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w skrócie
POMOC W PROBLEMACH 

ALKOHOLOWYCH

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komi-
sji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Nie-
por´cie w maju 2010 r. 
Punkt Konsultacyjny w SP ZOZ.

4 maja – H. Powa∏a, A. Burzyƒski, godz. 16-19;
11 maja – L. Kondrat-Deptu∏a, A. Radlak, 

godz. 16-19;
18 maja – B. Kopciƒska, E. Staniszewska,

R. ¸ukasiuk, godz. 16-19;
25 maja – K.Malinowska-Lerman, E. Ró˝aƒska,

godz. 16-19.

Spotkania Komisji: Urzàd Gminy Niepor´t, sala
konferencyjna, II pi´tro – 11 i 25 maja
od godz. 16.

w WIEÂCIACH
NIEPOR¢CKICH

czytaj o...

POZYSKALIÂMY
Êrodki 
na inwestycje str.2 Z PRZYRODÑ NA TY

czyli obchody 
Âwi´ta Ziemi w gminie str.4 MICHAŁ SKRZYPKIEWICZ

– sylwetki laureatów sportowej
nagrody gminy Niepor´t str.6

•   www.nieporet.pl   •   KONTAKT: promocja@nieporet.pl   •   URZÑD GMINY NIEPOR¢T pl. WolnoÊci 1, Niepor´t   •   tel. (22) prefix. 767 04 00   •

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

I. Osoba na wymienionym sta-
nowisku powinna spełniaç
nast´pujàce wymagania:

a) posiada wykształcenie zasadni-
cze zawodowe,

b) posiada uprawnienia SEP
do 1 kV,

c) prawo jazdy kategorii B,
d) mo˝liwoÊç u˝ywania samo-

chodu prywatnego do celów
słu˝bowych,

e) znajomoÊç układów automatyki
stacji wodociàgowych i oczysz-
czalni Êcieków,

f) cieszy si´ nieposzlakowanà opi-
nià,

g) znajomoÊç topografii Gminy
Niepor´t.

II. Wymagane dokumenty:
CV – z dokładnym przebiegiem
pracy zawodowej i kserokopi´
dokumentów potwierdzajàcych
kwalifikacje.

Dokumenty nale˝y zło˝yç
do dnia 07 maja 2010r.,
do godz. 14.00 w sekretariacie
Gminnego Zakładu Komunalne-
go w Niepor´cie, ul. PodleÊna 4b, 
05-126 Niepor´t osobiÊcie lub
przesłaç pocztà na adres: Gmin-
ny Zakład Komunalny w Niepo-
r´cie, ul. PodleÊna 4b, 05-126
Niepor´t.

Dokumenty, które wpłynà
do Zakładu po wyznaczonym
terminie nie b´dà rozpatrywane
i zostanà zwrócone zaintereso-
wanym.

OGŁOSZENIA • PRACA 

ÂWI¢TO Konstytucji 3 Maja
3 maja mieszkaƒcy gminy zebrali si´ na Placu WolnoÊci w Niepor´cie,
aby uczciç 219. rocznic´ uchwalenia Konstytucji.

U
roczystoÊç rozpocz´∏a msza
Êwi´ta w intencji Ojczyzny
w koÊciele Niepokalanego Po-

cz´cia NajÊwi´tszej Marii Panny
w Niepor´cie, którà koncelebrowali:
ksiàdz proboszcz Jerzy Sieƒkowski,
ksiàdz pra∏at Pawe∏ Wojtas – Naczel-
ny Kapelan Wi´ziennictwa, ksiàdz
kanonik Zbigniew Brzozowski,
ksiàdz Robert Kalisiak – proboszcz
parafii Kuligów oraz Ksiàdz Roman
Majka – archiwista zakonu Michali-
tów. WÊród zgromadzonych wier-
nych – mieszkaƒców, przedstawicie-
li w∏adz gminy, radnych, so∏tysów
– stan´∏y poczty sztandarowe Ochot-
niczych Stra˝y Po˝arnych z Niepor´-
tu, Kàtów W´gierskich, Wólki Ra-
dzymiƒskiej oraz Gimnazjum w Sta-
nis∏awowie Pierwszym i Szkó∏
Podstawowych w Bia∏obrzegach,
Wólce Radzymiƒskiej i Niepor´cie.

W patriotycznym kazaniu ksiàdz
pra∏at wspomnia∏ m.in. dramat i cier-
pienie ofiar zbrodni katyƒskiej i bo-
lesna strat´ jakà poniós∏ naród pol-
ski 10 kwietnia tego roku.

Po mszy wys∏uchaliÊmy koncertu
chóru ˝eƒskiego „Wiwat”, który wy-
kona∏ program „Jaka pi´kna jest na-
sza Ojczyzna”. Z∏o˝y∏y si´ na niego
pieÊni patriotyczne – Bogurodzica,
Âwi´ta mi∏oÊci, Poka˝cie mi najpi´k-
niejszy kraj na ziemi oraz fragmenty
poezji o ojczyênie polskich autorów.

Dalsza cz´Êç uroczystoÊci mia∏a
miejsce na Placu WolnoÊci. G∏os za-
bra∏ Wójt Gminy S∏awomir Maciej
Mazur, który podkreÊli∏ ponadczaso-
wà wartoÊç idei Konstytucji majowej,
b´dàcej testamentem jej twórców. Je-
steÊmy zobowiàzani do ich realizacji
przez pami´ç dla dokonaƒ naszych
przodków, walczàcych o wolnà Pol-
sk´.

Nast´pnie w asyÊcie harcerzy
z III Mazowieckiej Dru˝yny „Wilki”
kwiaty pod pomnikiem z∏o˝y∏y dele-
gacje bioràce udzia∏ w uroczystoÊci.
W imieniu mieszkaƒców Gminy
– Wójt Gminy Maciej Mazur, Zast´p-
ca Wójta Alicja Soko∏owska, Prze-
wodniczàcy Rady Eugeniusz Woê-
niakowski, przedstawiciel Komen-

danta PPSP w Legionowie st. kpt. Ro-
bert Walkowski, w imieniu Honoro-
wych Obywateli Gminy Niepor´t
Krystyna Malinowska-Lerman, so∏ty-
si gminy: Ryszard Zajàc, Wojciech
Bo˝uta, Jaros∏aw Koperski, przedsta-
wiciele Towarzystwa Przyjació∏ Nie-
por´tu Halina Powa∏a i Wies∏aw
Smoczyƒski oraz W∏odzimierz B∏aw-
dziewicz i Dariusz Wróbel ze Stowa-
rzyszenia Mi∏oÊników Historii Regio-
nu Gminy Niepor´t.

Na zakoƒczenie majowego Êwi´ta
zebrani udali si´ do Gminnego OÊrod-
ka Kultury, w którym przygotowa-
na zosta∏a wystawa „Rarytasy biblio-
filskie”. Zaprezentowane na niej zosta-
∏y ksià˝ki z prze∏omu XIX i XX wieku.
Najstarszy egzemplarz – Goethes Ge-
dichte pochodzi∏ z 1869 roku. Informa-
cji o eksponatach udziela∏ W∏odzi-
mierz B∏awdziewicz ze Stowarzysze-
nia Mi∏oÊników Historii Regionu
Gminy Niepor´t. � B. Wilk
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ABSOLUTORIUM udzieloneGmina Niepor´t na wniosek
wójta Macieja Mazura
otrzymała 1,2 mln zł
dofinansowania dwóch
inwestycji sportowych 
– budowy pływalni
w Stanisławowie Pierwszym
i sali gimnastycznej
w Izabelinie.

