kiedy swoje ziemskie ˝ycie zakoƒczy∏
Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II – cz∏owiek,

który podczas swojej ostatniej katechezy-
cierpienia i umierania zjednoczy∏ ludzi
na ca∏ym Êwiecie.

Aby oddaç mu czeÊç, ukazaç ̋ e o Nim pa-
mi´tamy, ˝e Go kochamy, ˝e jesteÊmy mu
wdzi´czni, ca∏a spo∏ecznoÊç Zespo∏u Szkol-
no-Przedszkolnego w Niepor´cie zgroma-
dzi∏a si´ na spotkaniu modlitewnym w tygo-
dniu poprzedzajàcym t´ rocznic´. Uczniowie
klas I-III wraz z nauczycielami zaprezento-
wali program s∏owno-muzyczny „Kochany
Ojcze Âwi´ty”.

Wzruszajàce wiersze Ojca Âwi´tego, pie-
Êni, fakty, pozwoli∏y s∏uchaczom zg∏´biç
wiedz´ o ˝yciu i pontyfikacie naszego papie-
˝a. Program ten zaprezentowaliÊmy równie˝
dzieciom z sàsiednich szkó∏ w KoÊciele Pa-
rafialnym w Niepor´cie.

� Ma∏gorzata Baƒska

Na zawsze w naszych
sercach
31 marca uczniowie i pracownicy Szko∏y
Podstawowej nr 1 im. Bronis∏awa Toka-
ja w Niepor´cie uczcili uroczystym apelem
pierwszà rocznic´ Êmierci papie˝a Jana
Paw∏a II.

Program artystyczny przygotowa∏y dzieci
pod kierunkiem katechetki pani Anny Szo-
stek i nauczycielki muzyki pani Moniki Ka-
miƒskiej – Thomas.

O godzinie 8.55 zebraliÊmy si´ przy obra-
zie Jana Paw∏a II, gdzie na znak pami´ci
o naszym Ojcu p∏onà∏ znicz i z∏o˝one by∏y
˝ó∏te kwiaty. W czasie godzinnej uroczysto-
Êci uczniowie przedstawili Karola Wojty∏´
jako ch∏opca, który jak inni gra∏ w pi∏k´ i lu-
bi∏ psociç, jako Lolka – zwyk∏ego m∏odzieƒ-
ca, a zarazem tak innego ni˝ jego rówieÊni-
cy, wreszcie papie˝a, który mówi∏, jak ma-
my ˝yç, ˝artowa∏ z nami, a czasem i karci∏.

W przedstawienie wplecione by∏y piosen-
ki, wÊród których nie mog∏o oczywiÊcie za-
braknàç „Barki” – ulubionej pieÊni Jana
Paw∏a II. Zarówno uczniowie jak i nauczy-

ciele Êpiewali jà ze ∏zami
w oczach. Po niejednej twarzy ∏zy
pop∏yn´∏y tak˝e w czasie piosen-
ki „Lolek”, skomponowanej ju˝
po Êmierci papie˝a.

W czasie akademii dzieci po-
wiedzia∏y, kim dla nich by∏ Ojciec
Âwi´ty i dlaczego ich zdaniem po-
winien zostaç Êwi´tym. Dla ka˝-
dego znaczy∏ co innego, jedni uwa˝ali
i wcià˝ uwa˝ajà Go za przyjaciela, inni
za najwi´kszy autorytet.

Atmosfera uroczystoÊci by∏a podnios∏a.
WspominaliÊmy naszego Ojca ze wzrusze-
niem. Spotkanie to by∏o czasem refleksji

– powróci∏y do nas odczucia
z dnia 2.04.2005 roku, kiedy to papie˝ Jan
Pawe∏ II o godzinie 21.37 powróci∏ do do-
mu Ojca.

� Karina Kawka, kl. V b

Ma∏gorzata Gudejko-Masalska
recytowa∏a utwory ksi´dza
Jana Twardowskiego

Uczniowie Zespo∏u Szkolno-Przedszkolnego
w Niepor´cie wspominajà Papie˝a Jana Paw∏a II

NA ZAWSZE w naszych sercach – rocznica Êmierci Papie˝a Jana Paw∏a II

MAJOWE Êwi´to
Gminne uroczystoÊci z okazji 215. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
zorganizowane zosta∏y w dniu Êwi´ta narodowego i religijnego. Z∏o˝y∏y si´
na nie uroczysta msza Êw. i koncert w koÊciele parafialnym w Niepor´cie

