
• nr 11 (98) • 27 lipca 2012 • nakład 5 000 • g a z e t a  b e z p ł a t n a • 

w WIEÂCIACH
NIEPOR¢CKICH

czytaj o...

O BUDOWIE STACJI ORLEN
rozmawiamy z wójtem
Maciejem Mazurem str.2 LATO, LATO, 

lato czeka...
str.4-5 str.7

•   www.nieporet.pl   •   KONTAKT: promocja@nieporet.pl   •   URZÑD GMINY NIEPOR¢T pl. WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t   •   tel. (22) 767 04 00   •

UCZNIOWIE najlepszej
klasy VI w powiecie
legionowskim 

w skrócie

W czerwcu 2012 roku zakoƒczona została budowa kanalizacji i wodociàgu w ulicy
Jana Kazimierza w Niepor´cie. Na realizacj´ inwestycji gmina pozyskała Êrodki unijne.

Projekt współfinansowany był przez Uni´ Europejskà ze Êrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. 

POMOC W ROZWIÑZYWANIU 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji
Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Niepor´cie
w sierpniu 2012 r. Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ
– wejÊcie od rehabilitacji):
• 7 sierpnia 2012 r. – E. Staniszewska, A. Radlak;
• 14 sierpnia 2012 r. – H.Powa∏a, A.Burzyƒski;
• 21 sierpnia 2012 r. – K.Malinowska-Lerman, E.Ró˝aƒska;
• 28 sierpnia 2012 r. – B. Kopciƒska, R. ¸ukasiuk.
Spotkania Komisji w sierpniu 2012 r.: Urzàd Gminy
Niepor´t, sala konferencyjna, II pi´tro – 7 i 21 sierp-
nia 2012 r. od godz. 16.00 

INWESTYCJA w ulicy 
Jana Kazimierza zakoƒczona

R
ealizacja tej oczekiwanej przez

mieszkaƒców inwestycji odby-

∏a si´ w ramach projektu „Bu-

dowa kanalizacji sanitarnej oraz sie-

ci wodociàgowej w ul. Jana Kazimie-

rza w Niepor´cie”. Powsta∏a sieç

wodociàgowa i kanalizacyjna w uli-

cy Jana Kazimierza w Niepor´cie,

na odcinku od ulicy Szkolnej do sta-

cji PKP. Na takie usytuowanie infra-

struktury potrzebna by∏a zgoda (wy-

jàtkowa) zarzàdcy drogi – Mazowiec-

kiego Zarzàdu Dróg Wojewódzkich

oraz dodatkowe uzgodnienia wójta

Macieja Mazura z Marsza∏kiem Wo-

jewództwa. Nowy wodociàg

ma 1,1 km d∏ugoÊci, kanalizacja

– 1,5 km. Ju˝ w 2010 roku wykona-

na zosta∏a kanalizacja w ulicy Cha-

browej, która jest cz´Êcià ca∏ego pro-

jektu. Inwestycja obj´∏a równie˝ bu-

dow´ t∏oczni kanalizacyjnej w ulicy

Ch∏odnej, a tak˝e odejÊç kanalizacyj-

nych i wodociàgowych do granic nie-

ruchomoÊci w obr´bie pasa drogowe-

go. Szacuje si´, ˝e z infrastruktury

korzystaç b´dzie blisko 200 osób. 

WartoÊç ca∏ej inwestycji to

5 843 311 z∏, dofinansowanie wy-

nios∏o 85% kosztów. 

W zwiàzku z zakoƒczeniem prac

apelujemy do mieszkaƒców, aby wy-

konywali przy∏àcza wodociàgowe i ka-

nalizacyjne na terenie swoich posesji.

Zamiar wykonania przy∏àcza kana-

lizacyjnego nale˝y zg∏osiç

do MPWiK Zak∏ad Kanalizacji

Obrze˝a Jeziora Zegrzyƒskiego

w Wieliszewie, ulica 600-lecia 20.

Przedstawiç nale˝y projekt oraz da-

ne firmy, która b´dzie wykonywaç

przy∏àcze oraz uzgodniç termin przy-

jazdu pracownika MPWiK. Po wy-

konaniu prac i odebraniu przy∏àcza

przez MPWiK nast´puje podpisanie

umowy na odprowadzenie Êcieków.

Aby wykonaç przy∏àcze wodocià-

gowe nale˝y zg∏osiç si´ do Gminne-

go Zak∏adu Komunalnego w Niepo-

r´cie, ulica PodleÊna 4B. Tu tak˝e

niezb´dne jest przedstawienie pro-

jektu oraz danych firmy, realizujàcej

prace i uzgodnienie terminu przyjaz-

du pracownika GZK. Póêniej pozo-

staje ju˝ tylko zawarcie umowy

na dostaw´ wody. 

