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w skrócie
POMOC W PROBLEMACH 

ALKOHOLOWYCH

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji
Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Niepor´-
cie w kwietniu 2010 r. Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ
– wejÊcie od rehabilitacji)
• 6 kwietnia – H. Powa∏a, E. Staniszewska, A. Burzyƒski;
• 13 kwietnia – L. Kondrat-Deptu∏a, A. Radlak;
• 20 kwietnia – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk;
• 27 kwietnia – K. Malinowska-Lerman, E. Ró˝aƒska;
Spotkania Komisji: Urzàd Gminy Niepor´t, sala konferen-
cyjna, II pi´tro – 13 i 27 kwietnia od godz. 16.00.

Z¸Ó˚ ZEZNANIE ROCZNE ZA 2009 R. 

W URZ¢DZIE GMINY

W dniach 28-30 kwietnia w Urz´dzie Gminy Nie-
por´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.

PROJEKT UPROSZCZONEGO 

PLANU URZÑDZENIA LASU

W Urz´dzie Gminy w Niepor´cie 02.03-30.04.2010 r.
zosta∏ wy∏o˝ony projekt uproszczonego planu urzà-
dzenia lasu, dla lasów niestanowiàcych w∏asnoÊci
Skarbu Paƒstwa, nale˝àcych do osób fizycznych
i wspólnot gruntowych. W∏aÊciciele lasów mogà za-
poznaç si´ z planami w siedzibie Urz´du Gminy
Niepor´t, pok. 30. Zastrze˝enia i wnioski w spra-
wie planu mo˝na sk∏adaç do Starosty Legionow-
skiego w terminie 30 dni od daty wy∏o˝enia.
Uproszczony plan urzàdzenia lasu b´dzie podsta-
wà do naliczenia podatku leÊnego.

NACIÂNIJ GUZIK

Gminny Zak∏ad Komunalny w Niepor´cie informu-
je, ˝e na stronie internetowej Zak∏adu, adres:
www.gzk.nieporet.pl uruchomiono mo˝liwoÊç wy-
sy∏ania odczytu wodomierza pocztà e-mail. Us∏u-
ga w∏àcza si´ przyciskiem. Szczegó∏y na stronie
GZK w Niepor´cie.

w WIEÂCIACH
NIEPOR¢CKICH
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P
rogram zak∏ada budowanie no-
woczesnych, bezpiecznych
i ogólnodost´pnych obiektów

sportowo-rekreacyjnych, umo˝liwia-
jàcych popularyzacj´ aktywnego try-
bu ̋ ycia i organizacj´ zawodów spor-
towych. Dzieci i m∏odzie˝ zyskujà
miejsca do uprawiania sportu i rozwo-
ju fizycznego, pod okiem wykwalifi-
kowanego trenera – animatora sportu.

Gmina Niepor´t wystàpi∏a z aplika-
cjà o udzia∏ w programie w 2009 ro-
ku. W lutym 2010 r. nadesz∏a infor-
macja o uzyskaniu dofinansowania
– 333 tys. z∏ z Urz´du Marsza∏kow-
skiego i 333 tys. z∏ z Ministerstwa

Sportu i Turystyki – ∏àczna kwota
to 666 tys. z∏. Koszt ca∏ej inwestycji
wyniesie ok. 1, 2 mln. z∏, ró˝nic´,
zgodnie z warunkami programu, po-
krywa gmina z w∏asnych Êrodków.

Orlik zlokalizowany zosta∏
przy szkole w Józefowie. Brakuje
w tym miejscu boiska sportowego,
które spe∏ni∏oby potrzeby zwi´kszajà-
cej si´ z roku na rok liczby uczniów
i mieszkaƒców okolicznych miejsco-
woÊci – Kàtów W´gierskich, Micha∏o-
wa-Grabiny i Józefowa. Razem z od-
danà w 2009 roku nowà halà sporto-
wà, Orlik stanowi∏ b´dzie zaplecze
sportowo-rekreacyjne, umo˝liwiajàce

aktywne uprawianie sportu przez ca∏y
rok. Przy szkole powstanà dwa boiska
sportowe – pi∏karskie i wielofunkcyj-
ne, do koszykówki i pi∏ki siatkowej, ze
sztucznà nawierzchnià, ogrodzone,
z zamontowanymi pi∏kochwytami.
W budynku stanowiàcym zaplecze
znajdà si´ m.in.: magazyn sprz´tu,
szatnie, sanitariaty, pomieszczenie dla
trenera. Za∏o˝enia rzàdowego progra-
mu przewidujà zatrudnienie trenera -
animatora, który sprawuje nadzór
nad korzystaniem z obiektu i dzia∏al-
noÊcià sportowà. Ca∏y kompleks zosta-
nie oÊwietlony, aby mo˝na by∏o z nie-
go korzystaç do póênych godzin. Bu-

dowa Orlika rozpocznie si´ latem,
po zakoƒczeniu roku szkolnego.

Gmina otrzyma∏a równie˝ dofinan-
sowanie budowy placu zabaw

przy szkole w Józefowie z programu
„Radosna szko∏a”. Na konto gminy
wp∏ynie na ten cel 115 450 z∏.

� BW

B¢DZIE Orlik w Józefowie!

Na terenie gminy Niepor´t powstanie
kompleks boisk sportowych, zrealizowany
i dofinansowany w ramach rzàdowego
programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Szko∏a Podstawowa w Józefowie
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PODZI¢KOWANIA dla
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej

ROZSTRZYGNI¢TE przetargi
• Przebudowa ulicy Âwierkowej

i Cyprysowej w Stanis∏awowie
Pierwszym – etap I

Powstanie ciàg pieszo-jezdny o na-
wierzchni z kostki betonowej – na od-
cinku od ulicy Jana Kazimierza
do skrzy˝owania z ulicà Cyprysowà,
∏àcznie ze skrzy˝owaniem (ok. 350 m). 
Wykonawcà inwestycji zosta∏a firma
Partner z Chotomowa. Koszt realiza-
cji wyniesie 248 tys. z∏. Prace rozpo-
cz´∏y si´ 23 marca i potrwajà, zgod-
nie z umowà, do koƒca maja.
• Budowa chodnika na ulicy Aka-

cjowej w Kàtach W´gierskich
– II etap

Chodnik o nawierzchni z kostki be-
tonowej powstanie na odcinku d∏u-
goÊci 515 m. Wykonawcà prac jest
firma SAS-BUD z Milanówka.
Koszt inwestycji wyniesie 120 tys. z∏.
Prace potrwajà do koƒca maja.
• Og∏oszony zosta∏ przetarg

na wykonanie oÊwietlenia ulicy
Jana Kazimierza w Niepor´cie,
od stacji PKP do skrzy˝owania
z ulicà Szkolnà, po stronie zachod-
niej. Zaplanowano postawienie 32
s∏upów, w celu pe∏nego doÊwietle-
nia ulicy. Sk∏adanie ofert w prze-
targu trwa do koƒca marca.

� BW

LANTMANNEN Unibake Poland
– Solidna Firma

PIERWSZA niepor´cka taksówka 
„TAXI NIEPOR¢T” – 506-618-453

Program Solidna Firma od momen-
tu inauguracji w 2002 roku wspiera
i promuje rzetelne firmy, zarazem
poddajàc je weryfikacji i tworzàc ba-
z´ godnych zaufania przedsi´-
biorstw. W dotychczasowych edy-
cjach wr´czono ∏àcznie ponad 2200
certyfikatów. Laureatami sà zarów-
no firmy ma∏e, Êrednie jak i du˝e,
dzia∏ajàce na ca∏ym Êwiecie oraz
funkcjonujàce wy∏àcznie w jednym
regionie. Laureaci Programu stano-
wià wymierny dowód, ˝e solidnoÊç
potwierdzona certyfikatem u∏atwia

funkcjonowanie na rynku, zwi´ksza
szanse na wygranie przetargu, a tak-
˝e uzyskanie lepszej oferty kredyto-
wej i leasingowej. Organizatorzy
Programu podkreÊlajà te˝ istotnà
rol´ samorzàdu w stwarzaniu dogod-
nych warunków do rozwoju rzetel-
nego biznesu.

Przedsi´biorstwo Lantmannen
Unibake, otrzymujàc kolejne presti-
˝owe wyró˝nienie, potwierdzi∏o
swojà mark´ na rynku krajowym
i Êwiatowym.

� BW

Niepor´cka taksówka ma dwa miej-
sca postojowe: Plac WolnoÊci 1
(parking obok banku) oraz osiedle
G∏ogi – Rynek 1a (parking
przy spó∏dzielni). Dojazd do klienta
jest bezp∏atny, cena za kilometr wy-
nosi 2 z∏. Taksówkà mo˝na dojechaç
wsz´dzie, oczywiÊcie w granicach
zdrowego rozsàdku. Przekroczenie
granicy Gminy Niepor´t oznacza
w∏àczenie taryfy powrotnej, czyli ce-

na za kilometr wzrasta dwa razy.
Wa˝nà informacjà jest to, ˝e dojazd
taksówki do klienta nie zajmuje
wi´cej ni˝ 5-10 minut. Pan Pirszel,
to kierowca z 20 letnim doÊwiadcze-
niem (w Chicago), a taksówka, któ-
rà b´dzie przewozi∏ klientów, to luk-
susowa Toyota Camry. W czasie jaz-
dy b´dzie mo˝na poczytaç „WieÊci
Niepor´ckie”.