Koncert muzyki powa˝nej w KoÊciele parafialnym 
w Niepor´cie

UroczystoÊci rozpocz´∏a msza Êw. w intencji Ojczyzny

Uczniowie klasy V SP w Bia∏obrzegach w programie
artystycznym z okazji Âwi´ta 3 Maja
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„Historia to bardzo niewygodna dziedzina wie-
dzy. Niczego si´ nie pojmie, nie znajàc konkre-
tu. Trzeba pami´taç o tysiàcu zjawisk i wyda-
rzeƒ, bo dopiero ich po∏àczone dzia∏anie i wza-
jemne na siebie oddzia∏ywanie wyjaÊnia
rezultat. A poniewa˝ darmo marzyç o poznaniu
wszystkich czynników, wiedza ta jest zawsze
doÊç wzgl´dna. W ka˝dym razie – od pe∏ni i Êci-
s∏oÊci daleka”

Pawe∏ Jasienica

T
akie w∏aÊnie motto wybra∏ autor
„Dziejów koÊcio∏a niepor´ckiego
1660 – 2005” W∏odzimierz B∏awdzie-

wicz, który wczeÊniej napisa∏ „Dzieje Nie-
por´tu 1387 – 1989” (ksià˝ka ukaza∏a si´
w roku 2000).

„Dzieje koÊcio∏a...” to praca monograficz-
na oparta niemal w ca∏oÊci na materia∏ach

êród∏owych. Podstawowe z nich to protokó-
∏y powizytacyjne z lat 1694 – 1775, przed-
stawiajàce bardzo szczegó∏owy stan mate-
rialny koÊcio∏a i parafii, a tak˝e dokument
fundacyjny króla Jana Kazimierza. Uzupe∏-
niajà t´ prac´ êród∏a drukowane oraz opra-
cowania warsztatowe. Dzi´ki udost´pnieniu
autorowi przez ks. kanonika Zbigniewa
Brzozowskiego, proboszcza niepor´ckiego,
kroniki parafialnej za∏o˝onej przez ks. Pau-
lina Borsa w 1945 roku oraz ksi´gi proto-
kó∏ów wizytacyjnych, autor móg∏ doprowa-
dziç histori´ koÊcio∏a do minionego roku.

Dzi´ki ofiarnoÊci parafian i zapobiegliwej
oraz troskliwej opiece kolejnych probosz-
czów, a tak˝e pomocy w∏adz gminnych, stan
Êwiàtyni stale si´ poprawia. Niestety, woj-
na obesz∏a si´ okrutnie nie tylko z naszym

sakralnym zabytkiem. Niepowetowanà stra-
t´ spowodowa∏a równie˝ niszczàc bezpow-
rotnie substancj´ historycznà koÊcio∏a w po-
staci dokumentów pisanych, znajdujàcych
si´ pod opiekà kolejnych administratorów
parafii.

Tak wi´c dzieje koÊcio∏a niepor´ckiego,
obejmujàce okres od podj´cia decyzji przez
Jana Kazimierza do czasów zakoƒczenia
drugiej wojny Êwiatowej, przedstawione po-
przez analiz´ materia∏ów êród∏owych udo-
st´pnionych autorowi w Archiwum Diecezji
P∏ockiej i uzupe∏nione materia∏ami powo-
jennymi, sà proporcjonalne do uzyskanych
konkretów.

Znaczny materia∏ ikonograficzny spe∏nia
zadanie uzupe∏niajàce treÊç pisanà.

Pierwszà okazjà do bli˝szego kontaktu z tà
pracà i jej autorem b´dzie spotkanie zain-
teresowanych w Gminnym OÊrodku Kul-
tury w Niepor´cie przy ul. Dworco-
wej 9a, 31 maja o godzinie 18.00.

�
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„Dziejów koÊcio∏a niepor´ckiego 1660 – 2005”

R
ozegrane regaty zaliczane sà
do Grand Prix Warszawy,
Fraans Maas Cup 2006 Pu-

charu Polski Jachtów Kabinowych
i ˚eglarskiej Ligi Biznesu.

Za∏ogi startowa∏y w 8 klasach.
Najliczniej obsadzone by∏y klasy
turystyczne, Skippi 650 oraz
Omega.

Pogoda sprawi∏a organizatorom
i uczestnikom troch´ k∏opotów.