29 kwietnia odbyła si´ sesja Rady Gminy Niepor´t, podczas której radni
przyj´li uchwał´ w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium za 2009 rok.

Ârodki przyznawane sà przez Za-
rzàd Województwa Mazowiec-
kiego w ramach Wieloletniego
Programu Rozwoju Bazy Sporto-
wej na Mazowszu. W tym roku sa-
morzàdy zg∏osi∏y do programu
a˝ 91 zadaƒ. Urzàd Gminy Niepo-
r´t z∏o˝y∏ 2 wnioski – na budow´
p∏ywalni w Stanis∏awowie Pierw-
szym oraz na budow´ sali gimna-
stycznej przy szkole w Izabelinie.
Po ocenie formalnej i merytorycz-
nej do dofinansowania zarzàd wo-
jewództwa wybra∏ 46 najlepiej
przygotowanych projektów i prze-
znaczy∏ w tym roku na ich reali-

zacj´ 10,2 mln z∏. Ârodki pocho-
dzà z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej. Gmina Niepor´t otrzy-
ma∏a 1 mln z∏ dofinansowania bu-
dowy p∏ywalni oraz 200 tys. z∏
na realizacj´ sali gimnastycznej.
Jest to jedno z najwi´kszych dofi-
nansowaƒ otrzymanych przez sa-
morzàdy z tego programu.

Obydwie inwestycje gmina roz-
pocz´∏a w ubieg∏ym roku, o post´-
pach prac na placach budowy in-
formujemy Czytelników regular-
nie, ostatnio w numerze 57 WieÊci
Niepor´ckich.

� BW

G
∏osowanie poprzedzi∏o spra-
wozdanie Skarbnik Gminy
Katarzyny Skuza z wykona-

nia bud˝etu gminy za 2009 rok. Od-
czytana zosta∏a opinia Regionalnej
Izby Obrachunkowej oraz opinia
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
– obydwie by∏y pozytywne. Podczas
sesji radni zapoznani zostali równie˝
z rocznà pracà jednostek organiza-
cyjnych i dzia∏ów Urz´du Gminy.

Wystàpienia dyrektorów i kierowni-
ków wsparte by∏y prezentacjami
multimedialnymi.

Po dyskusji, w g∏osowaniu
nad uchwa∏à w sprawie udzielenia
absolutorium wzi´∏o udzia∏ 12 rad-
nych (jedna osoba by∏a nieobecna)
– 10 g∏osów by∏o za, 2 przeciw.

Na dzieƒ 31 grudnia 2009 roku
wykonanie dochodów i wydatków
bud˝etowych zamkn´∏o si´ kwotà:

dochody – 37 256 606, 26 z∏ (bie˝à-
ce – 37 029 719, 06 z∏, ma-
jàtkowe – 226 887, 20 z∏)

wydatki – 42 554 192, 92 z∏ (bie˝à-
ce – 30 022 735, 53 z∏, ma-
jàtkowe – 12 531 457, 39 z∏).

Realizacja dochodów i wydatków
w stosunku do planu wynosi:
dochody – 100,47%
wydatki – 95,93%

� BW

Podatek od osób fizycznych stanowi
podstaw´ bud˝etu gminy. Rozliczajàc
si´ z podatku w miejscu faktycznego
zamieszkania, wp∏ywamy na popraw´
jakoÊci naszego ˝ycia. Z naszych pie-
ni´dzy budowane sà drogi, chodniki,

oÊwietlenie ulic. Sieç wodociàgowa
mo˝e powstaç tam, gdzie sà zameldo-
wani mieszkaƒcy. To z tych pieni´dzy
powstajà szko∏y, przedszkola, place
zabaw. Wszyscy wiemy jak wielkà ro-
l´ w procesie wychowania i edukacji

odgrywajà obecnie przedszkola.
Pierwszeƒstwo w przyj´ciu do nich
majà dzieci rodziców zameldowa-
nych na terenie gminy.

PomyÊlmy o jakoÊci naszego ˝ycia
i... meldujmy si´! � BW

Nowo powstajàce molo ma spe∏niaç
funkcj´ ciàgu spacerowego, miejsca
imprez rekreacyjnych, a tak˝e cumo-
wania ∏odzi i jachtów. ˚elbetowo-
-drewniana konstrukcja o szeroko-
Êci 6 metrów, sk∏adaç si´ b´dzie
z dwóch cz´Êci. D∏u˝sza z nich,
wchodzàca w wod´, b´dzie mia∏a 24
metry d∏ugoÊci. Druga cz´Êç, prosto-
pad∏a do niej, b´dzie liczy∏a 12 me-
trów. Molo przyjazne b´dzie oso-
bom niepe∏nosprawnym – poprowa-
dzi do niego specjalny podjazd.
Ca∏oÊç zostanie równie˝ oÊwietlona.
Przetarg na realizacj´ mola og∏oszo-
ny zosta∏ w marcu tego roku, a roz-
strzygni´ty w kwietniu. Umowa

podpisana zosta∏a z Przedsi´bior-
stwem Budownictwa Wodnego
w Warszawie. Koszt budowy mola
wyniesie 499 tys. z∏, a termin wyko-
nania up∏ywa w koƒcu czerwca.
Powstanie mola stanowiç b´dzie do-
pe∏nienie zmian, jakie do tej pory po-
jawi∏y si´ na Dzikiej Pla˝y. Zagospo-
darowanie ca∏oÊci terenu rozpocz´∏o
si´ w 2009 roku. Wybudowany zosta∏
budynek socjalno-techniczny z sanita-
riatami i pomieszczeniami dla ratow-
ników. Powsta∏y Êcie˝ki spacerowe

o nawierzchni z kostki betonowej, d∏u-
goÊci ok. 1 km, a wzd∏u˝ nich stan´-
∏y ∏aweczki dla spragnionych chwili
odpoczynku. Ca∏y teren oÊwietla 28
lamp. Sama pla˝a zosta∏a powi´kszo-
na, poprzez dosypanie ok. 2 tys. m3

piasku. Z myÊlà o najm∏odszych po-
wsta∏ plac zabaw z kolorowymi zesta-
wami sprawnoÊciowymi. Ozdobne
barierki oraz ró˝norodne drzewa
i krzewy dope∏niajà ca∏oÊci. To dosko-
na∏e miejsce do rodzinnych spacerów
i rekreacji nad wodà. � B.Wilk

BUDOWA mola
na Dzikiej Pla˝y

ZAMELDUJ si´ w gminie Niepor´t

Rozpocz´ła si´ realizacja kolejnej
inwestycji w ramach projektu
zagospodarowania Dzikiej Pla˝y
nad Zalewem Zegrzyƒskim
– budowa mola spacerowego.

Przypominamy Czytelnikom jakie korzyÊci wynikajà z zameldowania w miejscu zamieszkania.

Z A P R O S Z E N I E
Wójt Gminy Niepor´t 

i Komisja Ochrony Ârodowiska 
Rady Gminy Niepor´t

zapraszajà mieszkaƒców so∏ectw do udzia∏u 
w VIII EDYCJI GMINNEGO KONKURSU 

NA NAJ¸ADNIEJSZY OGRÓD PRZYDOMOWY 
I NAJEPIEJ ZAGOSPODAROWANE

GOSPODARSTWO ROLNE 
NA TERENIE GMINY NIEPOR¢T W 2010 ROKU. 