� R. Âwiàtkowski

Na
poczàtku marca w ca∏ej
Polsce nag∏e ocieplenie
spowodowa∏o topnienie

du˝ej iloÊci Êniegu. W wielu miej-
scach na terenie kraju obserwowano
gwa∏towny przybór wód. Podtopienia
nie omin´∏y tak˝e gminy Niepor´t.
Znacznie podniós∏ si´ poziom wody
w niewielkich rzeczkach, do których
sp∏ywa∏a woda z okolicznych ∏àk i la-
sów. Stanis∏awów Pierwszy oraz
Wólka Radzymiƒska to tereny, które
by∏y najbardziej zagro˝one podtopie-
niem. Wójt Gminy, jako Szef Obro-
ny Cywilnej Gminy Niepor´t, poleci∏
wprowadziç stan wzmo˝onej goto-
woÊci, uruchomi∏ Gminny Zespó∏
Zarzàdzania Kryzysowego oraz
wprowadzi∏ stan pogotowia p/powo-
dziowego. Dy˝ur w Gminnym Cen-
trum Zarzàdzania Kryzysowego pe∏-
niony by∏ przez zwi´kszonà obsad´
pracowników Urz´du Gminy, Stra˝y
Gminnej oraz dy˝urnego Komisaria-
tu Policji w Niepor´cie.

W Stanis∏awowie Pierwszym
w tzw. Uroczysku, znajdujàcym si´
w Puszczy S∏upeckiej, wyla∏a Rzeka
Czarna. – Poziom wody w rzece by∏
tak du˝y, ˝e nastàpi∏a odwrotnoÊç
pompowania wody. Do jednego z ka-
na∏ów, którego zadaniem jest odpro-
wadzaç wod´ z dzia∏ek, przelewa∏a si´

woda z rzeki,co spowodowa∏o podto-
pienia dzia∏ek – opowiada Jaros∏aw
Pisarek, Komendant Gminny OSP.
By∏o to efektem usuni´cia zatoru lo-
dowego w Markach. Du˝e iloÊci wo-
dy i kry przemieÊci∏y si´ na teren Uro-
czyska, co spowodowa∏o podtopienia
ogródków dzia∏kowych oraz zamiesz-
kanych domków letniskowych. – By-
∏o oko∏o 5 rano, wyszed∏em sprawdziç
co si´ dzieje na zewnàtrz budynku,
wsz´dzie by∏a ju˝ woda, poziom wo-
dy na dzia∏kach wynosi∏ ju˝ oko-
∏o 70 cm. Tak zaczyna si´ relacja jed-
nego z mieszkaƒców podtopionych
domków letniskowych na terenie
ogródków dzia∏kowych. Miejsce to
jest szczególnie nara˝one na takie
podtopienia, gdy˝ ponad pó∏ wieku te-
mu by∏y tu stawy hodowlane. Dzia∏a-
nia stra˝y po˝arnej zacz´∏y si´
przed 6 rano we wtorek 2 marca. Pró-
by wypompowywania du˝ych iloÊci
wody z podtopionych terenów nie da-
wa∏y jednak oczekiwanych skutków,
woda ciàgle nap∏ywa∏a, wi´c ko-
nieczna by∏a ewakuacja mieszkaƒców
dzia∏ek. Akcja zosta∏a przeprowa-
dzona bardzo sprawnie dzi´ki zaanga-
˝owaniu stra˝aków oraz sprowadze-
niu na miejsce prywatnej amfibii, któ-
ra bardzo usprawni∏a ca∏à akcj´.
Nast´pnego dnia gdy stwierdzono, ̋ e
poziom wody nie podnosi si´, a wr´cz
opada, podj´to decyzj´ o wypompo-
wywaniu wody z dzia∏ek letnisko-
wych. Ca∏a akcja trwa∏a do soboty.
Oprócz OSP Kàty W´gierskie bra∏y
w niej udzia∏ tak˝e jednostki z oko-
licznych gmin. Podtopieniom uleg∏o
oko∏o 100 domków letniskowych,
a z Uroczyska ewakuowano 12 osób,
dla których ciep∏y posi∏ek oraz ewen-
tualny nocleg zorganizowano w Gim-
nazjum w Stanis∏awowie Pierwszym.

Pierwsze sygna∏y o zatorach
w Wólce Radzymiƒskiej OSP Kàty
W´gierskie odebra∏a ju˝ w poniedzia-
∏ek wieczorem. Na pograniczu z Sie-
rakowem na jednym z kana∏ów utwo-
rzy∏ si´ zator, który b∏yskawicznie
usuni´to. Nast´pnego dnia, o godzi-
nie pi´tnastej, Komendant Gminy

OSP otrzyma∏ informacj´, ˝e podob-
nie jak na Uroczysku, jest w Wólce
Radzymiƒskiej. Skierowano tam
dwie jednostki stra˝y z Uroczyska,
gdzie sytuacj´ do tej pory ju˝ opano-
wano. Sprawa by∏a na tyle powa˝na,
˝e zagro˝onych zalaniem by∏o kilka-
dziesiàt gospodarstw oraz domów
mieszkalnych. Powa˝ne niebezpie-
czeƒstwo stwarza∏a tam rzeka Benia-
minówka oraz, doprowadzajàce
do niej wod´ z okolicznych z ∏àk i la-
sów, kana∏y melioracyjne. – Po do-
jechaniu na miejsce, stwierdziliÊmy,
˝e sà zatory lodowe na dop∏ywach
rzeki Beniaminówki na odcinku oko-
∏o 500 metrów. Pierwsze prace pole-
ga∏y na usuni´ciu zatoru – bosakami
i r´cznie. Poniewa˝ sà tam torfowiska,
niemo˝liwe by∏o wjechanie ci´˝kim
sprz´tem – relacjonuje komendant
Jaros∏aw Pisarek. W akcji usuwania
zatorów lodowych uczestniczy∏y
gminne jednostki OSP Kàty W´gier-
skie, OSP Niepor´t, OSP Wólka Ra-
dzymiƒska, a tak˝e jednostka Powia-
towa z Legionowa. Ich dzia∏ania
przynios∏y oczekiwane efekty. Woda
zacz´∏a szybciej sp∏ywaç, poziom Be-
niaminówki oraz stanowiàcych jej
dop∏ywy kana∏ów obni˝y∏ si´. Zagro-
˝enie min´∏o lecz miejsca przepustów
by∏y regularnie kontrolowane, co
mia∏o zapobiec ponownemu powsta-
waniu zatorów. Na szcz´Êcie po kil-
kudniowych ociepleniach temperatu-
ra znów spad∏a poni˝ej zera. Ânieg,
który pozosta∏ na polach i ∏àkach nie
topi∏ si´ ju˝ tak szybko, a niebezpie-
czeƒstwo ponownych podstopieƒ
znacznie zmala∏o. Na terenie Wólki
Radzymiƒskiej najbardziej ucierpia-
∏o jedno gospodarstwo i miejsca
w pobli˝u ulicy Bohuna.

Dyplomy i serdeczne podzi´kowa-
nia za udzia∏ w akcji odebrali z ràk
wójta Macieja Mazura: Prezes OSP
W Wólka Radzymiƒska Ma∏gorzata
Krawczuk, Prezes OSP Niepor´t Ja-
ros∏aw Kawka oraz Prezes OSP Kà-
ty W´gierskie Jaros∏aw Pisarek.

� R. Âwiàtkowski

Podczas ostatniej sesji
Rady Gminy (25.03)
Wójt Maciej Mazur
wr´czył podzi´kowania
gminnym jednostkom
Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej za udział
w akcji usuwania
skutków wiosennych
podtopieƒ na terenie
gminy Niepor´t.

Przedsi´biorstwo Lantmannen Unibake
Poland ze Stanisławowa Pierwszego

uhonorowane zostało presti˝owym certyfikatem Solidna
Firma 2009.

W połowie marca „ruszyła” gminna taksówka.
Pan Tadeusz Pirszel odebrał z ràk Wójta pierwszà
w historii gminy licencj´ taksówkarskà.

Akcja na Uroczysku
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Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Gimnazjum im.
Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r serdecznie

zapraszajà uczniów klas szóstych wraz
z rodzicami na spotkanie informacyjne, które
odb´dzie si´ 30 marca 2010 r. o godzinie 17.00

w siedzibie Szkoły przy ulicy Jana Kazimierza 16 d
w Stanisławowie Pierwszym.

G
oÊciem spotkania b´dà Wójt
Gminy S∏awomir Maciej
Mazur oraz Dyrektor Gmin-

nego Zespo∏u OÊwiaty w Niepor´cie
Henryka Galas.
Program spotkania:
1. Przedstawienie wychowawców

oraz programów innowacyjnych
dla klas pierwszych.

2. Przekazanie informacji dotyczà-
cych organizacji roku szkolne-
go 2010/2011.

3. Pokazy uczniów.
4. Pokaz multimedialny prezentujà-

cy najwa˝niejsze wydarzenia
i osiàgni´cia szko∏y.