Pierwszego dnia by∏o brzydko
i wia∏ s∏aby wiatr. W poniedzia∏ek
natomiast wypogodzi∏o si´ i zacz´-
∏o wiaç tak silnie, ̋ e niektóre za∏o-
gi zaliczy∏y wywrotki lub uszko-
dzenie ∏odzi.

Pomimo tych trudnoÊci uczestni-
cy regat koƒczyli zmagania zado-
woleni. Powody do satysfakcji ma-
jà dwie za∏ogi, startujàce z herbem
gminy Niepor´t na ˝aglach. Sylwe-

ster Pietrucha (sternik) z Alicjà So-
ko∏owskà i Krzysztofem Anio∏-
kowskim oraz Marek Pietrucha
(sternik) z Edwardem Pietruchà
i S∏awomirem Wierzchoniem zaj´-
li II i III miejsce w klasie Majec-
tic 24 Weekend w klasyfikacji ˚e-
glarskiej Ligi Biznesu.

Kolejny start 3 i 4 czerwca w re-
gatach o Puchar Spójni.

� Beata Wilk

30 kwietnia w Porcie
Emper Yacht
nad Zalewem
Zegrzyƒskim
zainaugurowany
zosta∏ sezon
˝eglarski 2006. Przez
dwa dni ˝eglarze
sprawdzali swoje
umiej´tnoÊci
po d∏ugiej zimowej
przerwie.
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Regaty odby∏y sie na przystani
WTW Marina w Zegrzu Po∏u-
dniowym. W klasie A startowali
zawodnicy z roczników 92 – 94,
w klasie B z rocznika 93 i m∏od-
si. Najm∏odszy startujàcy mia∏ 6
lat. Rozegrano 7 wyÊcigów, któ-
rych uczestnicy zostali sklasyfi-
kowani wg Systemu Ma∏ych
Punktów.

Przystaƒ Marina zapewni∏a od-
wiedzajàcym mo˝liwoÊç mi∏ego
sp´dzenia czasu równie˝ na brze-
gu. Zawody dla dzieci i doros∏ych
oraz grill cieszy∏y si´ du˝ym po-
wodzeniem. Patronat medialny

nad regatami obj´∏o Polskie Radio
BIS.

Warszawskie Towarzystwo
WioÊlarskie planuje jesienià zorga-
nizowanie naboru do szkó∏ki ˝e-
glarskiej dla dzieci w wieku 7 – 15
lat. Jej zadaniem b´dzie upo-
wszechnianie sportów wodnych
– wioÊlarstwa oraz ˝eglarstwa
wÊród mieszkaƒców wojewódz-
twa mazowieckiego. Na poczàtku
paêdziernika na przystani Marina
w Zegrzu P∏d. przewidywane jest
„Âwi´to spotów wodnych” z boga-
tà ofertà regat oraz konkursów.

� BW

REGATY w WTW Marina
W dniach 6–7 maja na Zalewie Zegrzyƒskim rozegrane zosta∏y regaty
˝eglarskie o „Puchar Zalewu Zegrzyƒskiego”, w klasie OPTIMIST
w grupie A i B. Organizatorem zawodów by∏o Warszawskie Towarzystwo
WioÊlarskie oraz Warszawsko-Mazowiecki Okr´gowy Zwiàzek ˚eglarski.

SEZON rozpocz´ty
Dzi´ki wytrwa∏ej pracy na trenin-

gach i zwyci´stwach w kilku pre-
sti˝owych zawodach znalaz∏ si´
w kadrze narodowej juniorów.

Kamil, sponsorowany przez miej-
scowà firm´ Cerealia Unibake, ma
za sobà ju˝ dwa starty w bia∏o-czer-
wonej koszulce. Najpierw w Gru-
dziàdzu na Mi´dzynarodowym
WyÊcigu Kolarskim juniorów o pu-
char prezydenta tego miasta (30.04-
3.05), a nast´pnie podczas I edycji
Pucharu Polski w ZamoÊciu
(6/7.05).

Impreza w Grudziàdzu odby∏a
si´ ju˝ po raz osiemnasty. WyÊcig
od kilku lat zaliczany jest do Pu-
charu Âwiata. W tym roku w wy-
Êcigu wzi´∏o udzia∏ 200
zawodników, w tym kil-
ka reprezentacji narodo-
wych i regionalnych.
Tradycyjnie wyÊcig ju-
niorów sk∏ada∏ si´ z pro-
logu i 4 etapów o ∏àcznej
d∏ugoÊci 398 km.
– W Grudziàdzu trener
postawi∏ mi zadanie po-
mocy grupie. JechaliÊmy
razem, pracujàc
na wspólny wynik – rela-
cjonuje Kamil. Ten start
by∏ szczególnie trudny.
Niska temperatura i silne
opady deszczu powodowa∏y szyb-
kie wyzi´bienie organizmów za-
wodników, co stanowi∏o dla nich
dodatkowe utrudnienie. – Efekt
jednak osiàgn´liÊmy. W klasyfika-
cji dru˝ynowej nasza ekipa zaj´-
∏a 3 miejsce – wyjasnia zawodnik.