Udzia∏ w Konkursie nale˝y zg∏aszaç 
do so∏tysów lub 

w Urz´dzie Gminy Niepor´t 
do dnia 30 czerwca br.

Budowa p∏ywalni w Stanis∏awowie Pierwszym

POZYSKALIÂMY 
Êrodki na inwestycje
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XLVIII Sesja Rady
Gminy Niepor´t

SZKOŁA w Białobrzegach
chroniona przez monitoring

W dniu 29 kwietnia 2010 r. (czwartek) w Sali Konferencyjnej Urz´du Gminy Niepor´t
odbyła si´ XLVIII Sesja Rady Gminy Niepor´t, której głównym tematem było udzielenie
Wójtowi Gminy absolutorium za 2009 rok.

Nie mieli szans przest´pcy, którzy obrali sobie za cel szkoł´
w Białobrzegach. Zostali szybko uj´ci, dzi´ki działaniom
podj´tym przez Policj´ w Niepor´cie, która wykorzystała
materiał z kamer monitorujàcych teren szkoły.

Po wys∏uchaniu i obejrzeniu – przy-
gotowanych przez dyrektorów jed-
nostek organizacyjnych Gminy oraz
kierowników poszczególnych dzia-
∏ów Urz´du – sprawozdaƒ za 2009
rok w formie prezentacji multime-
dialnych, radni zostali zapoznani
z opinià Regionalnej Izby Obra-
chunkowej o sprawozdaniu przed∏o-
˝onym przez Wójta Gminy Niepo-
r´t z wykonania bud˝etu za 2009
rok, a tak˝e wnioskiem Komisji Re-
wizyjnej Rady Gminy Niepor´t
w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Niepor´t za 2009
rok oraz opinià Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie zaopi-
niowania wniosku Komisji Rewizyj-
nej w sprawie udzielenia absoluto-
rium za 2009 rok. Wobec pozytyw-
nych opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej: o sprawozdaniu
Wójta z wykonania bud˝etu za 2009
rok oraz o wniosku Komisji Rewi-
zyjnej Rada Gminy udzieli∏a abso-
lutorium Wójtowi Gminy Niepor´t
za 2009 rok, podejmujàc Uchwa∏´
Nr XLVIII/34/2010 stosunkiem g∏o-

sów 10 radych – „za”, „przeciw”
– 2 radnych.

W dalszej cz´Êci sesji Rada Gminy
postanowi∏a: o przej´ciu od Powiatu
Legionowskiego zadania z zakresu
zarzàdzania publicznymi drogami
powiatowymi – Uchwa∏a Nr
XLVIII/35/2010 – majàcego na celu
zapewnienie przez Gmin´ Niepor´t
czystoÊci i porzàdku na terenach na-
le˝àcych zarówno do Gminy jak
i w pasach dróg powiatowych, dla
których zarzàdcà drogi jest Starostwo
Powiatowe w Legionowie oraz o za-
kazie sprzeda˝y, podawania, wnosze-
nia oraz spo˝ywania napojów alkoho-
lowych w miejscu publicznym
na obszarze obiektu rekreacyjno – wy-
poczynkowego,,Dzika Pla˝a” po∏o˝o-
nego w miejscowoÊci Niepor´t
– Uchwa∏a Nr XLVIII/39/2010, ce-
lem wprowadzenia zakazu sprzeda˝y,
podawania, wnoszenia oraz spo˝ywa-
nia napojów alkoholowych na terenie
„Dzikiej Pla˝y” jest umo˝liwienie
niezak∏óconego wypoczynku osobom
tam przebywajàcym. Zakaz sprzeda-
˝y, podawania, wnoszenia oraz spo-

˝ywania napojów alkoholowych
na terenie „Dzikiej Pla˝y” z pewno-
Êcià przyczyni si´ do zwi´kszenia za-
pewnienia bezpieczeƒstwa i spokoju
osób wypoczywajàcych w Niepor´cie
nad wodami Zalewu Zegrzyƒskiego.

Podczas sesji Rada Gminy posta-
nowi∏a tak˝e o zmianie zasad prze-
znaczenia Êrodków na realizacj´ za-
daƒ so∏ectw – Uchwa∏a Nr
XLVIII/38/2010 – zapewniajàc tym
samych w bud˝ecie gminy zwi´ksze-
nie dotychczasowych kwot o 5 %
Êrodków na ka˝de so∏ectwo.

Ponadto Rada Gminy zleci∏a Ko-
misji Rewizyjnej przeprowadzenie
kontroli problemowej w zakresie
funkcjonowania oczyszczalni Êcie-
ków dla Osiedla G∏ogi w Niepor´cie
– Uchwa∏a Nr XLVIII/40/2010.

Po wyczerpaniu wszystkich punk-
tów porzàdku obrad Przewodniczà-
cy Rady Gminy zamknà∏ obra-
dy XLVIII sesji o godz. 19.50, sk∏a-
dajàc gratulacje Wójtowi Gminy
S∏awomirowi Maciejowi Mazurowi
za uzyskane absolutorium.

� J. Joƒska

Od 2008 roku teren Szko∏y Podsta-
wowej im. Wojska Polskiego w Bia-
∏obrzegach jest monitorowany przez
system kamer. W kwietniu 2010 ro-
ku rozbudowano system o kolej-
ne 2 kamery. 

Urzàdzenia zamontowano, aby
poprawiç bezpieczeƒstwo uczniów
oraz ograniczyç liczb´ aktów wan-
dalizmu. Obraz z kamer zapisywa-
ny jest przez 24 godziny na dysku
twardym rejestratora. W ka˝dej

chwili mo˝liwe jest odtworzenie za-
rejestrowanych nagraƒ z 6 kamer.

W dniach 16 – 18 kwietnia roku
dokonano kradzie˝y w szkole. Dzi´-
ki monitoringowi i skutecznej akcji
Komisariatu Policji w Niepor´cie
ustalono sprawców kradzie˝y. Oka-
zali si´ nimi trzej mieszkaƒcy Bia-
∏obrzegów, którym postawiono ju˝
zarzuty.

� SP Bia∏obrzegi

Uroczyste ods∏oni´cie tablicy 
poÊwi´conej pami´ci dzia∏alnoÊci dru˝yny
Szarych Szeregów w Zegrzu Po∏udniowym

w latach okupacji niemieckiej 1943-1944 r.

7 maja 2010 r.
godz. 13.00
przy zbiegu ulic: Rybaki i Warszawskiej

w Zegrzu Po∏udniowym

ZAJ¢CIA sportowe 
w Zegrzu Południowym

Urzàd Gminy zaprasza dzieci i młodzie˝
– mieszkaƒców Zegrza Południowego na bezpłatne
zaj´cia rekreacyjno-sportowe piłki no˝nej.

Zaj´cia b´dà odbywaç si´ na tere-
nie boiska sportowego Wojskowe-
go Instytutu ¸àcznoÊci w Zegrzu
Po∏udniowym we wtorki i czwart-
ki w godzinach 16.00-18.00. Zaj´-
cia prowadzi Jacek Cebo.