Uzyskanie dofinansowania na zre-

alizowanie ca∏ej inwestycji nak∏ada

na gmin´ pewne wymogi. Najwa˝-

niejszym z nich jest uzyskanie efek-

tu ekologicznego. Innymi s∏owy,

aby dofinansowanie inwestycji oka-

za∏o si´ celowe, jak najwi´cej miesz-

kaƒców powinno pod∏àczyç si´

do wodociàgu i kanalizacji. Zach´ca-

my wi´c do wykonywania przy∏àczy

i korzystania z infrastruktury, co

wp∏ynie nie tylko na czystoÊç nasze-

go Êrodowiska, ale tak˝e na komfort

naszego ˝ycia. � Beata Wilk

Gmina Niepor´t wzi´∏a udzia∏ w rankingu

w kategorii gmin wiejskich, wype∏niajàc an-

kiet´, którà organizatorzy wysy∏ali do samo-

rzàdów w II etapie konkursu. O wyni-

kach I etapu decydowa∏y dane pochodzàce

z Ministerstwa Finansów, dotyczàce wszyst-

kich samorzàdów w Polsce. Do II etapu wy-

typowano 564 samorzàdy, w tym 250 gmin

wiejskich. Ankieta zawiera∏a 16 pytaƒ, doty-

czàcych m.in. udzia∏u wydatków na realizacje

kontraktów z organizacjami pozarzàdowymi

w wydatkach ogó∏em w latach 2008-2011,

liczby z∏o˝onych wniosków o dofinansowanie

organizacji pozarzàdowych w latach 2008-

2011, wyników testów szóstoklasistów oraz

gimnazjalistów w 2011 i 2012 roku, liczby no-

wych podmiotów gospodarczych dzia∏ajàcych

na terenie gminy w latach 2008-2011w prze-

liczeniu na 1000 mieszkaƒców itp.

W ostatecznej klasyfikacji 100 gmin wiej-

skich Gmina Niepor´t uplasowa∏a si´ na 37

miejscu, jako czwarta gmina mazowiecka. Pe∏-

ne wyniki rankingu znajdà Paƒstwo w wyda-

niu Rzeczpospolitej z dnia 17 lipca. � BW

Starosta Legionowski zawiadamia o wszcz´ciu

post´powania w sprawie modernizacji ewiden-

cji gruntów i budynków na terenie gminy Nie-

por´t, powiat legionowski, obejmujàcej 16 ob-

r´bów ewidencyjnych: 0001 – Niepor´t,

0002 – Aleksandrów, 0003 – Beniaminów,

0004 – Bia∏obrzegi, 0005 – Czarna Struga,

0006 – Izabelin, 0007 – Józefów, 0008 – Kà-

ty W´gierskie, 0009 – Michalów-Grabina,

0011 – Rembelszczyzna, 0012 – Rynia, 0013

– Stanis∏awów Pierwszy, 0014 – Stanis∏awów

Drugi, 0015 – Wola Aleksandra, 0016 – Wól-

ka Radzymiƒska, 0017 – Zegrze Po∏udniowe-

-Rybaki.

Post´powanie prowadzone b´dzie na podsta-

wie art. 4 ust. la i art. 20 ust. 1-3 oraz art. 24a

ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Pra-

wo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r.,

Nr 193, poz. 1287 z póên. zm.), oraz przepi-

sów ww. rozporzàdzenia Ministra Rozwoju Re-

gionalnego i Budownictwa.

Do wykonania czynnoÊci technicznych zwià-

zanych z opracowaniem operatu ewidencyjne-

go upowa˝nieni zostali przedstawiciele firmy

InterTIM, Al. Stanów Zjednoczonych 72/180,
04-036 Warszawa (tel. 22 122 88 08), ul. No-
niewicza 85B/IV, 16-400 Suwa∏ki
(tel. 87 567 43 13) �

RANKING samorzàdów
Gmina Niepor´t IV gmina mazowiecka

WA˚NA INFORMACJA 
DLA MIESZKA¡CÓW

Po raz kolejny dziennik „Rzeczpospolita” ogłosił wyniki rankingu gmin i miast, które
najbardziej dbajà o rozwój i podniesienie jakoÊci ˝ycia, przy zachowaniu reguły
odpowiedzialnoÊci i bezpieczeƒstwa finansowego. 

INWESTYCJA w ulicy 
Jana Kazimierza zakoƒczona

Po zakoƒczeniu prac przy budowie sieci
wodociàgowej i kanalizacyjnej w ulicy

Jana Kazimierza wykonawca po∏o˝y∏
nowà nawierzchni´.