5. Wystawa prac uczniów.
6. Zwiedzanie szko∏y.

W NASZEJ SZKOLE ZAPEWNIAMY:
• efektywne i skuteczne nauczanie,
• sta∏à kadr´ o wysokich kwalifikacjach

dydaktycznych i pedagogicznych,
• ciekawie prowadzone zaj´cia dy-

daktyczne,
• nauk´ w profesjonalnych pracow-

niach przedmiotowych oraz pra-
cowniach komputerowych z dost´-
pem do Internetu,

• realizacj´ innowacji pedagogicz-
nych,

• realizacj´ programu wychowawcze-
go opartego na wychowaniu patrio-
tycznym i tradycjach narodowych,

• bibliotek´ – centrum multimedialne,
• sto∏ówk´, gdzie mo˝na zjeÊç smacz-

ny obiad,

• Êwietlic´ pracujàcà w godz. 7.30 –
16.30,

• obiekty sportowe – dwie sale gim-
nastyczne i wielofunkcyjne boisko,

• ˝yczliwà opiek´ pedagoga i psycho-
loga szkolnego,

• aktywnà edukacj´ uzupe∏nianà re-
alizacjà ró˝nych projektów,

• skuteczne nauczanie dwóch j´zy-
ków obcych,

• organizowanie imprez dedykowa-
nych spo∏eczeƒstwu naszej gminy,

• wyjazdy do muzeów, kin i teatrów,
• wycieczki edukacyjne, zielone

szko∏y, obozy sportowe,
• uczestnictwo w powiatowych, wo-

jewódzkich, a tak˝e ogólnopolskich
zawodach i konkursach,

• szeroki wachlarz zaj´ç sportowych,
• chór szkolny,
• ko∏a zainteresowaƒ,
• zawsze dobrze zaopatrzony sklepik,
• konsultacje nauczycieli dla uczniów

i rodziców,
• profesjonalny system monitorowa-

nia i ca∏odobowà ochron´ budynku
szko∏y, co zwi´ksza poczucie bez-
pieczeƒstwa wÊród uczniów,

• dodatkowe zaj´cia dla uczniów klas
trzecich przygotowujàce do egzami-
nu gimnazjalnego,

• parking wyposa˝ony w stojaki ro-
werowe,

• nieodp∏atny dowóz dzieci z odle-
g∏ych rejonów gminy,

• stypendia pieni´˝ne dla uczniów

wyró˝niajàcych si´ w nauce i osià-
gajàcych sukcesy sportowe, dodat-
kowe zaj´cia sportowe w UKS D´-
bina,

• wspó∏prac´ z instytucjami wspoma-
gajàcymi prac´ naszej szko∏y.

Z myÊlà o kandydatach przygoto-
waliÊmy nast´pujàcà ofert´ klas
pierwszych:
• klasa ogólna
• klasa przyrodnicza z elementami

ekologii
• klasa sportowa o profilu pi∏ki

siatkowej
• klasa matematyczno-informa-

tyczna
• klasa artystyczno-j´zykowa

�

PRZYSZŁY

GIMNAZJALISTO
PRZYJDè!

RUSZYŁA kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego
z dnia 22 stycznia 2010r. o przeprowadzeniu kwalifikacji
wojskowej w 2010r. w okresie od 8 lutego do 30 kwietnia 2010r.
na terenie województwa mazowieckiego zostanie przeprowadzona
kwalifikacja wojskowa m´˝czyzn urodzonych w 1991 roku.

Kwalifikacj´ wojskowà osób zameldowa-
nych na pobyt sta∏y lub czasowy,  trwajà-
cy ponad 3 miesiàce na terenie Gminy
Niepor´t, przeprowadzi Powiatowa Komi-
sja Lekarska w Legionowie w siedzibie
Starostwa Powiatowego pod adresem:
05-119 Legionowo, ul. gen. W∏. Sikor-
skiego 11, sala konferencyjna.  Stawien-
nictwo osób z Gminy Niepor´t wyznaczo-
ne zosta∏o w dniach: 22 marca od godz.
10.00, 23 marca od godz. 9.00, 24 marca
od godz. 9.00 do czasu przyj´cia ostatniej
z osób w danym dniu.

Zobowiàzanie do zg∏oszenia si´ na kwa-
lifikacj´, okreÊlone  b´dzie w imiennym
wezwaniu do kwalifikacji wojskowej. Nie-
otrzymanie wezwania imiennego nie zwal-
nia osoby podlegajàcej kwalifikacji woj-
skowej od obowiàzku zg∏oszenia si´ na Po-
wiatowa Komisj´ Kwalifikacyjnà.
Do stawienia do kwalifikacji wojskowej
wzywa si´:
1) m´˝czyzn urodzonych w 1991r.,
2) m´˝czyzn urodzonych w latach 1986 –

1990, którzy nie posiadajà okreÊlonej
kategorii zdolnoÊci do czynnej s∏u˝by
wojskowej,

3) kobiety urodzone w latach 1986–1991 po-
siadajàce kwalifikacje przydatne do czyn-
nej s∏u˝by wojskowej np.: wykszta∏cenie
psychologiczne, medyczne, weterynaryjne.

5) osoby, które skoƒczy∏y 18 lat i zg∏osi-
∏y si´ na ochotnika do wojska.

Osoba stajàca do kwalifikacji winna po-
siadaç ze sobà:
1) dowód osobisty lub inny dokument

stwierdzajàcy to˝samoÊç,
2) dokumentacj´ lekarskà, wyniki badaƒ

specjalistycznych,
3) aktualnà fotografi´ o wymiarach 3x4

bez nakrycia g∏owy,
4) dokumenty potwierdzajàce poziom wy-

kszta∏cenia i kwalifikacje zawodowe.
W trakcie badaƒ lekarskich zostanà

okreÊlone kategorie zdrowia, a w toku ich
trwania nastàpi tak˝e za∏o˝enie ewidencji
wojskowej i wydanie ksià˝eczki wojsko-
wej. Osoby, wobec których orzeczona zo-
stanie kategoria zdolnoÊci „A”, „B” lub
„D” do czynnej s∏u˝by wojskowej, po
uprawomocnieniu si´ orzeczenia powiato-
wej komisji lekarskiej, zostanà z urz´du
przeniesione do rezerwy, a w zwiàzku z
tym b´dà posiada∏y uregulowany stosunek
do s∏u˝by wojskowej. Za niestawienie si´
do kwalifikacji grozi kara grzywny lub
ograniczenia wolnoÊci. Wobec osób, któ-
re bez usprawiedliwienia  nie stawi∏y si´
do kwalifikacji, zarzàdza si´ przymusowe
doprowadzenie przez policj´. Osoby któ-
re w przesz∏oÊci uchyla∏y si´ od s∏u˝by za-
sadniczej nie zosta∏y obj´te „abolicjà”.

Szczegó∏owe informacje: Urzàd Gminy
Niepor´t, tel. (22)7670440. 

� inf. Dzia∏ Bezpieczeƒstwa
i Zarzàdzania Kryzysowego

zaproszenie

SPOTKANIE
informacyjne
w gminazjum

Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym
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E D U K A C J A

I MIEJSCE w Ogólnopolskim
Przeglàdzie dla Studia Piosenki!

GMINNE eliminacje XXXIII
Konkursu Recytatorskiego
„Warszawska Syrenka”

MUZYKA Fryderyka Chopina
w Gminnym OÊrodku Kultury

Studio Piosenki z Gminnego OÊrodka Kultury w Niepor´cie
wyÊpiewało I miejsce w Ogólnopolskim Przeglàdzie Piosenki Dzieci´cej
i Młodzie˝owej „RozÊpiewany Wawer”, który odbył si´ 14 marca
w warszawskim Klubie Kultury „Zastów”.

11 marca  Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie goÊcił uczniów,
podczas gminnych eliminacji konkursu recytatorskiego
„Warszawska Syrenka”.

1 i 2 marca Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie
rozbrzmiewał dêwi´kami muzyki Fryderyka Chopina.

Tradycjà ju˝ stało si´ Êwi´towanie Mi´dzynarodowego Dnia
Kobiet w filii Gminnego OÊrodka Kultury w Beniaminowie.

W specjalnie przygotowanych kon-
certach udzia∏ wzi´li dzieci i m∏o-
dzie˝ szkó∏ podstawowych i gimna-

zjum z terenu gminy. Zainteresowa-
nie tym muzycznym wydarzeniem
by∏o ogromne. Muzyka kompozyto-
ra przeplatana opowieÊciami z jego
˝ycia zaciekawia∏a i wprowadza∏a
w zadum´ m∏odych s∏uchaczy. Wy-
konane zosta∏y m.in.: polonez A-dur,
etiuda E-dur, nokturn Es-dur, mazur-
ki F-dur i C-dur.

2 marca, na zakoƒczenie serii kon-
certów, Gminny OÊrodek Kultury go-
Êci∏ najstarszych mieszkaƒców gminy.

Wykonawcami byli: Ma∏gorzata
BanaÊ – flet poprzeczny, Mariusz
Dropek – pianino oraz Izabella Ka-
zimierska – prowadzenie i Êpiew.