Uwaga!
Organizator zaj´ç uznaje, ˝e dzieci
i m∏odzie˝ do 18 roku ̋ ycia uczest-

niczàce w zaj´ciach posiadajà zgo-
d´ rodziców (opiekunów praw-
nych). Organizator nie ponosi od-
powiedzialnoÊci za dojazd uczestni-
ków na zaj´cia i powrót.

Spotkanie organizacyjne odb´dzie
si´ 4 maja (wtorek) o godz. 16.00
na parkingu przed bramà wjazdowà
na teren Jednostki Wojskowej.

� U. Mitka-Karandziej
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23 kwietnia, gdy
obchodziliÊmy
Âwiatowy Dzieƒ
Ziemi, w Szkole
Podstawowej
w Józefowie odbył
si´ VII Finał
Gminnego Konkursu
Przyrodniczego
„Z Przyrodà na Ty”.

O
rganizatorami konkursu sà na-
uczycielki ze Szko∏y Podsta-
wowej w Józefowie – Jolanta

Wojdalska i Agnieszka Sysiak oraz
Komisja Ochrony Ârodowiska, Zdro-
wia i Porzàdku Publicznego, której
przewodniczy Jerzy Maciejewski.

Konkurs odbywa si´ pod honoro-
wym patronatem Wójta Gminy Nie-
por´t S∏awomira Macieja Mazura.
W konkursie wzi´∏o udzia∏ 15 finali-

stów – po trzech z ka˝dej szko∏y
– wy∏onionych po pierwszym etapie
szkolnym. Przygotowujà ich nauczy-
ciele przyrody z poszczególnych
szkó∏: Marlena Kujawa – SP Bia∏o-
brzegi, Iwona Zubel – SP Izabelin,
Alina Zalewska – SP Niepor´t, Maria
Markiewicz – SP Wólka Radzymiƒ-
ska, Jolanta Wojdalska – SP Józefów.

FinaliÊci konkursu poza ogólnà
wiedzà przyrodniczà muszà wykazaç

si´ du˝à znajomoÊcià ekologii oraz
geografii Polski. Konkurs odbywa
si´ na dwóch poziomach: dla klas
IV-VI – test z wiedzy przyrodniczej,
dla klas 0-III – praca plastyczna.
Wyniki tegorocznego testu przed-
stawiajà si´ nast´pujàco:
1. Zuzanna Rasiƒska SP Wólka

Radzymiƒska – 57/60 pkt.
2. Dominik Wierzchoƒ SP Niepor´t

– 56/60 pkt.

3. Marcin Kujawa SP Bia∏obrzegi
– 55/60 pkt.

3. Martyna Szabelewska SP Izabe-
lin – 55/60 pkt.

3. Magdalena Wize SP Wólka Ra-
dzymiƒska – 55/60 pkt.

4. Julia Maƒk SP Józefów – 54/60 pkt.
4. Szymon Piotrowski Izabelin

– 54/60 pkt.
4. Natalia Sucharska SP Józefów

– 54/60 pkt.

5. Anna Gerek SP Bia∏obrzegi
– 53/60 pkt.

5. Gabriel Kamiƒski SP Józefów
– 53/60 pkt.

5. Katarzyna Smogorzewska SP
Niepor´t – 53/60 pkt.

6. Jakub Lis SP Bia∏obrzegi – 51/60 pkt.
7. Pawe∏ Nagat SP Niepor´t – 50/50 pkt.
8. Weronika Sobolewska SP Wól-

ka Radzymiƒska – 49/60 pkt.
Aleksander KardaÊ SP Izabelin
– 46/60 pkt.

Wszyscy uczestnicy konkursu wie-
dzowego otrzymali nagrody. By∏y to
odtwarzacze mp-4, mp-3, zestawy
– lornetka + kompas + latarka
i ksià˝ki o tematyce przyrodniczej.
Wyniki tegorocznego konkursu
plastycznego:
• Julia Go∏ota –SP Izabelin
• Weronika Szraga – SP Wólka Ra-

dzymiƒska
• Julia Kutra – SP Niepor´t
Wyró˝nienia:
Marysia K∏usek i Marysia Ban-
durska – SP Niepor´t.

W konkursie plastycznym nagro-
dami by∏y: zestawy plastyczne oraz
ksià˝ki.

Uroczyste wr´czenie nagród odby-
∏o si´ z udzia∏em zaproszonych go-
Êci: Wójta Gminy Macieja Mazura,
Wiceprzewodniczàcego Rady Gmi-
ny Mariana Oszczyka, radnych An-
ny GrzeÊkiewicz i Mieczys∏awa
Staƒczaka, Dyrektora Gminnego Ze-
spo∏u OÊwiaty Henryki Galas, Kie-
rownika Dzia∏u Ochrony Ârodowi-
ska i Rolnictwa Dariusza Wróbla
oraz leÊniczego Gerarda Hoi.

Gratulujemy laureatom i zaprasza-
my uczniów do udzia∏u w nast´pnej
edycji konkursu. � SP Józefów

Z PRZYRODÑ na Ty

W tym roku obchody Dnia Ziemi odbywały si´ pod hasłem
„Ró˝norodnoÊç w nas, bioró˝norodnoÊç wokół nas”. W Polsce
zorganizowane zostały po raz dwudziesty.

23 kwietnia w Szkole Podstawowej w Józefowie miała miejsce I
edycja Gminnego Konkursu „Màdra Głowa”, adresowanego do
uczniów klas trzecich. Patronat honorowy nad przedsi´wzi´ciem objàł
Wójt Gminy Niepor´t Sławomir Maciej Mazur.

Udział w Powiatowym Konkursie Plastycznym „CHRONISZ LAS
– CHRONISZ SWOJE ÂRODOWISKO” przyniósł kolejne sukcesy
wychowankom Akademii Małych Odkrywców w Zegrzu Południowym.

Âwi´to Dnia Ziemi ma na celu krze-
wienie kultury i postawy ekologicz-
nej, a tak˝e uÊwiadamianie proble-
mów zwiàzanych z ekologià. Popu-
larnà formà prezentowania tych
zagadnieƒ sà spektakle teatralne,
adresowane do m∏odej publicznoÊci.
Dzia∏ Ochrony Ârodowiska i Rol-
nictwa Urz´du Gminy Niepor´t za-
proponowa∏ w piàtek (23.04)
uczniom szkó∏ podstawowych
przedstawienie „Zielona afera czy-
li ostatnie Êledztwo inspektora
Zgrozy”, przygotowane przez OÊro-
dek Edukacji i Kultury Ekologicz-
nej w Gdaƒsku.

W sali Gminnego OÊrodka Kultu-
ry pojawi∏ si´ tytu∏owy inspektor
Zgroza, prowadzàcy dochodzenie
w sprawie kradzie˝y marzeƒ o czy-
stym Êrodowisku naturalnym. Stu∏-
bia Zieliƒska, nauczycielka biologii,
poinformowa∏a go o swoich podej-
rzeniach dotyczàcych dzia∏alnoÊci
pobliskiej farbiarni, której dyrektor
Micha∏ Anio∏ okaza∏ si´ przewrot-
nym trucicielem wody w rzece. By-
∏a tez kradzie˝ drzewa z lasu i tropià-
cy z∏odzieja wagarowicz (wra˝liwy
na punkcie ochrony leÊnej flory)
i energiczna druhna Marszruta. Wàt-
ki sensacyjne puentowane by∏y po-

pularnymi piosenkami, ca∏oÊç mia∏a
lekkà i czytelnà form´, która podo-
ba∏a si´ widowni.