W zwiàzku ze zmianà numeracji po-

jawi∏y si´ w ostatnim czasie na niektó-

rych budynkach podwójne tablice

z numerami (stary numer i nowy nu-

mer). Mia∏y one prawdopodobnie po-

móc w niezak∏óconym przejÊciu ze

starej numeracji na nowà. Obecnie po-

dwójna numeracja utrudnia jedno-

znaczne okreÊlenie posesji, szczegól-

nie s∏u˝bom ratunkowym i interwen-

cyjnym, gdy starajà si´ b∏yskawicznie

dotrzeç do miejsca zdarzenia. Celem

ca∏ej operacji zmiany numeracji bu-

dynków by∏o w∏aÊnie jej uporzàdko-

wanie, tak aby u∏atwiç wszystkim,

a zw∏aszcza w nag∏ych sytuacjach, do-

tarcie do konkretnego adresata.

Dlatego te˝ zwracamy si´ z ogrom-

nà proÊbà do mieszkaƒców obj´tych

zmianà numeracji o usuni´cie z pose-

sji starych tablic z numerami i czytel-

ne oznakowanie Paƒstwa posiad∏oÊci

nowym numerem. W∏aÊciciele nieru-

chomoÊci zabudowanych lub inne pod-

mioty, które takimi nieruchomoÊciami

w∏adajà, majà obowiàzek umieszcze-
nia w widocznym miejscu na Êcianie
frontowej budynku tabliczki z nu-
merem porzàdkowym w terminie 30
dni od dnia otrzymania zawiadomie-

nia o ustaleniu tego numeru. Na ta-

bliczce, oprócz numeru porzàdkowego

zamieszcza si´ równie˝ nazw´ ulicy

lub placu, a w miejscowoÊciach bez

ulic lub placów albo posiadajàcych uli-

ce lub place bez nazw – nazw´ miej-

scowoÊci. Obowiàzek ten b´dzie egze-

kwowany przez s∏u˝by porzàdkowe.

Przypominamy, ˝e 26 lipca 2012 r.

up∏ynà∏ termin sk∏adania wniosków

dla osób obj´tych zmianà numeracji

porzàdkowej nieruchomoÊci po∏o˝o-

nych wzd∏u˝ ca∏ej ulicy Jana Kazi-

mierza na terenie Gminy Niepor´t

o bezp∏atnà wymian´ prawa jazdy

oraz dowodu rejestracyjnego w Staro-

stwie Powiatowym w Legionowie.

Po tym terminie mo˝na dokonaç ta-

kiej wymiany dokumentów ju˝ wy-

∏àcznie na w∏asny koszt. Przypomina-

my równie˝ o koniecznoÊci dokona-

nia przemeldowania i wymiany

pozosta∏ych dokumentów.

� B. Bartkiewicz Dzia∏ Geodezji

i Gospodarki  NieruchomoÊciami
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PPaaww∏∏aa IIII..  PPoowwssttaajjee  ttaamm  ssttaaccjjaa  bbeenn--

zzyynnoowwaa,,  oo kkttóórreejj  mmóówwii  ssii´́  oodd llaatt??

– Tak, na dzia∏ce przy rondzie Ja-

na Paw∏a II trwajà prace przy bu-

dowie stacji benzynowej Orlen.