� M.Rajska GOK

Dzieci i m∏odzie˝ w przygotowanym
programie artystycznym zaprezento-
wa∏y skecze, scenki rodzajowe nawià-
zujàce do tradycji obchodów 8 marca.
Zebranej publicznoÊci w szczególno-
Êci przypad∏o do gustu brawurowe od-
Êpiewanie przez dzieci przeboju z re-
pertuaru Alicji Majewskiej „Byç ko-
bietà” oraz skecz w wykonaniu
m∏odzie˝y opowiadajàcy o kobiecych
potrzebach materialnych i osch∏ym
traktowaniu ich przez panów.

Wszystkie zebrane panie przyj´∏y
od dzieci serdeczne ˝yczenia i otrzy-
ma∏y drobne upominki. Po zakoƒczo-
nym wyst´pie zebrani goÊcie zasiedli
do sto∏u rozkoszujàc si´ przygotowa-
nymi s∏odkoÊciami.

� M.Rajska GOK

Przeglàd mia∏ charakter konkurso-
wy. Udzia∏ móg∏ wziàç ka˝dy, kto
dobrze Êpiewa. Poprzedni Laureaci
„RozÊpiewanego Wawra” to obecnie
aktorzy teatrów muzycznych, zwy-
ci´zcy „Szansy na sukces” czy „Dro-
gi do gwiazd”.

Przes∏uchania odby∏y si´ 13, 14 i 15
marca 2010r. Jury w sk∏adzie: An-
na Urbanowska (solistka Teatru Mu-
zycznego w Gdyni), Oktawia Kle-
mentyna Antczak (wokalistka opero-
wa) i Bartosz KuÊmierczyk (aktor
Teatru „Roma”) wys∏ucha∏o 182 so-
listów i 41 zespo∏ów – w siedmiu ka-
tegoriach wiekowych – ∏àcznie 442
osoby z terenu ca∏ej Polski.

Dziewcz´ta ze Studia Piosenki:
Karolina Gera, Agnieszka Krasow-
ska, Klaudia R´belska, Klaudia Pie-
trucha, Paulina Wilgos i Kasia Woj-

ciechowska przepi´knie zaÊpiewa∏y
w wielog∏osowej aran˝acji i polskiej
wersji j´zykowej kompozycj´ Micha-
ela Jacksona, przy akompaniamencie
fortepianowym instruktora zespo∏u
Moniki Kamiƒskiej-Thomas.

Nagroda jeszcze bardziej satysfak-
cjonuje, poniewa˝ w kategorii zespo-
∏ów 16-19 lat, nie przyzna-
no II i III miejsca, kolejne to by∏y
wyró˝nienia.

Tydzieƒ przed konkursem Studio
Piosenki pokaza∏o swojà dobrà for-
m´ w nastrojowym koncercie „Ko-
biety kobietom o kobietach”, który
odby∏ si´ 7 marca na deskach Gmin-
nego OÊrodka Kultury w Niepor´cie.
Dziewcz´ta mia∏y okazj´ zaprezen-
towaç niepor´ckiej publicznoÊci
swoje wokalne umiej´tnoÊci oraz
swobod´ prezentacji na scenie.

Kolejnym wokalnym sukcesem oka-
za∏ si´ wyst´p Aleksa B∏´dniaka ze
Szko∏y Podstawowej w Niepor´cie,
zwyci´zcy szkolnego konkursu „Masz
Talent”, który w tym samym przeglà-
dzie, w kategorii solistów od 10 do 12
lat, otrzyma∏ wyró˝nienie.

Dla Aleksa ten profesjonalnie oce-
niany konkurs by∏ pierwszym ̋ ycio-
wym wyzwaniem i od razu zosta∏
dostrze˝ony jego talent. WÊród tak
ogromnej iloÊci wykonawców wy-
ró˝nienie to prawie jak IV miejsce.

11 kwietnia niepor´ccy wokaliÊci
odbiorà nagrody oraz wystàpià
w koncercie laureatów.

Ze wszystkich nagrodzonych jeste-
Êmy bardzo dumni i ˝yczymy im jesz-
cze wielu wokalnych sukcesów oraz
owocnego rozwoju artystycznego.

� M. Kamiƒska-Thomas

P
onad siedemdziesi´cioro m∏o-
dych mi∏oÊników prozy oraz
poezji wy∏onionych w szkol-

nych eliminacjach, zaprezentowa∏o
przed zebranà publicznoÊcià przygo-
towane utwory. W kategorii dzieci
klas 0-III dominowa∏a twórczoÊç: Ja-
na Brzechwy – „Hipopotam”, K∏am-
czucha”, „Je˝”, „Leƒ”, „Samochwa-
∏a”; Juliana Tuwima – „Kotek”, „Pta-
sie radio”, „Trudny rachunek”. Dzieci
klas IV-VI prezentowa∏y wiersze m.
in.: Wandy Chotomskiej „Preludium
deszczowe”, Danuty Wawi∏ow
„Szybko”, Wandy Majer-Pietraszak
„Matka”, a m∏odzie˝ z gimnazjum
utwory m. in.: Krzysztofa Kamila Ba-
czyƒskiego, Konstantego Ildefonsa
Ga∏czyƒskiego, Adama Mickiewicza
oraz Jana Twardowskiego.

Ka˝dy z utworów pozwala∏
na stworzenie indywidualnej kreacji,

przekazanie emocji i uczuç. Jury
w sk∏adzie Halina Bednarz oraz
Aneta Muczyƒ, zwraca∏o uwag´
na dobór prezentowanych utworów,
zrozumienie tekstu, swobod´ prezen-
tacji i umiej´tnoÊç nawiàzania kon-
taktu ze s∏uchaczami.

Wr´czenia nagród dokonali Wójt
Gminy S∏awomir Maciej Mazur oraz
Zast´pca Wójta Alicja Soko∏owska.
Laureaci konkursu:
klasy 0-III

I. miejsce Weronika Denkiewicz,
ZSP Wólka Radzymiƒska

II. miejsce Julia Kostro, ZSP Wól-
ka Radzymiƒska

III. miejsce Julia Kutra, SP Niepo-
r´t

Wyró˝nienia:
1. Nikola Olszewska, SP Izabelin
2. Anna Tobota, SP Józefów
3. Miko∏aj Bulge, SP Niepor´t

4. Julia Marzec, SP Bia∏obrzegi
5. Dagmara Grobel, SP Bia∏obrzegi
klasy IV-VI:

I. miejsce Micha∏ Rek, SP Nie-
por´t

II. miejsce Mateusz Kuczyƒski,
SP Izabelin

III. miejsce Pawe∏ Strupiechowski,
SP Bia∏obrzegi

Wyró˝nienie: Zuzanna Garwac-
ka, SP Niepor´t

Gimnazjum:
I. miejsce Joanna Powa∏a

II. miejsce Julia Ch´tnicka
III. miejsce Aleksandra ¸ukasiuk

Zdobywcy I i II miejsca w ka˝dej
kategorii wiekowej b´dà reprezento-
waç gmin´ Niepor´t podczas elimi-
nacji powiatowych konkursu „War-
szawska Syrenka”.

˚yczymy dalszych sukcesów!
� M. Rajska

8 MARCA w Beniaminowie

Laureaci w kategorii klas 0-III

Laureaci w Kategorii klas IV-VI i gimnazjum

Jury konkursu Wyst´p Studia Piosenki
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Z UNIÑ Europejskà za pan brat

WIELKANOC u Seniorów

Po raz kolejny w Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym
rozstrzygni´to konkurs wiedzy o Europie „Budowle Europy”.

Wielkanocne Êwi´ta
szczególnie mocno
kojarzà si´ ze
staropolskà
tradycjà. I zgodnie z tà
tradycjà 22 marca
w Gminnym OÊrodku
Kultury w Niepor´cie
odbyło si´ spotkanie
wielkanocne Seniorów.

Dzia∏ajàce przy szkole ko∏o „Euro-
-Vipy” przez ca∏y czas stara si´ przy-
bli˝yç tematyk´ unijnà ca∏ej spo∏ecz-
noÊci szkolnej. To ju˝ drugi rok na-
szej dzia∏alnoÊci w Gimnazjum.
ÂciÊle wspó∏pracujemy z Centrum
Integracji Europejskiej, które jest
g∏ównym sponsorem nagród w orga-
nizowanych konkursach oraz za-
opatruje nas w materia∏y do zaj´ç.

Najlepszà znajomoÊcià budowli Eu-
ropy wykaza∏ si´ Kamil Marzec
z kl. I d, II miejsce w konkursie zajà∏
¸ukasz Szlubowski z kl. I d, a III miej-
sce ¸ukasz Banaszek z kl. I b.

Z ka˝dym rokiem przybywa ch´t-
nych do pracy w kole. Jego przewod-
niczàcy, Micha∏ Banaszek (kl. II b)
jest bardzo zaanga˝owany w prace
ko∏a, starannie przygotowuje kon-

kursy i propozycje quizów dla
uczniów. Natomiast Ola JóÊko
(kl. II b) i Mateusz Delis (kl. I b)
dbajà o opraw´ plastycznà konkur-
sów.

Na uwag´ zas∏uguje fakt, ˝e ich
dzia∏alnoÊç jest w zasadzie samo-
dzielna, jedynie od czasu do czasu
kontrolowana przez nauczyciela,
bardziej jako piecza nad ca∏oÊcià.
JednoczeÊnie nale˝y podkreÊliç, ˝e
m∏odzie˝ skupiona w szkolnym ko-
le „Euro-Vipy” jest pe∏na pomys∏ów
i entuzjazmu do pracy.