Spektakl grany by∏ w ciàgu dnia
trzykrotnie, dla uczniów wszystkich
gminnych szkó∏. � B.WilkPomys∏odawcami konkursu sà nauczyciele

kszta∏cenia zintegrowanego ze szko∏y w Jó-
zefowie. Celem konkursu jest rozwijanie
wszechstronnych zainteresowaƒ uczniów,
zach´canie ich do samodzielnego zdobywa-
nia wiedzy, a tak˝e kszta∏towanie umiej´t-
noÊci pracy w grupie. Rywalizacja przebie-
ga∏a w dwóch etapach – szkolnym i gmin-
nym. Do drugiego etapu z ka˝dej szko∏y
przechodzi∏y 3 osoby, które uzyska∏y naj-
wi´kszà iloÊç punktów. Pytania konkurso-
we na poziomie gminnym przygotowywali
nauczyciele, ich wybór odbywa∏ si´ losowo.
W cz´Êci indywidualnej ka˝dy uczestnik
udziela∏ odpowiedzi na 30 pytaƒ, praca ze-
spo∏owa polega∏a na rozwiàzaniu 10 zadaƒ.
Uczniowie wykazali si´ obszernà wiedzà
i umiej´tnoÊcià dzia∏ania w grupie.

Komisja konkursowa, w sk∏ad której we-
szli nauczyciele kszta∏cenia zintegrowane-
go ze szkó∏, bioràcych udzia∏ w konkursie
przyzna∏a nast´pujàce nagrody: w katego-
rii – praca indywidualna: I miejsce - Ma-
teusz Skierczyƒski SP Józefów, II miej-

sce – Patryk Ko∏odziejczyk SP Józefów,
III miejsce – Julia Kostro SP Wólka Ra-
dzymiƒska; w kategorii – praca grupowa:
I miejsce – SP w Józefowie, II miejsce – SP
w Izabelinie. III miejsce SP - w Bia∏obrze-
gach.

Za udzia∏ w konkursie nagrodzone rów-
nie˝ zosta∏y szko∏y w Wólce Radzymiƒ-
skiej i w Niepor´cie.

Wr´czenie atrakcyjnych nagród, sponso-
rowanych przez Narodowy Instytut Fryde-
ryka Chopina oraz Wójta Gminy, odby∏o si´
z udzia∏em zaproszonych goÊci: Wójta
Gminy Macieja Mazura, Wiceprzewodni-
czàcego Rady Gminy Mariana Oszczyka,
radnych Anny GrzeÊkiewicz i Mieczys∏awa
Staƒczaka, Dyrektora Gminnego Zespo∏u
OÊwiaty Henryki Galas, Kierownika Dzia-
∏u Ochrony Ârodowiska i Rolnictwa Dariu-
sza Wróbla oraz leÊniczego Gerarda Hoi.

Serdecznie gratulujemy laureatom, dzi´-
kujemy wszystkim uczestnikom i w imie-
niu organizatorów zapraszamy za rok.

� B.Wilk

DZIE¡ Ziemi 2010

MÑDRA Głowa w Józefowie

AKADEMIA Małych Odkrywców chroni
Êrodowisko
Konkurs zorganizowa∏o Przedszkole Sa-
morzàdowe Nr 1 w Wieliszewie. Celem
konkursu by∏o m. in.: poznawanie przyczyn
zanieczyszczania Êrodowiska i sposobów
ochrony przyrody w codziennym ˝yciu;
rozwijanie pozytywnej ÊwiadomoÊci eko-
logicznej; kszta∏towanie proekologicznych
zachowaƒ.

Do udzia∏u w konkursie przystàpi∏y
dzieci z grupy POSZUKIWACZY pod kie-
runkiem Wioletty ¸uczyƒskiej, dzieci
z grupy ZDOBYWCÓW pod kierunkiem
Wioletty ¸´pickiej oraz dzieci z grupy
WYNALAZCÓW pod kierunkiem El˝bie-
ty Szewc.

Z prac, które nap∏yn´∏y zosta∏a wykona-
na wystawa, a powo∏ane przez organizato-
ra jury oceni∏o ich walory poznawcze oraz
artystyczne i wybra∏o najpi´kniejsze z nich.

WÊród zwyci´zców konkursu znalaz∏o
si´ dwoje wychowanków przedszkola
w Zegrzu Po∏udniowym: praca plastyczna
Gracjana Saksona z grupy Poszukiwaczy
wykonana pod kierunkiem Wioletty ¸u-
czyƒskiej zaj´∏a II miejsce, a praca pla-
styczna Emilki Zar´by z grupy Zdobyw-
ców wykonana pod kierunkiem Wioletty
¸´pickiej zaj´∏a III miejsce.

Rozstrzygni´cie konkursu oraz wr´cze-
nie dyplomów i nagród nastàpi∏o 22 kwiet-

nia w Dniu Âwi´ta Ziemi w Przedszkolu
Samorzàdowym Nr 1 w Wieliszewie.

Pi´knie i pomys∏owo plastycznie przygo-
towane prace dzieci pozwoli∏y zapami´taç
wszystkim, ˝e o las trzeba dbaç i nie wol-
no go zaÊmiecaç.

JesteÊmy dumni z naszych wychowan-
ków i ˝yczymy im w przysz∏oÊci kolejnych
sukcesów. � W. ¸uczyƒska
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A K T U A L N O Â C I

W Êrod´, 21 kwietnia, sala Gminnego OÊrodka Kultury w Niepor´cie
rozbrzmiewała dêwi´kami muzyki Fryderyka Chopina, w wykonaniu
uczestników Festiwalu Chopinowskiego.

Festiwal Chopinowski dla Dzieci i M∏o-
dzie˝y „Fryderyk i jego muzyka – dzie-
ci´ce interpretacje” zorganizowany zosta∏
po raz pierwszy, w ramach obchodów
Roku Chopinowskiego. Uczestnicy ry-
walizowali w dwóch kategoriach. Jed-
na to uczniowie szkó∏ muzycznych, dru-
ga to ci, którzy uczà si´ indywidualnie.
Ka˝dy wykonywa∏ dwa utwory, w tym
jeden b´dàcy kompozycjà Fryderyka
Chopina. Swój udzia∏ w przes∏uchaniach
zg∏osi∏o 15 wykonawców, w tym trzy-
osobowy zespó∏ z gimnazjum. Wyst´py
ocenia∏a komisja w sk∏adzie: przewodni-
czàcy Maciej Piwkowski – kompozytor
(m.in. niepor´ckiego hymnu), muzyk, Jo-
lanta Gacka – wokalistka, Mariusz Dro-

pek – pianista. Og∏oszenie wyników na-
stàpi∏o 30 kwietnia.

WÊród najm∏odszych wykonawców,
uczàcych si´ indywidualnie, laureatem
zosta∏ Jakub Marczak, a w starszej grupie
tej samej kategorii – Mateusz Wróbel.

W kategorii I, reprezentowanej przez
uczniów szkó∏ muzycznych i wokalistów,
zwyci´˝y∏ zespó∏ W.A.O. w sk∏adzie
– Aleksandra ̧ ukasiuk, Wiktoria Szubie-
rajska, Oskar Kawka.