Powinienem dodaç nareszcie, bo

historia tej budowy jest d∏uga, cià-

gnie si´ od siedmiu lat. W 2004 ro-

ku rozpocz´liÊmy rozmowy z firmà

Orlen w sprawie pierwszej stacji

nad Zalewem, umo˝liwiajàcej tan-

kowanie ∏odzi motorowych. Stara-

liÊmy si´ ju˝ wówczas o pozyskanie

inwestora, który postawi∏by stacj´

benzynowà. Nie by∏o to w tym cza-

sie ∏atwe, a stacji by∏o bardzo ma-

∏o. Jedyna stacja na terenie gminy

nie zaspokaja∏a potrzeb mieszkaƒ-

ców i przejezdnych. Dysponowali-

Êmy gminnym terenem, który prze-

znaczony by∏ pod t´ inwestycj´, ale

do zorganizowanego przetargu nikt

nie przystàpi∏. Rozmowy z firmà

Orlen przynios∏y wreszcie pozytyw-

ne rozwiàzanie, ale wówczas oka-

za∏o si´, ˝e nasza dzia∏ka jest zbyt

ma∏a na realizacj´ inwestycji. Uda-

∏o nam si´ dokonaç wymiany dzia-

∏ek z jednym z mieszkaƒców i w ten

sposób powi´kszyç teren pod budo-

w´. Orlen zleci∏ wykonanie doku-

mentacji projektowej, wydawa∏o

si´, ˝e stacja powstanie w szybkim

tempie. Niestety, rozpocz´cie prac

przesuwa∏o si´ w czasie, w zwiàz-

ku ze zmianami jakie zachodzi∏y

u samego inwestora. Nadszed∏ mo-

ment, gdy mo˝na by∏o rozpoczàç

budow´, wówczas jednak pojawi∏a

si´ szansa na budow´ ronda

na skrzy˝owaniu ulic Jana Kazi-

mierza i Zegrzyƒskiej. By∏a to dla

gminy priorytetowa inwestycja, tym

bardziej ˝e alternatywà by∏o zain-

stalowanie samej sygnalizacji

Êwietlnej, która powodowa∏aby

ucià˝liwe korki. Doprowadzi∏em

po licznych protestach i uzgodnie-

niach do budowy ronda. Gmina zo-

bowiàzana by∏a do wykonania ca-

∏ej dokumentacji projektowej i bu-

dowy na w∏asny koszt czwartego

wjazdu na rondo i parkingu. To po-

nownie opóêni∏o budow´ stacji,

poniewa˝ nale˝a∏o zmieniç doku-

mentacj´. Prace projektowe trwa-

∏y do ubieg∏ego roku i po ich zakoƒ-

czeniu, po uzyskaniu stosownych

pozwoleƒ Orlen rozpoczà∏ budow´.

Stacja gotowa b´dzie w paêdzierni-

ku. Ciesz´ si´, ze gmina pozyskuje

nowy obiekt, który zaoferuje nowe

miejsca pracy, zwi´kszy z tytu∏u po-

datków dochody gminy oraz u∏atwi

˝ycie kierowcom.

DZIKA Pla˝a 
– jedyne
kàpielisko
w powiecie

W
dniu 4 marca 2010 roku

ustawà o zmianie ustawy

Prawo Wodne zosta∏a

wdro˝ona do polskiego prawa Dy-

rektywa 2006/7/WE Parlamentu Eu-

ropejskiego i Rady dotyczàca zarzà-

dzania jakoÊcià wody w kàpieli-

skach. Celem ustawy jest

zachowanie, ochrona i poprawa jako-

Êci wody w kàpielisku. Ustawa wpro-

wadzi∏a nowe definicje: kàpieliska,

miejsca do kàpieli, organizatora

i profilu wody w kàpielisku. Obowià-

zuje nowy system zarzàdzania jako-

Êcià wody majàcy na celu popraw´

bezpieczeƒstwa zdrowotnego osób

kàpiàcych si´, w tym element prze-

widywania ró˝nego rodzaju zagro-

˝eƒ. W celu uzyskania statusu kàpie-

liska dla wydzielonego i oznakowa-

nego fragmentu wód nale˝a∏o

sporzàdziç profil wody w kàpielisku

– uzgadniajàc dane z szeregiem in-

stytucji (Urz´dem ̊ eglugi Âródlàdo-

wej, G∏ównym Inspektorem Ochro-

ny Ârodowiska, Instytutem Meteoro-

logii i Gospodarki Wodnej, Staro-

stwem Powiatowym, Wojewódzkim

Inspektoratem Ochrony Ârodowiska,

Sanepidem, Regionalnym Zarzàdem

Gospodarki Wodnej). Zgodnie z obo-

wiàzujàcymi przepisami pozytywnà

opini´ projektu uchwa∏y Rady Gmi-

ny Niepor´t w sprawie wykazu kà-

pielisk na terenie Gminy a tym sa-

mym zgod´ na funkcjonowanie kà-

pieliska na „Dzikiej Pla˝y”

wydawa∏y niezale˝nie trzy organy.

Spe∏nienie wszystkich wymagaƒ by-

∏o trudne ale nam si´ to uda∏o ju˝

po raz drugi. Zmiana obowiàzujà-

cych przepisów prawnych spowodo-

wa∏a drastyczny spadek iloÊci kàpie-

lisk na Mazowszu. W roku 2010

na Mazowszu by∏o 58 kàpielisk,

w 2011 – 9, a w 2012 tylko 7, w tym

jedno przy Dzikiej Pla˝y w Niepor´-

cie, które rozpocz´∏o funkcjonowanie

ju˝ 30 czerwca i b´dzie czynne do 2

wrzeÊnia. Rozporzàdzenie Ministra

Zdrowia zmusza organizatorów

do zgromadzenia odpowiednich do-

kumentów, przeprowadzenia badaƒ

wody na w∏asny koszt – raz przed se-

zonem oraz czterokrotnie w sezonie.

Aby poprawiç jakoÊç i komfort od-

poczynku na „Dzikiej Pla˝y”

przed otwarciem sezonu kàpielisko-

wego przesiano piasek na terenie pla-

˝y w celu usuni´cia zanieczyszczeƒ.