Patrzàc na ich zaanga˝owanie
mo˝na jednoznacznie stwierdziç, ˝e
praca z takà m∏odzie˝à jest wielkà
przyjemnoÊcià i zarazem zaszczytem
dla ka˝dego nauczyciela.

� Aneta Gàsowska-Jastrz´bska

S
eniorzy goÊcili tego dnia Wój-
ta Gminy S∏awomira Macieja
Mazura, ksi´dza Proboszcza

niepor´ckiej parafii Jerzego Sieƒ-
kowskiego i Honorowego Obywate-
la Gminy Niepor´t Krystyn´ Mali-
nowskà-Lerman. Jak na Êwiàteczne
spotkanie przysta∏o, goÊci wita∏ ju˝
od progu zapach tradycyjnych po-
traw i ciast. Barwne, wiosennie ude-

korowane sto∏y zach´ca∏y do zaj´cia
miejsca. Mazurki, dorodne lukrowa-
ne baby, faszerowane jajka i zielony
owies stworzy∏y prawdziwie wielka-
nocnà atmosfer´. Serdeczne s∏owa
skierowa∏ do zebranych wójt Maciej
Mazur, ˝yczàc rodzinnego ciep∏a,
pomyÊlnoÊci i spokojnych dni. Ra-
doÊç budzi∏a obecnoÊç w gronie Se-
niorów najstarszej mieszkanki gmi-

ny Rozalii Kostro, która w tym ro-
ku Êwi´towaç b´dzie 100 urodziny.
Ksiàdz Jerzy Sieƒkowski odmówi∏
Êwiàtecznà modlitw´ i poÊwi´ci∏ po-
trawy. W radosnym nastroju, dzielàc
si´ wra˝eniami i wspomnieniami,
Seniorzy sp´dzili czas przy Êwiàtecz-
nym gminnym stole.

� Beata Wilk

LAS to zdrowie

Lekcja z leÊniczym w Szkole
Podstawowej im. B. Tokaja
w Niepor´cie

W ramach lekcji historii, zgodnie z programem nauczania, klasy
piàte otrzymały propozycj´ zaprojektowania „Grodu Gniezno”.

Pod takim has∏em w klasie I odby∏a si´
wspania∏a lekcja przyrody. Poprowa-
dzi∏ jà leÊniczy, pan W∏odzimierz Gna-
towski. Omówi∏ kilka gatunków drzew
i zwierzàt wyst´pujàcych w niepor´c-
kim lesie, uczniowie poznali te˝ zasa-
dy planowanej gospodarki leÊnej
i funkcje lasów. Dowiedzieli si´
na przyk∏ad o lesie jako miejscu pro-
dukcji drewna, miejscu ˝ycia zwierzàt
i wypoczynku cz∏owieka.

Uczniowie z du˝à uwagà s∏uchali
wypowiedzi leÊniczego, zadawali
wiele pytaƒ, brali aktywny udzia∏
w praktycznych zaj´ciach z wyko-

rzystaniem ró˝nych plansz i ksià˝ek
o tematyce przyrodniczej.

Na zakoƒczenie spotkania pan le-
Êniczy omówi∏ problem Êmieci i po-
˝arów w lesie. Podsumowaniem za-
j´ç by∏ natomiast krótki kurs rysowa-
nia liÊci.

JesteÊmy Szko∏à Promujàcà Zdro-
wie, dlatego tak cenne sà dla nas ta-
kie spotkania, bo „…polskie lasy
s∏ynà z tego od stuleci, ˝e przychyl-
ne sà dla dzieci. I na pewno ka˝dy
powie, Ka˝dy, kto ma olej w g∏owie,
˚e dla dzieci las – TO ZDROWIE.„

� I. Bartosiewicz

Uczniowie Szko∏y Podstawowej
w Niepor´cie z du˝ym entuzjazmem
podeszli do zadania. Po raz kolejny
pokazali, ˝e mo˝na na nich polegaç.
Z tygodnia na tydzieƒ przybywa∏o

prac, powstawa∏y pi´kne grody, któ-
re budzi∏y zachwyt i podziw staran-
noÊcià wykonania (naj∏adniejsze pre-
zentujemy na zdj´ciach).

� Aneta Gàsowska-Jastrz´bska

KONKURS dla uczniów klas I
„UÊmiechni´ta gwiazdka
Unii Europejskiej

W ubiegłym tygodniu uczniowie klas
pierwszych Szkoły Podstawowej 
im. B. Tokaja w Niepor´cie wzi´li udział
w konkursie „UÊmiechni´ta gwiazdka 
Unii Europejskiej”.

PierwszoklasiÊci pokazali, ˝e potra-
fià si´ Êwietnie bawiç i pod opiekà
swoich paƒ: Agnieszki Lewandow-
skiej i Iwony Bartosiewicz wykona-
li pi´kne prace poÊwi´cone Unii Eu-
ropejskiej. Na zaj´ciach plastycz-
nych wykorzystali materia∏y
przyniesione z domu. By∏y to: ka-
wa∏ki materia∏ów, bibu∏a, papier ko-
lorowy, we∏na – wszystko mog∏o si´
przecie˝ przydaç. Nad ca∏oÊcià prac
piecz´ sprawowa∏a pani Iwona Bar-

tosiewicz, któ-
ra jest autorkà
innowacji pe-
dagog iczne j
w zakresie edukacji plastycznej re-
alizowanej w kszta∏ceniu zintegro-
wanym „Impresjonistyczny Êwiat
dziecka”. Powsta∏y pi´kne kompozy-
cje, które zosta∏y wystawione na wy-
stawie, a naj∏adniejsze prace wyró˝-
niono nagrodami, pochodzàcymi
od naszego sponsora Centrum Inte-

gracji Europejskiej. Trzeba przyznaç
˝e Jury mia∏o bardzo trudne zadanie,
poniewa˝ poziom prac by∏ bardzo
wysoki. Najpi´kniejsze prace i ich
autorów mo˝na oglàdaç na stronie
internetowej naszej szko∏y:
http://www.spn.nieporet.pl

� Aneta Gàsowska-Jastrz´bska

Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego w Niepor´cie poszukuje
pracownika (umowa na zast´pstwo) na stanowisko konserwatora

stacji uzdatniania wody i sieci wodociàgowej w Gminnym Zakładzie
Komunalnym w Niepor´cie

Adres: Gminny Zakład Komunalny w Niepor´cie ul. PodleÊna 4B, 05-126 Niepor´t

OGŁOSZENIA • PRACA 

I. Osoba na wymienionym stanowisku po-
winna spełniaç nast´pujàce wymagania:
a) posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe,
b) posiada uprawnienia SEP do 1 kV,
c) prawo jazdy kategorii B,
d) mo˝liwoÊç u˝ywania samochodu pry-

watnego do celów słu˝bowych,
e) znajomoÊç układów automatyki stacji

wodociàgowych i oczyszczalni Êcieków,
f) cieszy si´ nieposzlakowanà opinià,
g) znajomoÊç topografii Gminy Niepor´t.
II. Wymagane dokumenty:
– CV z dokładnym przebiegiem pracy za-

wodowej

– kserokopi´ dokumentów potwierdza-
jàcych kwalifikacje.

Dokumenty nale˝y zło˝yç do dnia
6 kwietnia 2010r. do godz. 16 w sekre-
tariacie Gminnego Zakładu Komunalnego
w Niepor´cie, ul. PodleÊna 4b, 05-126 Nie-
por´t osobiÊcie lub przesłaç pocztà na ad-
res: Gminny Zakład Komunalny w Niepo-
r´cie, ul. PodleÊna 4b, 05-126 Niepor´t.
Dokumenty, które wpłynà do Zakładu
po terminie okreÊlonym w pkt 1 nie b´dà
rozpatrywane i zostanà zwrócone zainte-
resowanym.

A K T U A L N O Â C I

L – Lubi´
A – Akceptuj´
S – Szanuj´

MŁODZI projektanci
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W Y D A R Z E N I A  S P O R T O W E

I i II miejsce w mistrzostwach powiatu
W dniach 18 i 19 marca
w Gimnazjum im. Bohaterów
Bitwy Warszawskiej 1920 r.
w Stanisławowie Pierwszym
odbyły si´ Mistrzostwa
Powiatu w unihokeju
dziewczàt i chłopców
w ramach mazowieckich
igrzysk młodzie˝y szkolnej.

W
turnieju brali udzia∏ mistrzo-
wie gmin, lecz Legionowo
z uwagi na wielkoÊç gminy

wystawi∏o dwie dru˝yny. Dla niezo-
rientowanych, unihokej, to gra dru˝y-
nowa, gdzie na boisku znajduje si´ 12
zawodników – po szeÊciu w ka˝dej
z dru˝yny. Gra si´ przy pomocy pla-
stikowych kijów zakoƒczonych kom-
pozytowà blendà, podobnych do zwy-
k∏ych kijów hokejowych, oraz plasti-
kowà pi∏kà. G∏ównym celem gry jest
strzelenie wi´kszej iloÊci goli od prze-
ciwnika, przedostajàc pi∏eczk´ strza-

∏em do bramek, znajdujàcych si´
po przeciwnych stronach boiska.