Koncert laureatów odb´dzie si´ 8 ma-
ja o godz. 16.00 w Gminnym OÊrodku
Kultury w Niepor´cie, na który w imie-
niu organizatorów i wykonawców ser-
decznie zapraszamy.

� B.Wilk

MUZYKA Chopina – dzieci´ce interpretacje

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

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

– szkoły podstawowe i gimnazjum
2. plastycznej – przedszkola oraz oddziały

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

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

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

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

i Promocji Gminy, tel. 22 767-04-46,
promocja@nieporet.pl

OBCHODY 3 maja
w gminie Niepor´t
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W Y D A R Z E N I A  S P O R T O W E

SYLWETKI LAUREATÓW NAGRODY SPORTOWEJ GMINY

Michał Skrzypkiewicz to kolejny
laureat nagrody sportowej Gminy
Niepor´t za wysokie wyniki
sportowe w 2009 roku – II miejsce
w Slalomie Gigancie w Pucharze
Polski GS w snowboardzie 
(kategoria Młodzik).

PPrrzzyyppoommnniijjmmyy  cczzyytteellnniikkoomm  „„WWiieeÊÊccii
NNiieeppoorr´́cckkiicchh””,,  ppiieerrwwsszzyy  rraazz  nnaaggrroo--
dd´́  ssppoorrttoowwàà  GGmmiinnyy  NNiieeppoorr´́tt  zzaa wwyy--
ssookkiiee  wwyynniikkii  ssppoorrttoowwee  oottrrzzyymmaa∏∏eeÊÊ
ww 22000088  rrookkuu  zzaa zzaajj´́cciiee II mmiieejjssccaa
ww XXXXIIVV  RReeggaattaacchh  PPoommaarraaƒƒcczzoo--
wwyycchh  iimm..  MMaarriiaannaa SSkkuubbiijjaa  ww KKllaassiiee
OOppttyymmiisstt..  BByy∏∏eeÊÊ  wwtteeddyy  uucczznniieemm
VVII kkllaassyy  SSzzkkoo∏∏yy  PPooddssttaawwoowweejj  ww NNiiee--
ppoorr´́cciiee..  TToo  bbyy∏∏  TTwwóójj  ppiieerrwwsszzyy  ttaakk
ppoowwaa˝̋nnyy  ssuukkcceess..  AA jjaakkiiee  bbyy∏∏yy  ppoo--
cczzààttkkii??
Przygod´ ze sportem rozpoczà∏em
w wieku 6 lat, kiedy rodzice zapisa-
li mnie podczas wakacji na zaj´cia
w szkó∏ce ̋ eglarskiej. Zaj´cia podo-
ba∏y mi si´ bardzo i od wrze-
Ênia 2003 r. rozpoczà∏em regular-
ne treningi pod okiem trenera, pana
Jana Tomczyka w Uczniowskim
Klubie Sportowym „PILAWA”
dzia∏ajàcym przy Szkole Podstawo-
wej w Niepor´cie.
Tego samego roku zdoby∏em swój
pierwszy puchar w regatach im.
Leszka Pawlika zajmujàc trzecie
miejsce. Regaty, w których wystar-
towa∏em organizowane by∏y w ho∏-
dzie dla wspania∏ego trenera ˝e-
glarstwa Leszka Pawlika. Jednym
z jego wychowanków by∏ Mateusz
Kusznierewicz. MyÊl´, ˝e tamten
start by∏ dobrà prognozà na mojà
sportowà przysz∏oÊç. Zaczà∏em du-
˝o trenowaç, zaj´cia na wodzie od-
bywa∏y si´ kilka razy w tygodniu
i trwa∏y nieraz po kilka godzin. Roz-
poczà∏em starty w ró˝nych regatach
na innych polskich akwenach
AA kkiieeddyy  ppoojjaawwii∏∏yy  ssii´́  nnaajjwwii´́kksszzee  ssuukk--
cceessyy??
W latach 2003 do 2009 stawa∏em
na podium ∏àcznie oko∏o 30 razy.
Najwi´ksze sukcesy w moim przeko-
naniu to pierwsze miejsce w mi-
strzostwach grupy B w klasie ˝e-
glarskiej Optymist w Siemianach
w 2008 roku i trzecie miejsce w mi-
strzostwach Polski do lat 13 w 2009
roku. By∏em na podium w wielu
miastach i tak np.: w Znamirowi-
cach, Tychach, Kielcach, Poznaniu,
Charzykowy, Siemianach, Sopocie,
Gdyni i oczywiÊcie nad Zalewem
Zegrzyƒskim. W ubieg∏ym roku od-
nios∏em zwyci´stwo w Poznaniu
na jeziorze Kierskim w regatach
o Srebrny ˚agiel Optymista. Wy-
gra∏em nowy ˝agiel firmy Juszczak
i „rury” (maszt i bom), a tak˝e zdo-
by∏em puchar przechodni, którego
posiadaczami byli w przesz∏oÊci
znani ˝eglarze. Zajà∏em rów-
nie˝ 8 miejsce w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie M∏odzie˝y.
SSuukkcceessyy  oo kkttóórryycchh  ooppoowwiiaaddaasszz  ddoo--
ttyycczzàà  ˝̋eeggllaarrssttwwaa,,  aallee  ttoo  nniiee  jjeeddyy--
nnaa TTwwoojjaa  ppaassjjaa??  WW 22000099  rrookkuu  zzoo--
ssttaa∏∏eeÊÊ  llaauurreeaatteemm  nnaaggrrooddyy  ssppoorrttoowweejj

GGmmiinnyy  NNiieeppoorr´́tt  zzaa zzaajj´́cciiee IIII mmiieejj--
ssccaa  ww SSllaalloommiiee  GGiiggaanncciiee  ww PPuucchhaa--
rrzzee  PPoollsskkii  GGSS  ((kkaatteeggoorriiaa  MM∏∏ooddzziikk))
ww ssnnoowwbbooaarrddzziiee..
W miesiàcach zimowych du˝a gru-
pa optymiÊciarzy uprawia ˝eglar-
stwo lodowe. Ja natomiast za namo-
wà trenera pana Bartka B∏a˝ew-
skiego kilka lat temu rozpoczà∏em
nowà przygod´, z deskà snowboar-
dowà. Z czasem ten sport przyniós∏
mi równie˝ wiele frajdy i satysfak-
cji. Bardzo pozytywne znaczenie
w tym co robi´ majà kontakty z tre-
nerem panem B. B∏a˝ewskim i inny-
mi zawodnikami: Filipem Orliƒ-
skim, Olkiem Kosackim, Agatà B∏a-
˝ewskà. Sà to po prostu „fajni
ludzie”. Ich sukcesy bardzo mnie
zmotywowa∏y i ja równie˝ zaczà∏em
je odnosiç. W kategorii m∏odzików
zajà∏em 2 miejsce w Pucharze Pol-
ski w Snowbordzie w slalomie gi-
gancie w styczniu 2009 roku. Ten
wynik ceni´ sobie bardzo z tej racji,
˝e za konkurentów mia∏em samych
ch∏opaków z gór, a zawody odbywa-
∏y si´ przecie˝ na ich terenie.
NNaajjttrruuddnniieejjsszzaa,,  nnaajjbbaarrddzziieejj  ssttrreessuu--
jjààccaa  ssyyttuuaaccjjaa  jjaakkaa  mmiiaa∏∏aa  mmiieejjssccee
nnaa zzaawwooddaacchh,,  ttrreenniinngguu??
To by∏o w Siemianach, czwartego
dnia Mistrzostw Polski, w ostat-
nim 11 wyÊcigu. Walczy∏em z kole-
gà Damianem Raczkowskim o zwy-
ci´stwo w regatach. ˚eby wygraç
wystarczy∏o, ˝ebym by∏ przed Da-
mianem lub ˝eby on zajà∏ miejsce
wy˝sze ni˝ 6 niezale˝nie od mojego
wyniku. WalczyliÊmy zaci´cie, wia∏
mocny wiatr. Na 10 metrów
przed metà by∏em na 5 pozycji,
a Damian na 12. Wydawa∏o mi si´,
˝e wyÊcig by∏ ju˝ rozstrzygni´-
ty. I wtedy sta∏o si´. Moja ∏ódka na-
gle si´ przechyli∏a, z∏apa∏em „kufla”
(∏ódka nabra∏a pe∏no wody) i stanà-
∏em w miejscu. Dramatycznie wyle-
wa∏em wod´, a obok mnie przep∏y-
wali kolejni zawodnicy. Chcia∏o mi
si´ p∏akaç. MyÊla∏em, ̋ e przegra∏em
ca∏e regaty. Dopiero na mecie do-
wiedzia∏em si´, ˝e Damian przyp∏y-
nà∏ na 11 miejscu, a mi odrzucili ten
feralny bieg (w ka˝dych regatach
najgorszy wyÊcig jest zgodnie z re-
gulaminem zawodów odrzucany
czyli nie liczony do klasyfikacji).
Wygra∏em kilkoma punktami. Stanà-
∏em na najwy˝szym podium.