Zabieg ten powtórzony zosta∏ w koƒ-

cu lipca. Dotychczas wykonywane

badania próbek wody jednoznacznie

potwierdzajà, ˝e woda w kàpielisku

spe∏nia wszystkie niezb´dne wymo-

gi. Nad bezpieczeƒstwem kàpiàcych

si´ czuwajà ratownicy legionow-

skiego WOPR.

Pozosta∏e miejsca pla˝owe nad Za-

lewem majà jedynie status „miejsca

wykorzystywanego do kàpieli”.

� U.M.K.

NOWA numeracja adresowa na Jana Kazimierza

Kàpielisko przy Dzikiej Pla˝y w Niepor´cie jako jedyne w powiecie i jedno
z siedmiu na Mazowszu spełnia obecnie rygorystyczne wymogi Ministra Zdrowia
i jest zarejestrowane jako kàpielisko.

Rowery miejskie, górskie, młodzie˝owe i dzieci´ce oraz foteliki, kaski, a nawet przyczepki dla najmłodszych
oferuje wypo˝yczalnia rowerów w Arenie Legionowo. Całkowicie bezpłatnie, za okazaniem dowodu
to˝samoÊci, mo˝na wypo˝yczyç sprz´t potrzebny do rodzinnej wycieczki rowerowej. 

ROWEREM nad Zalew
W wakacje punkt dzia∏a przez ca∏y ty-

dzieƒ, w weekendy istnieje mo˝liwoÊç

wypo˝yczenia lub oddania rowerów

tak˝e w jednym z czterech miejsc po-

∏o˝onych na terenie powiatu legionow-

skiego. W lipcu i sierpniu w dni

weekendowe, po uprzedniej rezerwa-

cji rowery mo˝na równie˝ odebraç lub

oddaç w Punktach Obs∏ugi Rowerzy-

sty zlokalizowanych w:

• Niepor´cie (ul. Zegrzyƒska 10 H

– Dzika Pla˝a), 

• Wieliszewie (ul. Modliƒska 65

– hala sportowa) 

• Nowym Dworze Mazowieckim

(ul. Paderewskiego 1B – starostwo

powiatowe). 

Wypo˝yczenie jest ca∏kowicie bez-

p∏atne. Warunkiem koniecznym jest

posiadanie dwóch dokumentów to˝sa-

moÊci (dowód osobisty, prawo jazdy,

paszport) i pozostawienie w depozycie

jednego z nich na czas wypo˝yczenia

roweru/ów. Jedna osoba mo˝e wypo-

˝yczyç maksymalnie 4 rowery.

Punkt Obs∏ugi Rowerzysty czynny

jest w dni powszednie w godzi-

nach 10–18 w okresie od 2 lipca do

31 sierpnia, a w weekendy w godzi-

nach 9–20. Punkt funkcjonuje w sys-

temie on-line i wypo˝yczanie rowe-

rów jest mo˝liwe tylko po wczeÊniej-

szym zalogowaniu na stronie

www.aktywnelegionowo.pl.

Wypo˝yczalnia oferuje 65 specjalnie

oznakowanych, w pe∏ni sprawnych ro-

werów, foteliki dzieci´ce, kaski we

wszystkich rozmiarach oraz dwie

przyczepki dla dzieci, które mogà po-

mieÊciç dwójk´ maluchów, których

waga razem nie przekroczy 40 kg. 

� MOSiR Legionowo

O budowie stacji Orlen
rozmawiamy z wójtem
Maciejem Mazurem
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Wójt Gminy Niepor´t
og∏asza nabór kandydatów na sta-
nowisko Komendanta Stra˝y
Gminnej w Niepor´cie.

TERMIN I MIEJSCE SK¸ADA-

NIA DOKUMENTÓW:

1. Wymagane dokumenty nale˝y

z∏o˝yç do dnia 7 sierpnia 2012 r.
w kancelarii Urz´du Gminy Nie-

por´t, pod adresem: 05-126 Nie-

por´t, Plac WolnoÊci 1, pokój nr 9

osobiÊcie lub przes∏aç pocztà

na adres: Urzàd Gminy Niepor´t,

Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepo-

r´t z dopiskiem: dotyczy naboru

na stanowisko Komendanta Stra-

˝y Gminnej w Niepor´cie.

2. Dokumenty, które wp∏ynà

do Urz´du po terminie okreÊlo-

nym w pkt 1 nie b´dà rozpatrywa-

ne i zostanà zwrócone zaintereso-

wanym.

3. Informacja o wyniku naboru b´-

dzie umieszczona na stronie inter-

netowej Urz´du Gminy Niepor´t

www.bip.nieporet.pl (zak∏adka

praca) oraz na tablicy og∏oszeƒ

Urz´du Gminy Niepor´t.