W pierwszym dniu marcowego tur-
nieju gra∏y dziewcz´ta. Przeciwnicz-
kami naszych dziewczàt by∏y zespo-
∏y z Serocka, Jab∏onny oraz dwie
szko∏y z Legionowa. Mecze odbywa-
∏y si´ w jednej grupie systemem
„ka˝dy z ka˝dym”. Zwyci´stwo
w meczu liczone by∏o jako 2 punkty,
remis – 1 punkt, natomiast pora˝ka
oznacza∏a 0 punktów. Najlepsze oka-
za∏y si´ dziewczyny z gimnazjum nr 2
w Legionowie. Wygra∏y trzy spotka-

nia i jedno zremisowa∏y. Drugie miej-
sce zaj´∏y zawodniczki z gimnazjum
w Stanis∏awowie Pierwszym. Nasze
dziewczyny wygra∏y dwa spotkania
i dwa zremisowa∏y. Warte odnotowa-
nia jest wysokie zwyci´stwo 5:0
w pierwszym meczu z dru˝ynà z Ja-
b∏onny. Trzecie miejsce przypad∏o
dru˝ynie gimnazjum nr 4 z Legiono-
wa, która w jednym z meczów strze-
li∏a a˝ 11 bramek nie tracàc ˝adnej.
W turnieju ch∏opców wygrali zawod-
nicy z Gimnazjum w Stanis∏awowie
Pierwszym. OdnieÊli zwyci´stwo

w trzech meczach, a ostatni mecz, nie-
zwykle interesujàcy, zakoƒczy∏ si´
podzia∏em punktów. Nasi ch∏opcy
uratowali remis bramkà strzelonà
w ostatnich sekundach meczu. Drugie
miejsce wywalczyli zawodnicy z gim-
nazjum nr 3 w Legionowie, natomiast
trzecie miejsce gimnazjum nr 2 w Le-
gionowie. Zwyci´skie dru˝yny ode-
bra∏y gratulacje oraz pamiàtkowe sta-
tuetki. Tenerzy Anna Wenerska i Mi-
cha∏ Madej byli zadowoleni
z wyników swoich podopiecznych.

� Rados∏aw Âwiàtkowski

26 lutego w Szkole Podstawowej im. B. Tokaja w Niepor´cie
rozegrany został Turniej szachowy, w którym wzi´li udział uczniowie
uczestniczàcy w dodatkowych zaj´ciach koła szachowego.

SZACH – mat, czyli Turniej szachowy
w Niepor´cie

Bràz na XVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzie˝y w Sportach Zimowych Dolny Âlàsk 2010

WSCHODZÑCA gwiazda curlingu w Niepor´cie?

Âwie˝o upieczeni szachiÊci, którzy
w∏aÊnie podczas szkolnych zaj´ç zdo-
bywali swoje pierwsze szlify w tej dzie-
dzinie, mogli zmierzyç si´ ze sobà w at-
mosferze prawdziwego turnieju, bo-
wiem na wszystkich stanowiskach,
przy których rozgrywane by∏y konkur-
sowe partie, czas odmierza∏y graczom
profesjonalne zegary szachowe.

Turniej rozegrano systemem szwaj-
carskim – po 10 minut na parti´ na dy-
stansie pi´ciu rund.

Zwyci´zcà rozgrywek zosta∏ Adam
Ropek z kl. IIIb, drugie miejsce zajà∏
Aleks B∏´dniak z kl. IV b, a trzecie Ola
Michalska z kl. I b.

Inicjatorkà zorganizowania ko∏a sza-
chowego w szkole jest nauczycielka
matematyki, Hanna Pop∏awska, która
do wspó∏pracy zaprosi∏a trenera sza-
chowego Wojciecha Kulika.

Pod okiem specjalisty grupa uczniów
w wieku 7-13 lat dwa razy w tygodniu

uczy∏a si´ zasad gry oraz doskonali∏a
swoje umiej´tnoÊci rozgrywajàc partie
szachów.

Czas sp´dzony przy planszach do gry
by∏ po∏àczeniem Êwietnej zabawy z po-
wa˝nà naukà, bowiem celem wprowa-
dzenia tego typu zaj´ç by∏o nie tylko
rozbudzenie zainteresowania uczniów
tym sportem i nauka gry, ale przede
wszystkim kszta∏cenie pami´ci, uwagi,
a tak˝e doskonalenie umiej´tnoÊci abs-
trakcyjnego, logicznego myÊlenia, pla-
nowania, a wi´c tego wszystkiego, co
u∏atwia dzieciom przyswajanie szkol-
nej wiedzy.

Zaj´cia szachowe, mimo ˝e odp∏at-
ne, cieszy∏y si´ du˝ym zainteresowa-
niem wÊród uczniów. Rozegrany tur-
niej szachowy by∏ ich zwieƒczeniem,
ale organizatorzy zapewniajà, ˝e jeÊli
znajdzie si´ grupa ch´tnych, zaj´cia b´-
dà kontynuowane tak˝e wiosnà.

� Iwona Kopka

Uczennica sportowej klasy IV Szko-
∏y Podstawowej w Niepor´cie, Kata-
rzyna Orliƒska, uczestniczàc
w XVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie
M∏odzie˝y w Sportach Zimowych.
Dolny Âlàsk 2010 zdoby∏a wraz ze
swojà dru˝ynà „W 1” III miejsce
w curlingu.
KKaassiiuu,,  mmaasszz 1111  llaatt  ii bbyy∏∏aaÊÊ  nnaajjmm∏∏oodd--
sszzàà  uucczzeessttnniicczzkkàà  tteeggoorroocczznneejj  OOlliimm--
ppiiaaddyy..  GGddzziiee  ii oodd kkiieeddyy  ttrreennuujjeesszz??
Curling uprawiam od roku za namo-
wà wujka, który zaprosi∏ mnie i moje-
go brata na Torwar, byÊmy spróbowa-
li swoich si∏. Spodoba∏o mi si´ i zosta-
∏am. Obecnie trenuj´ w warszawskim
City Curling Club pod okiem trenera
Rafa∏a Janowskiego.
NNaa cczzyymm  ppoolleeggaa  tteenn  ssppoorrtt??
Curling jest sportem zimowym wy-
myÊlonym przez Szkotów. W roz-

grywce na torze lodowym o d∏ugo-
Êci 45 m uczestniczà dwie dru˝yny li-
czàce po czterech zawodników. Stra-
tegi´ gry opracowuje kapitan zespo-
∏u zwany skipem. Do gry u˝ywa si´
oÊmiu granitowych kamieni wa˝à-
cych 20 kg ka˝dy, które sà przez za-
wodników puszczane po lodzie w kie-
runku celu zwanego domem. Ka˝dy
z zawodników ma po dwa rzuty. Kie-
runek ruchu i szybkoÊç kamienia ko-
ryguje dwóch zawodników szczotku-
jàc lód przed kamieniem. Wygrywa
dru˝yna, która stawi najwi´cej ka-
mieni najbli˝ej Êrodka domu.
KKttoo  mmoo˝̋ee  ttrreennoowwaaçç  tt´́  ddyyssccyypplliinn´́
ssppoorrttuu??
Trenowaç mo˝e w zasadzie ka˝dy.
Nie ma ograniczeƒ wiekowych,
a szczególnie górnej granicy. W cur-
ling mo˝na graç ca∏e ˝ycie.

IIllee  cczzaassuu  ppooÊÊwwii´́ccaasszz  nnaa ttrreenniinnggii??
Trening odbywa si´ raz w tygodniu
i trwa do dwóch godzin. Mój klub or-
ganizuje te˝ kilkudniowe zgrupowa-
nia sportowe. Ostatnie odby∏o si´
w czasie ferii zimowych w Szwecji.
åwiczyliÊmy tam bardzo intensywnie
pod okiem szwedzkich trenerów na-
wet przez 8 godzin dziennie.
JJaakkiiee  ssàà  TTwwoojjee  ddaallsszzee  ppllaannyy  zzwwiiààzzaa--
nnee  zz ttyymm  ssppoorrtteemm??
Chcia∏abym nadal intensywnie tre-
nowaç, aby podnosiç swojà form´
i umiej´tnoÊci. Na razie chc´ wraz
z kole˝ankami z dru˝yny braç udzia∏
w ró˝nych zawodach. Mo˝e kiedyÊ
uda mi si´ spe∏niç marzenie i wystar-
towaç w zimowych igrzyskach olim-
pijskich?