˚̊eeggllaarrssttwwoo  ii ssnnoowwbbooaarrdd  ttoo  cchhyybbaa
nniiee  jjeeddyynnee  ppaassjjee??  CCzzyy  ttoo  pprraawwddaa,,  ̋̋ ee
lluubbiisszz  ggrraaçç  nnaa ggiittaarrzzee??
Obecnie chodz´ do pierwszej klasy
matematyczno-informatycznej Gim-
nazjum w Stanis∏awowie Pierw-
szym. Ucz´szczam w szkole na za-
j´cia nauki gry na gitarze prowa-
dzone przez panià Basi´ Jankowskà.
Bardzo lubi´ graç na tym instru-
mencie i gdy tylko mam troch´ wol-
nego czasu ch´tnie si´gam po gita-
r´ i gram ró˝ne melodie. Mój naj-
lepszy przyjaciel jest uczniem szko∏y
muzycznej i cz´sto razem chodzimy
na koncerty i s∏uchamy muzyki. 
JJaakkiiee  kkssiiàà˝̋kkii  lluubbiisszz  cczzyyttaaçç??
W szkole podstawowej nie lubi∏em
czytaç nawet lektur szkolnych, ale
teraz czytanie polubi∏em. Od ostat-
nich wakacji dwa razy przeczyta∏em
wszystkie tomy Harryego Pottera,
a tak˝e fascynujà mnie powieÊci
Tolkiena. „W∏adca PierÊcieni” to
moja ostatnia ksià˝ka, którà czytam
wieczorami.
JJaakkiiee  ssàà  TTwwoojjee  ppllaannyy  nnaa nnaajjbbllii˝̋sszzyy
sseezzoonn??
Obecnie rozpoczà∏em kolejny sezon
startów w regatach ˝eglarskich kl.
Optymist. Sezon 2010 jest inny ni˝
wszystkie dotychczasowe, poniewa˝
w lipcu odb´dà si´ w Polsce Mi-
strzostwa Europy w Kamieniu Po-
morskim. Ca∏y poczàtek sezonu ˝e-
glarskiego podporzàdkowany b´-
dzie eliminacjom do tych mistrzostw
i eliminacjom do Ogólnopolskiej
Olimpiady M∏odzie˝y. Czeka mnie
bardzo ci´˝ka praca, wiele godzin
treningów i wyrzeczeƒ. Mam na-
dziej´, ˝e odnios´ sukces, ale
na pewno wiem, ̋ e zrobi´ wszystko,
˝eby ˝eglowaç jak najlepiej potra-
fi´.
JJaakkii  jjeesstt  TTwwóójj  iiddeeaa∏∏  ssppoorrttoowwccaa??
Sport jest bardzo wa˝ny w moim ̋ y-
ciu. Podziwiam Mateusza Kusznie-
rewicza, jego drog´ do sukcesu,
ci´˝kà prac´, ogromne sukcesy w ˝e-
glarstwie. W przysz∏oÊci chcia∏bym
byç taki jak on, braç udzia∏ w Olim-
piadzie i stanàç tam na podium.
DDzzii´́kkuujjààcc  zzaa rroozzmmooww´́,,  ww iimmiieenniiuu
CCzzyytteellnniikkóóww  „„WWiieeÊÊccii  NNiieeppoorr´́cckkiicchh””
˝̋yycczz´́  MMiicchhaa∏∏oowwii  uuddaannyycchh  ssttaarrttóóww
ww kkoolleejjnnyycchh  zzaawwooddaacchh  oorraazz  rreeaalliizzaa--
ccjjii  wwsszzyyssttkkiicchh  mmaarrzzeeƒƒ  ii ppllaannóóww
oo kkttóórryycchh  nnaamm  ooppoowwiieeddzziiaa∏∏..

� U. Mitka-Karandziej

˚eglarstwo, snowbord i gitara
czyli Michał Skrzypkiewicz o sobie

23 kwietnia na boisku w Niepor´cie odbył si´ VI Gminny
Turniej Piłki No˝nej o Puchar Wójta Gminy Niepor´t.

PIŁKARSKIE potyczki
w Niepor´cie

O
rganizacja Turnieju zosta∏a
powierzona Ludowemu Klu-
bowi Sportowemu „Rotavia”,

który na podstawie podpisanej umo-
wy z gminà, realizuje zadania w∏a-
sne Gminy w zakresie kultury fi-
zycznej obejmujàce popularyzacj´
i rozwój pi∏ki no˝nej. W turnieju bra-
∏y udzia∏ dru˝yny ze szkó∏ podstawo-
wych w Niepor´cie, Bia∏obrzegach
i Wólce Radzymiƒskiej.

Zespo∏y sk∏ada∏y si´ z 5 zawodni-
ków (bramkarz + 4 zawodników
w polu) oraz dodatkowo 5 zawodni-
ków rezerwowych. Turniej rozgrywa-
no systemem ka˝dy z ka˝dym, a czas
gry wynosi∏ 2x10 minut z 2 minuto-
wà przerwà. Zwyci´skie dru˝yny
otrzyma∏y puchary, podobnie najlep-
szy strzelec i bramkarz turnieju.