Pe∏na informacja znajduje si´ na stro-

nie www.bip.nieporet.pl w zak∏adce

Praca w Urz´dzie.

OGŁOSZENIA
PRACA

Dyrektor Gminnego Zak∏adu Ko-
munalnego w Niepor´cie poszuku-
je kandydata do pracy na zast´p-
stwo na stanowisku inspektora
do spraw ksi´gowoÊci

TERMIN I MIEJSCE SK¸ADA-

NIA DOKUMENTÓW:

1. Dokumenty nale˝y z∏o˝yç

do dnia 14 sierpnia 2012 r.,

do godz. 14.00 w sekretariacie

Gminnego  Zak∏adu Komunalne-

go w Niepor´cie, ul. Podle-

Êna 4b, 05-126 Niepor´t lub pocz-

tà na powy˝szy  adres – (liczy si´

data wp∏ywu do sekretariatu GZK

w Niepor´cie) z dopiskiem doty-

czy naboru  na stanowisko in-

spektora ds. ksi´gowoÊci.

2. Dokumenty, które wp∏ynà do Zak∏a-

du po terminie okreÊlonym w pkt. 1

nie b´dà rozpatrywane  i zosta-

nà zwrócone zainteresowanym.

3. Informacja o wyniku naboru b´-

dzie umieszczona na stronie inter-

netowej Gminnego Zak∏adu  Ko-

munalnego w Niepor´cie

www.gzk.nieporet.pl oraz na ta-

blicy og∏oszeƒ Zak∏adu.

Z wybranym kandydatem zostanie

zawarta umowa o prac´ na czas za-

st´pstwa w wymiarze 1/2 etatu. 

Pe∏na informacja znajduje si´

na stronie www.gzk.nieporet.pl

ATRAKCYJNY poczàtek
wakacji

Dzi´ki goÊcinnoÊci ksi´dza probosz-

cza Jerzego Sieƒkowskiego uczest-

nicy turnusu rozpocz´li wakacyjnà

przygod´ wspólnym ogniskiem

na terenie plebanii. Nast´pnie poszu-

kiwacze przygód z radoÊcià wyru-

szyli do lasu. Pod czujnym okiem le-

Êniczego, pana W∏odzimierza Gna-

towskiego weso∏o bawili si´

w „Podchody”, tropiàc Êlady swoich

poprzedników i wykonujàc przy tym

zabawne zadania. Wiele przyjemno-

Êci sprawi∏ wszystkim pobyt

w Aquaparku Fala w Stanis∏awowie

Pierwszym. Przez kilka dni dzieci

korzysta∏y z atrakcji Aquaparku, da-

jàc upust dzieci´cej energii i znajdu-

jàc och∏od´ w upalne dni. W naszej

szkole goÊciliÊmy tak˝e funkcjona-

riuszy Stra˝y Miejskiej z Warszawy.

Na boisku szkolnym zorganizowali

Miasteczko Ruchu Drogowego i tor

przeszkód. By∏a te˝ mo˝liwoÊç prze-

ja˝d˝ki skuterem. Pi´kno naszej

okolicy podziwialiÊmy podczas rej-

su statkiem po Zalewie Zegrzyƒ-

skim. Wyznajàc zasad´, ˝e „ruch to

zdrowie”, zorganizowaliÊmy roz-

grywki sportowe. Wakacyjne zaj´cia

zakoƒczyliÊmy niezapomnianà zaba-

wà w parku linowym „Radocha”

w Porcie Jachtowym Niepor´t. 

Sk∏adamy serdeczne podzi´kowa-

nia Wójtowi Gminy Niepor´t oraz

wszystkim, którzy przyczynili si´

do realizacji projektu wakacyjnych

zaj´ç w naszej szkole: wdzi´czne

dzieci, organizator Dyrektor Edyta

KuÊ, wychowawcy – Ma∏gorzata

Baƒska, Monika Borucka, Beata

Wierzchoƒ, Karol Chmiel.

� M. Baƒska

Pierwszy wakacyjny tydzieƒ w Szkole Podstawowej w Niepor´cie był
wypełniony wieloma atrakcjami dla dzieci. Do uczestnictwa
w zaj´ciach wakacyjnych zgłosiło si´ około 50 uczniów lubiàcych
aktywnie i miło sp´dzaç wolny czas. 

Jeszcze przed rozpocz´ciem wakacji Operator Gazociàgów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pomyÊlał o nadchodzàcym roku
szkolnym 2012/2013. Firma przygotowała niespodziank´ dla
wszystkich uczniów, którzy we wrzeÊniu 2012 roku rozpocznà nauk´
w pierwszej klasie SP im. B. Tokaja w Niepor´cie. 