Tydzieƒ póêniej Kamil wystarto-
wa∏ w I edycji Pucharu Polski
w kolarstwie szosowym juniorów
i juniorów m∏odszych. Impreza
odbywa∏a si´ na drogach Zamojsz-
czyny. Kamil po dobrym starcie
uciek∏ peletonowi wraz z 3 zawod-
nikami z Rosji. – Pó∏ kilometra
przed metà przyspieszy∏em i fini-
szowa∏em samotnie – relacjonuje.
Wygranà wyÊcigu przyp∏aci∏ kilko-
ma siniakami, gdy rosyjscy zawod-
nicy nie mogli si´ pogodziç z jego
sukcesem. – Za u˝ycie wobec mnie
przemocy zostali ukarani poprzez
zakaz startów na terenie Polski
w ciàgu najbli˝szego roku – wyja-
Ênia Kamil.

Teraz Kamil przygotowuje si´
do startu w kolejnej edycji Pucha-
ru Âwiata w Holandii. – Na pewno
powalcz´ o dobre miejsce, chcia∏-
bym byç najlepszy wÊród Polaków
– deklaruje.

� pz

SUKCESY w kadrze
Znakomity kolarz Kamil Dominiak, mieszkaniec Niepor´tu, odnosi
kolejne sukcesy, tym razem je˝d˝àc w barwach narodowych. 

Rajd pieszych zielonym
szlakiem

W miniony weekend odby∏ si´
trzeci rajd pieszych szlakami tu-
rystycznymi po Puszczy S∏upec-
kiej (7.05), zorganizowany przez
Dyrektora Szko∏y Podstawowej
w Izabelinie, Wand´ Bi∏as
przy wspó∏pracy z leÊniczym Je-
rzym Dy∏à.
D∏ugoÊç trasy liczy∏a 8 km. W raj-
dzie uczestniczy∏o 30 osób (dzie-
ci, rodzice, nauczyciele). Celem
rajdu by∏o pokazanie miejsc
o szczególnej wartoÊci krajobra-
zowej i przyrodniczej oraz promo-
wanie aktywnej turystyki.
LeÊniczy w sposób ciekawy
przedstawi∏ Êwiat fauny i flory
okolicznych lasów i ∏àk. Dzieci
z wielkà radoÊcià g∏aska∏y psa
goƒczego Bajk´. W Zamostkach
wszyscy odpocz´li przy ognisku
przygotowanym przez gajowego.
Podczas drogi powrotnej mo˝na
by∏o podziwiaç pi´kne ˝urawie.

� SP Izabelin

WIELKI sukces m∏odych judoków

Srebrny medal w kategorii do 35 kg wywalczy∏a
Natalia M∏ynarczyk, a bràzowe medale zdobyli: ¸u-
kasz Szlubowski w kategorii do 34 kg oraz Wojciech
Syndoman w kategorii do 28 kg. Piàte miejsca zaj´-
∏y: Aleksandra Krzywaƒska w kat. do 35 kg i Paula
Przyby∏owicz w kat. do 25 kg.

By∏ to dopiero drugi, oficjalny start w zawodach dru-
˝yny UKS Pilawa, a mimo to m∏odzi judocy walczyli
wspaniale, toczàc porywajàce pojedynki ze swoimi ró-
wieÊnikami. 

� Jaros∏aw Krzywaƒski

W dniu 9 kwiet-
nia 2006r w War-
szawskiej Halii
Gwardii oby∏
sie XVIII Wiosen-
ny Turniej Ju-
do Dzieci, którego
organizatorem
by∏o Katolickie
Stowarzyszenie
Sportu Rzeczpo-
spolitej. Wspania-
∏y wyst´p na tych
zawodach zanoto-
wali m∏odzi judo-
cy UKS Pilawa
z rocznika 1996-
1998. Podopieczni
trenerki Anny
Wenerskiej zdo-
byli trzy medale
i dwa punktowa-
ne miejsca.