KLASYFIKACJA KO¡COWA TURNIEJU 
PRZEDSTAWIA SI¢ NAST¢PUJÑCO:

I miejsce SP w Bia∏obrzegach pkt. 6 bramki 10:3

II miejsce SP w Niepor´cie pkt. 3 bramki 4:6

III miejsce SP w Wólce Radzymiƒskiej pkt. 0 bramki 1:6

NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU TO:

Mateusz Dul´ba – 5 bramek (SP w Bia∏obrzegach)

Kamil Kaczmarczyk – 3 bramki (SP w Bia∏obrzegach)

Mateusz Kotulski – 3 bramki (SP w Niepor´cie)

NAJLEPSZY BRAMKARZ TURNIEJU TO:

Marcin Burzyƒski (SP w Bia∏obrzegach)

W turnieju wzi´∏o udzia∏ ogó∏em
30 zawodników. Zawody s´dziowa-
li uczniowie Gimnazjum w Stani-
s∏awowie Pierwszym: ¸ukasz Szlu-
bowski, Krzysztof Dul´ba oraz
Daniel Zar´ba. Nadzór nad przebie-
giem turnieju sprawowa∏ Stanis∏aw
Pisarek (Prezes LKS „ROTAVIA”).

Kolejne rozgrywki pi∏karskie
w Niepor´cie mia∏y miejsce w po-
niedzia∏ek 26 kwietnia. Tym razem
by∏y to Mistrzostwa Powiatu Legio-
nowskiego w mini pi∏ce no˝nej roz-
grywane w ramach Mazowieckich
Igrzysk M∏odzie˝y Szkolnej. W tur-
nieju wzi´∏y udzia∏ reprezentacje
poszczególnych gmin. Gmin´ Nie-
por´t reprezentowa∏a SP Bia∏obrze-
gi (zwyci´zca eliminacji gminnych)
i SP w Niepor´cie (organizator).
Najlepszà dru˝ynà igrzysk okaza∏a
si´ Szko∏a Podstawowa Nr 8 w Le-
gionowie, drugie miejsce przypad∏o
SP w Bia∏obrzegach, trzecie SP
w Serocku, kolejne miejsca zaj´∏y
SP w Jab∏onnie, SP w Niepor´cie
i SP w Wieliszewie.

Organizatorem mistrzostw powia-
tu by∏ nauczyciel kultury fizycznej w
szkole w Niepor´cie Tomasz Zalew-
ski.

Organizatorom turnieju oraz s´-
dziom dzi´kujemy za sprawnà or-
ganizacj´ zawodów, a dru˝ynom
˝yczymy kolejnych wygranych
meczy.

� U. Mitka-Karandziej

Zespó∏ ze szko∏y w Bia∏obrzegach – zdobywca 2 miejsca w Mistrzostwach Powiatu
Legionowskiego – z trenerem Romanem Madejem

Uczestnicy VI Gminnego Turnieju Pi∏ki No˝nej – zespo∏y ze szko∏y z (od lewej):
Bia∏obrzegów, Wólki Radzymiƒskiej i Niepor´tu
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Historia bagnetu
W

iek XIX i poczà-
tek XX ukszta∏towa∏y osta-
tecznie bagnet i sposoby

mocowania go do broni palnej, a tak-
˝e taktyk´ walk, jakie w tym czasie
prowadzi∏y armie. 

Niestety, po przegranych powsta-
niach narodowych w 1830 i 1863 ro-
ku armia polska nie istnia∏a. Polacy
s∏u˝yli w armiach zaborców – Rosji,
Prus i Austrii. Wyposa˝eni byli
w broƒ tych wojsk. Uczestniczyli
w wojnie Prus z Francjà, Rosji z Ja-

ponià i wielu innych obcych nam
konfliktach. Wielka wojna, która
wybuch∏a w 1914 roku zbudzi∏a na-
dzieje Polaków na odzyskanie paƒ-
stwowoÊci i niepodleg∏oÊci. Ârodo-
wiska niepodleg∏oÊciowe, dzia∏ajàce
w zaborze austro-w´gierskim, zgru-
powane wokó∏ Józefa Pi∏sudskiego,
wystàpi∏y z inicjatywa utworzenia
polskiej armii u boku Paƒstw Cen-
tralnych, do walki z Rosjà.

Powsta∏e Legiony Polskie uzbrojono
w broƒ austriackà – karabiny i bagne-

ty Werndla wz 1870 oraz karabiny i ba-
gnety Mannlicher 1888. By∏a to jednak
broƒ przestarza∏a. Po pierwszych wal-
kach i doskona∏ej postawie bojowej
polskich ˝o∏nierzy, zmieniono im wy-
posa˝enie. Otrzymali nowoczesna bron
strzeleckà wraz z bagnetami Kb Man-
nlicher wz 1895 podoficerski.

Po kryzysie przysi´gowym w 1917
roku i rozwiàzaniu Legionów cz´Êç
˝o∏nierzy zorganizowana zosta∏a
w Polskà Si∏´ Zbrojnà. Uzbrojono
ich w karabiny i bagnety niemieckie

Mauser wz 98 i bagnet wz S 84/98,
bagnet wz 98/05 saperski z pi∏à, ba-
gnet zast´pczy z metalowà rekoje-
Êcià, bagnet wz S 98. 

Walki w okopach zweryfikowa∏y
d∏ugoÊç bagnetu S 98 i zacz´to u˝y-
waç jego skróconej wersji. 

W czasie II wojny Êwiatowej, gdy
wojska okopa∏y si´ i wojna przesz∏a
w pozycyjnà, d∏ugie bagnety w cia-
snych tunelach sta∏y si´ niewygod-
ne. Zacz´to stosowaç bagnety krót-
kie, tak zwane no˝e bojowe. 

W listopadzie 1918 roku odradza-
jàce si´ po 123 latach niewoli woj-
sko polskie przyj´∏o broƒ po armiach
zaborców i rozpocz´∏a si´ walka
o utrwalenie niepodleg∏oÊci.

Cd nastàpi

� Edward Palczyƒski 
Stowarzyszenie Mi∏oÊników 

Historii Regionu Gminy Niepor´t

èród∏a: Tadeusz Królikowski „Bagnety”.
Zbiory w∏asne.

Bagnet or´˝em w walkach o odzyskanie niepodległoÊci Polski w latach 1914 – 1919

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

WERNDL wz 1870 r. MANNLICHER 1888 r.

Bagnet podoficerski wz 1895 r. Bagnet kawaleryjski wz 1895 do sztucera z p∏askim zbroczem, Bagnet zast´pczy charakteryzuje si´ prostotà, wprowadzony 
muszkà na pierÊcieniu jelca oraz or∏em legionowym bez korony do uzbrojenia na prze∏omie lat 1914 i 1915
na ok∏adniach r´kojeÊci

Bagnet S 84/98 by∏ podstawowym bagnetem podczas wojny Bagnet S 85/05 nowego typu z pi∏à, tzw. saperski Bagnet zast´pczy z pochwà z dwóch blaszanych po∏ówek ∏àczonych
zawini´ciem brzegów

Bagnet S98 by∏ jedynym d∏ugim bagnetem niemieckim, Bagnet S98 skrócony Bagnet zast´pczy – nó˝ okopowy z wygi´tà r´kojeÊcià wz 1916
d∏ugoÊç g∏owni wynosi∏a 520 mm
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12.00 – 13.00 – Mecz siatkówki
14.00 – Msza Êwi´ta
15.15 – Program dla dzieci 

„W krainie bajek”
16.15 – Powitanie goÊci
16.30 – Konkursy familijne, wyst´py

dzieci i młodzie˝y
17.40 – Samorzàdowy blok konkursowy

18.00   JózGraby 2010
– konkurs zespołów weselnych

20.15   Wr´czenie nagród, rozstrzygni´cie
konkursów

20.30   MARIACHI – koncert muzyki
meksykaƒskiej

21.30   Koncert laureatów

23.00   Zakoƒczenie festynu