� Iwona Kopka

Trener Micha∏ Madej i zwyci´ska dru˝yna Trener Anna Wenerska z dru˝ynà dziewczàt i Dyrektor Gimnazjum Barbara Skrzypkiewicz
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AAggaattoo,,  mmaasszz 1122  llaatt  ii bbaarrddzzoo  ppoowwaa˝̋nnee
oossiiààggnnii´́cciiaa  ssppoorrttoowwee  nnaa sswwooiimm  kkoonn--
cciiee  ––  II mmiieejjssccee  ww PPuucchhaarrzzee  PPoollsskkii
ww BBiigg  AAiirr,,  oorraazz II mmiieejjssccee  ww PPuucchhaa--
rrzzee  PPoollsskkii  ww SSllaalloommiiee  GGiiggaanncciiee  ww kkaa--
tteeggoorriiii  mm∏∏ooddzziikkaa  ((22000099))..
Moim sportowym hobby jest snowbo-
ard i ˝eglarstwo. Bardzo lubi´ oby-
dwie dyscypliny, ale lepiej wychodzi
mi snowboard, na którym zacz´∏am
jeêdziç jak mia∏am 8 lat. Je˝d˝´
na desce, bo dra˝ni∏o mnie, ˝e wszy-
scy z mojego klubu je˝d˝à na de-
skach, a ja na nartach. Trenuj´
w Klubie Sportowym Spójnia War-
szawa, a trenerem jest mój tata, Bar-
tosz B∏a˝ewski. Wiem, ˝e czeka mnie
jeszcze bardzo du˝o pracy. Marz´
o powo∏aniu do kadry narodowej. Ze
sportem wià˝´ swojà przysz∏oÊç i bar-
do bym chcia∏a zdobyç uprawnienia
trenerskie.
CCzzyy  mmaamm  rroozzuummiieeçç,,  ˝̋ee  nnaarrttyy  bbyy∏∏yy  jjuu˝̋
zzbbyytt  nnuuddnnee  ii bbaarrddzziieejj  ffaassccyynnoowwaa∏∏aa  CCii´́
ddeesskkaa??  CCoo  jjeesstt  ttaakkiieeggoo  ww ddeessccee,,  ˝̋ee
wwoolliisszz  jjàà  oodd nnaarrtt??
Wol´ desk´, poniewa˝ daje ona wi´k-

szà frajd´ od nart. Snowboard po-
zwala jeêdziç w puchu, a to jest su-
per zabawa. A poza tym jeêdzimy
w mi´kkich, wygodnych butach, a nie
twardych jak ska∏a. Nie ma kijków,
które wsz´dzie si´ plàczà, podobnie
jak dwie narty. A poza tym nie wiem
dlaczego wol´ snowboard od nart.
JJaakk  wwyyggllààddaajjàà  TTwwoojjee  ttrreenniinnggii,,  kkiieeddyy
ttrreennuujjeesszz  ii iillee  cczzaassuu  nnaa ttoo  ppooÊÊwwii´́--
ccaasszz??
Mog´ trenowaç tylko zimà kiedy wa-
runki „Êniegowe” na to pozwalajà.
W zwiàzku z tym mój sezon treningo-
wy nie jest d∏ugi. Jest za to bardzo
m´czàcy i wyczerpujàcy. Dzieƒ zaczy-
na si´ od pobudki o godz. 5.50. Po-
tem Êniadanie i p´dzimy na stok.
Wiem, ˝e brzmi to dziwnie, ale tylko
tak rano mamy szans´ na rozstawie-
nie tyczek slalomowych i wytyczenie
trasy zjazdowej. Niestety inni u˝yt-
kownicy tras zjazdowych nie akcep-
tujà naszych potrzeb treningowych
i sà przeciwni „stawianiu tyczek”. Je-
steÊmy szcz´Êliwi je˝eli uda nam si´
potrenowaç do 9.00, dzi´ki ̋ yczliwo-

Êci i zrozumieniu innych amatorów
bia∏ego szaleƒstwa.. Dobry trening
zwykle trwa oko∏o pó∏torej godziny.
Treningi „na tyczkach” sà bardzo
wyczerpujàce nawet dla najlepszych
zawodników.
CCzzyy  ttaattaa  ttrreenneerr  jjeesstt  bbaarrddzzoo  wwyymmaaggaa--
jjààccyy??
Mój tata (trener) jest wymagajàcy tyl-
ko czasami. Do niczego mnie nie
zmusza. Zawsze gdy boj´ si´ wykonaç
trudny element treningu, na przyk∏ad
skoczyç, albo jak nie mam ju˝ si∏y, to
mówi mi, ˝e nikt mnie do tego nie
zmusza. Ale jego sposoby sà strasz-
nie przebieg∏e, poniewa˝ zawsze po-
trafi zmotywowaç mnie tak, ˝e kon-
centruj´ si´ na tym co do mnie mówi
i robi´ to czego si´ boj´ lub to na co
nie mam si∏y lub ch´ci. Jak to zrobi´,
to wszystko wydaje si´ lepsze i ∏a-
twiejsze. Tata uczy mnie pokonywaç
trudnoÊci, strach czy stres i radziç so-
bie ze zm´czeniem. Poza tym jest su-
per trenerem i super tatà ;)
KKttoo  jjeesstt  ddllaa  CCiieebbiiee  nnaajjwwii´́kksszzyymm  aauu--
ttoorryytteetteemm??

W ostatnim numerze „WieÊci Niepor´ckich” mieliÊmy okazj´ bli˝ej poznaç Olka
Kosackiego obecnego Mistrza Polski w slalomie równoległym (kategoria junior), dzisiaj
spotykamy si´ z jego siostrà Agatà Bła˝ewskà uczennicà 6 klasy Szkoły Podstawowej
w Niepor´cie, równie˝ laureatkà nagrody sportowej Gminy Niepor´t w 2009 roku
za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym.

SYLWETKI LAUREATÓW NAGRODY SPORTOWEJ GMINY

Moim najwi´kszym autorytetem jest
mój brat Aleksander Kosacki i jego
kole˝anki z Kadry Narodowej Pol-
ski, mi´dzy innymi Ma∏gorzata Ku-
kucz, Karolina Sztokfisz. Wszyscy
z kadry je˝d˝à super na deskach
i bardzo chcia∏abym jeêdziç jak oni.
Bardzo chcia∏abym w przysz∏oÊci
byç w kadrze, jeêdziç na Igrzyska
Olimpijskie i wygrywaç na nich me-
dale, puchary.
MMaasszz  nniieettyyppoowwee  zzaaiinntteerreessoowwaanniiaa  jjaakk
nnaa ddzziieewwcczzyynnkk´́  ww ttyymm  wwiieekkuu..  CCoo  lluu--
bbiisszz  rroobbiiçç  jjaakk  nniiee  ÊÊmmiiggaasszz  nnaa ddeessccee..
Bardzo lubi´ taƒczyç w Szkole Taƒca
Egurrola Dance Studio. Chodz´ tam

z mojà przyjació∏kà, Paulinà Hinc.
Chodzi∏am na hip-hop i taniec

nowoczesny, ale teraz chodz´
tylko na taniec nowoczesny.

Bardzo lubi´ taƒczyç, bo to
bardzo poprawia kondy-

cj´. Bardzo lubi´ rów-
nie˝ robiç bi˝uteri´.

Mam du˝o korali-
ków i gdy mam

czas i ochot´,
robi´ sobie
naszyjniki,

bransoletki
albo kolczyki. To

naprawd´ bardzo faj-
na sprawa, bo uczy cierpliwo-
Êci. I oczywiÊcie uwielbiam p∏ywaç
na OptimiÊcie. ̊ eglarstwo uprawiam
równie˝ w K.S. Spójnia Warszawa.
CCzzyy  ww ˝̋eeggllaarrssttwwiiee  ttee˝̋  oossiiààggaasszz  ssuukk--
cceessyy??
Tak, moim najwi´kszym sukcesem by-
∏y ubieg∏oroczne regaty Lake Garda
Meeting, które sà rozgrywane co ro-
ku nad jeziorem Garda we W∏oszech.
Przyje˝d˝a tam bardzo du˝o zawod-
ników z ca∏ego Êwiata. W 2009 roku
startowa∏o 850, a w 2008 1200 ∏ódek.
Na szcz´Êcie wszystkich startujàcych
podzielono to na dwie kategorie: ca-
detti i juniores. W cadetti zwykle star-
tuje 250 osób, a w juniores 900.
W 2009 roku startowa∏am w cadetti
i zaj´∏am 12 miejsce w klasyfikacji
generalnej (dziewcz´ta i ch∏opcy).
W grupie startujàcych dziewczàt
zdoby∏am srebny medal. To jest mój
najlepszy wynik w zawodach mi´dzy-
narodowych. W tym roku skoƒczy-
∏am 12 lat i w najbli˝szych zawodach
rozgrywanych pod koniec marca b´-
d´ ju˝ startowaç w juniores, gdzie
jest zawsze bardzo du˝o ∏ódek.
WW ttyymm  rrookkuu  kkooƒƒcczzyysszz  nnaauukk´́  ww sszzkkoo--
llee  ppooddssttaawwoowweejj  ii ccoo  ddaalleejj??
Poniewa˝ bardzo lubi´ sport, posta-
nowi∏am nauk´ kontynuowaç w Gim-
nazjum w Stanis∏awowie Pierwszym
w klasie sportowej o profilu pi∏ka
siatkowa. Nie podoba mi si´ to, po-