GAZ-SYSTEM wspiera
pierwszoklasistów

Boa
w Białobrzegach

Podczas uroczystoÊci zakoƒczenia

roku szkolnego klas 0-III, dyrektor

ds. finansowych oddzia∏u GAZ

SYSTEM S.A. w Rembelszczyênie,

pani Ewa Staƒczak oraz panie Iwo-

na Kaszuba-Zajàc i Iwona Dominiak

wr´czy∏y najm∏odszym uczniom wy-

prawki szkolne, w sk∏ad których

wchodzà: plecaki, worki na kapcie

oraz piórniki z wyposa˝eniem. 

To ju˝ kolejna taka inicjatywa fir-

my, która zgodnie z przyj´tym Pro-

gramem Spo∏ecznej Odpowiedzial-

noÊci Biznesu aktywnie anga˝uje si´

w dialog z otoczeniem oraz wspiera

inicjatywy mi´dzy innymi z zakresu

edukacji. Podobne wyprawki otrzy-

mali tak˝e uczniowie w latach: 2010

i 2011.

Wszystkim uczniom, którzy

po wakacjach rozpocznà nauk´,

GAZ-SYSTEM S.A. ˝yczy wielu

ciekawych i kreatywnych chwil sp´-

dzonych w szkole. 

Spo∏ecznoÊç Szko∏y Podstawowej

im. B. Tokaja w Niepor´cie wyra˝a

podzi´kowania w∏adzom spó∏ki

za podj´tà inicjatyw´, która jest

cennym wsparciem dla wielu rodzin

i wp∏ynie na zmniejszenie wydatków

zwiàzanych z rozpocz´ciem przez

dzieci nauki w szkole. � I.Kopka

WYKOPALISKA w Niepor´cie

Teren przed szkołà
podstawowà
w Niepor´cie
przypomina krajobraz
ksi´˝ycowy. Wierzchnia
warstwa ziemi została
zdj´ta, a w odkrytym
calcu – tak t´ warstw´
nazywajà archeolodzy
– prowadzone sà prace
poszukiwawcze. 

P
race archeologiczne majà zwià-

zek z planami budowy nowej sa-

li gimnastycznej. Muszà byç po-

przedzone w∏aÊnie przeprowadzeniem

wykopaliskowych prac archeologicz-

nych, wymaganych przez Wojewódz-

kiego Konserwatora Zabytków, ponie-

wa˝ teren znajduje si´ w strefie stano-

wiska archeologicznego, których

na terenie gminy jest ok. 175.

O przebiegu prac rozmawiamy

z ich wykonawcà, Arkadiuszem

Wiktorem z Pracowni Archeologicz-

nej i Archeobotanicznej ze Skulska.

– Szuka Pan Êladów XVII-wieczne-

go dworku Zygmunta III Wazy?

– Tak, istotnie, wczeÊniej przeprowa-

dzone badania geofizyczne wskazy-

wa∏y, ˝e mogà tu znajdowaç si´

struktury murowane, które wiàzane

by∏y z dworkiem. Jednak okaza∏o si´,

˝e sà to obiekty archeologiczne naj-

prawdopodobniej niepochodzàce

z XVII wieku. Sà troch´ wczeÊniejsze,

datujemy je na okres wczesnego

Êredniowiecza i prze∏om wczesnego

i póênego Êredniowiecza. Zamiesza-

nie w odczycie badaƒ geofizycznych

wprowadzi∏a te˝ istniejàca infra-

struktura kanalizacyjna, gazowa,

elektryczna, która wzi´ta zosta∏a

za obiekty zwiàzane z dworkiem.

Jednak przy wejÊciu do szko∏y,

w cz´Êci po∏udniowo-wschodniej,

znaleêliÊmy relikty murów, które

najprawdopodobniej mo˝emy po-

wiàzaç z dworkiem Zygmun-

ta III Wazy. Jest to naro˝nik jakiegoÊ

budynku, pozosta∏a jego cz´Êç mo˝e

znajdowaç si´ pod szko∏à i pod salà

gimnastycznà. 

– Jak b´dzie wyglàdaç dalsze post´-

powanie?

– Decyzja jest taka, ˝e mury zosta-

nà odpowiednio zabezpieczone,

przykryte specjalnymi materia∏ami

i zasypane. O dalszych ich losach za-

decyduje Wojewódzki Konserwator

Zabytków w momencie, gdy zakoƒ-

czà si´ prace rozbiórkowe poprze-

dzajàce budow´ nowej sali gimna-

stycznej. Rozbiórka starej sali odby-

waç si´ b´dzie pod nadzorem arche-

ologicznym i wówczas oka˝e si´, czy

pod ziemià znajdujà si´ relikty, war-

te zachowania i wyeksponowania. 