niewa˝ przez ostatnie 3 lata uczy∏am
si´ koszykówki z panem Tomaszem
Zalewskim moim nauczycielem wy-
chowania fizycznego i myÊl´, ̋ e siat-
kówka nie b´dzie mojà dobrà stronà.
W zwiàzku z tym mam plan. Popro-
sz´ mojego brata Olka ˝eby pouczy∏
mnie siatkówki. By∏ kiedyÊ w dru˝y-
nie siatkarskiej i jeêdzi∏ na zawody.
Jego dru˝yna wygra∏a par´ meczy.
MyÊl´, ˝e nauka w klasie sportowej
pozwoli mi rozwijaç moje osobiste
pasje sportowe.
JJaakkiiee  mmaasszz  ppllaannyy  wwaakkaaccyyjjnnee??
Wakacje mam ju˝ zaplanowane ca∏e.
Poniewa˝ przesz∏am teraz do grupy
„A” w kategorii Optimist b´d´
uczestniczy∏a w kilku zgrupowaniach
i wa˝nych regatach. Potem czeka
mnie 20 dni „wolnego” od ˝eglar-
stwa. Mam zamiar wyjechaç na 2 ty-
godnie nad morze na Pó∏wysep Hel-
ski do naszej rodzinnej przyczepy.
B´dzie to 2 tygodnie lenistwa, p∏ywa-
nia na windsurfingu, p∏ywania w mo-
rzu i opalania si´ na pla˝y. Kocham
to miejsce.
DDzzii´́kkuujjààcc  zzaa rroozzmmooww´́,,  ww iimmiieenniiuu
CCzzyytteellnniikkóóww  „„WWiieeÊÊccii  NNiieeppoorr´́cckkiicchh””
˝̋yycczz´́  AAggaacciiee  uuddaannyycchh  ssttaarrttóóww  ww kkoo--
lleejjnnyycchh  zzaawwooddaacchh  oorraazz  rreeaalliizzaaccjjii
wwsszzyyssttkkiicchh  mmaarrzzeeƒƒ  ii ppllaannóóww  oo kkttóórryycchh
nnaamm  ooppoowwiieeddzziiaa∏∏aa..

WIADOMOÂå 
Z OSTATNIEJ CHWILI

Agata i Olek ponownie
najlepsi
Agata B∏a˝ewska – I miejsce w Pu-
charze Polski w slalomie gigancie
w kategorii m∏odzik.
Aleksander Kosacki – zosta∏ Mi-
strzem Polski w snowboardzie w sla-
lomie równoleg∏ym w kategorii ju-
nior (kat. do 20 lat). W klasyfikacji
generalnej seniorów w 2010 roku
zdoby∏ tytu∏ Wicemistrza Polski
w snowboardzie. Gratulujemy.

Snowboard, ˝agle i …koraliki 
– Agata Bła˝ewska o sobie

WYSOKI wynik Szkoły Podstawowej w Białobrzegach
w Mistrzostwach Powiatu w Tenisie Stołowym 
dziewczàt i chłopców

� U. Mitka-Karandziej

Przypomnijmy, w dniu 5 listopa-
da 2009 roku w Józefowie odby∏y si´
Gminne Zawody w Tenisie Sto∏o-
wym o Puchar Wójta Gminy Niepo-
r´t dla szkó∏ podstawowych klas I-
-III i IV-VI. Zarówno w kategorii
klas I-III jak i klas IV-VI w klasyfi-
kacji ∏àcznej szkó∏ I miejsce zaj´∏a
Szko∏a Podstawowa w Bia∏obrze-
gach.

Wygrana w zawodach gminnych za-
gwarantowa∏a uczniom Szko∏y Podsta-
wowej w Bia∏obrzegach prawo do re-

prezentowania Gminy Niepor´t na Mi-
strzostwach Powiatu w Tenisie Sto∏o-
wym dziewczàt i ch∏opców. Zawody
odby∏y si´ w dniu 11 marca br. w Se-
rocku. W kategorii dziewczàt gmin´
reprezentowa∏y: Królikowska Alek-
sandra, Czarnecka Aleksandra i Rasiƒ-
ska Aleksandra. W klasyfikacji ∏àcznej
dziewcz´ta zaj´∏y II miejsce. Pierwsze
miejsce przypad∏o Szkole Podstawowej
w Serocku, a trzecie Szkole Podstawo-
wej w Jab∏onnie. W kategorii ch∏opców
gmin´ reprezentowali: Lis Jakub,

Dukaczewski Micha∏ i Kaczorowski
Kamil. Zespó∏ ch∏opców zajà∏ I miej-
sce w klasyfikacji ∏àcznej. Drugie
miejsce wywalczy∏a Niepublicz-
na Szko∏a Podstawowa w Legionowie,
trzecie Szko∏a Podstawowa w Zegrzu.
Trenerem i opiekunem uczniów ze
Szko∏y w Bia∏obrzegach jest nauczy-
ciel wychowania fizycznego Roman
Madej. Gratulujemy wyniku osiàgni´-
tego w zawodach, ˝yczàc sukcesu
w dalszych rozgrywkach.

� U. Mitka-Karandziej Trener Roman Madej z zawodnikami
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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

Historia bagnetu

Bagnety szpuntowe przechowywane w Muzeum Wojska Polskiego przeznaczone prawdopodobnie
do celów myÊliwskich – nr inw. MWP 660* praz d∏u˝szy od niego – nr inw. MWP 50902

Francuski bagnet szpuntowy przeznaczoy zapewne do celów
wojskowych, ze spr´˝ynà po∏o˝enie bagnetu w lufie. Eksponat w
Muzeum Wojska Polskiego – nr inw. MWP 51263*

Z
aczynamy od pierwszego ba-
gnetu szpuntowego. Bagnet
– rodzaj bia∏ej broni w posta-

ci sztyletu, mocowany do broni pal-
nej, s∏u˝àcy do walki wr´cz. Jego
rozwój jest ÊciÊle zwiàzany z rozwo-
jem broni palnej. Nazwa bagnet po-
chodzi od miasta Bagonne we Fran-
cji skàd nazwa (franc. baionnette).
W XV-XVI wieku g∏ównà si∏a prze-
∏amujàcà obron´ przeciwnika by∏a
jazda. Do obrony przed jazdà w ar-
miach tamtego okresu by∏a piecho-
ta uzbrojona w muszkiety, stàd na-
zwa muszkieterzy.

Muszkiet – prymitywna broƒ pal-
na, nabijana od przodu lufy o kali-

brze 17 – 25 mm z zamkiem ko∏o-
wym lub lontowym by∏a ci´˝ka i nie-
por´czna, a przygotowania do strza-
∏u wymaga∏y wielu skomplikowa-
nych czynnoÊci i wymaga∏y du˝o
czasu. Ca∏e wyposa˝enie muszkiete-
ra wynosi∏o ponad 20 kg co uniemo˝-
liwia∏o zak∏adanie pancery. W tym
stanie muszkieter stawa∏ si´ bezbron-
ny. Obron´ zapewnia∏y oddzia∏y pi-
kinierów, uzbrojonych w d∏u-
gie 5 metrowe piki. Wojny prowa-
dzone w XVII wieku wykaza∏y coraz
wi´ksze znaczenie broni palnej, za-
cz´to zwi´kszaç liczb´ muszkieterów
kosztem pikinierów. W czasie walk
piki ulega∏y z∏amaniom, a w czacie

walk nie by∏o mo˝liwoÊci ich uzupe∏-
nienia. Dowódca twierdzy Ypres na-
kaza∏ swoim muszkieterom ostrugaç
u∏amane drzewa pik i w∏o˝yç do lu-
fy muszkietów, tak powsta∏ pierwszy
bagnet zwany szpuntowym (ko∏ko-
wym). Broƒ ta zacz´∏a spe∏niaç swo-
je zadanie, dlatego rozpocz´to jego
produkcj´ w ówczesnych manufaktu-
rach zbrojeniowych.

Stosowano ró˝ne rodzaje g∏owni
– d∏ugie, trójdzielne. Niedogodno-
Êcià ich by∏o to, ˝e w czasie walki
˝o∏nierz móg∏ oddaç strza∏ i bagnet
przepada∏.

Ca∏y XVII wiek niewiele zmieni∏
w wyglàdzie bagnetu, jego kon-

strukcja by∏a podobna do pierwo-
wzoru. Dopiero wprowadzenie bro-
ni l˝ejszej – karabinu ska∏kowego
o wadze oko∏o 5 kg wp∏yn´∏o na roz-
wój bagnetu, powsta∏ bagnet, który
za∏o˝ony na broƒ pozwala∏ strzelaç
bez jego zdejmowania.

cdn.

� Edward Palczyƒski
Stowarzyszenie Mi∏oÊników

Historii Regionu Gminy Niepor´t

èród∏o ilustracji: Historia broni siecznej,
Kordy, pugina∏y, no˝e i bagnety, Tadeusz
Królikiewicz,Wyd. Bellona, Warsza-
wa 2009

Bagnet szpuntowy
1. trzon g∏owni – nitowanie,

rozklepanie
2. uchwyt r´kojeÊci

3. nit mocujàcy jelec do trzonu
4. jelec

5. g∏ownia
6. zbrocze

7. p∏az g∏owni
8. ostrze

9. oÊç
10. sztych
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2.

5.

6.

7.

8.
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Niniejszy artykuł otwiera cykl, który ma na celu przybli˝enie historii powstania i rozwoju 
jednej z najbardziej rozpowszechnionych broni piechoty – bagnetu. Mimo upływu ponad 350 lat, 
dalej jest u˝ywany przez wszystkie armie Êwiata choç jego kształt, konstrukcja oraz rola uległy zmianie.