– Czy coÊ jeszcze znaleziono podczas

prac?

– Tak, oczywiÊcie. Nazywamy to zna-

leziskami masowymi. Sk∏adajà si´

na nie u∏amki naczyƒ ceramicznych

ok. 1100 fragmentów, zarówno

z okresu Êredniowiecza jak i nowo-

˝ytnych, które mo˝na powiàzaç

z dworkiem. Sà to te˝ fragmenty ka-

fli piecowych, ok. 100 fragmentów.

Z zabytków tzw. wydzielonych zna-

leêliÊmy te˝ monet´, najprawdopo-

dobniej denar rzymski. 

Na ostatecznà odpowiedê, czy te-

ren przy szkole skrywa pozosta∏oÊci

dworku Zygmunta III Wazy musimy

jeszcze troch´ poczekaç. A przecie˝

niektóre tajemnice historii pozosta-

jà nimi na zawsze… � BWilk

Niecodzienne zg∏oszenie odnoto-
wa∏a Stra˝ Gminna. Mieszkaƒcy
Bia∏obrzegów poinformowali
o obecnoÊci…w´˝a boa. 
Intruz zaobserwowany zosta∏ w pobli-

˝u leÊniczówki. Wydosta∏ si´ z terra-

rium i uciek∏ w∏aÊcicielowi. Panujàce

u nas ostatnio wysokie temperatury

u∏atwi∏y mu prze˝ycie. Zaniepokojeni

mieszkaƒcy zaalarmowali stra˝ników,

jednak z∏apanie w´˝a nie by∏o ∏atwe.

Sprawdzenie terenu nie przynios∏o

rezultatów. Pozosta∏o oczekiwanie

na kolejne zg∏oszenie, gdy ktoÊ

z mieszkaƒców zauwa˝y gada. Stra˝-

nicy prosili te˝, by w takiej sytuacji nie

ruszaç w´˝a, tylko daç im znaç. Tak

te˝ si´ sta∏o. Po niedzielnym telefonie

stra˝nicy przyjechali na miejsce z Ze-

nonem Chojnackim, wczeÊniej ju˝

umówionym koordynatorem do spraw

∏owiectwa. Dwu metrowy wà˝ znalaz∏

schronienie na terenie dzia∏ki letnisko-

wej, pomi´dzy balami drzewa komin-

kowego. Wokó∏, w trawie, widoczne

by∏y Êlady gdzie pe∏za∏ i szuka∏ po˝y-

wienia. Pan Chojnacki z∏apa∏ w´˝a,

który oddany zostanie prawdopodob-

nie do ZOO. Okoliczni mieszkaƒcy

odetchn´li z ulgà, bo ÊwiadomoÊç

obecnoÊci niechcianego goÊcia wyraê-

nie ich niepokoi∏a. 

Coraz cz´Êciej hodujemy w do-

mach egzotyczne zwierz´ta, wi´k-

sze, mniejsze, ∏agodne, ale te˝ i groê-

ne. Pami´tajmy, ˝e zapewnienie im

w∏aÊciwych warunków i dbanie o to,

by nie wydosta∏y si´ na zewnàtrz, to

podstawowy obowiàzek hodowcy.

� BWilk
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Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. 
w Stanisławowie Pierwszym

Szkoła Podstawowa im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 
w Wólce Radzymiƒskiej

Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperó
KoÊciuszkowskich w Izabelinie

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego 
w Białobrzegach

LATO, lato, lato czeka..LATO, lato, lato czeka..
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ów Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej 
w Józefowie

Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja 
w Niepor´cie

....
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Z
egrzyƒski Rajd Rowerowy zor-

ganizowany zosta∏ przez Zwià-

zek Gmin Zalewu Zegrzyƒ-

skiego w ramach ogólnopolskiej ak-

cji „Polska na rowery”.

Uczestniczy∏y w nim dru˝yny z po-

szczególnych gmin cz∏onkowskich

Zwiàzku – Dàbrówki, Jab∏onny, Le-

gionowa, Niepor´tu, Radzymina, Se-

rocka i Wieliszewa.

Dru˝yna reprezentujàca gmin´ Nie-

por´t liczy∏a 35 osób w ró˝nym wie-

ku. WystartowaliÊmy z Placu Wolno-

Êci w Niepor´cie, nast´pnie Êcie˝kà

nad Kana∏em ˚eraƒskim dojechali-

Êmy do stacji kolejowej, a stamtàd

pojechaliÊmy w kierunku Dzikiej

Pla˝y i Zegrza Po∏udniowego. Mimo

du˝ego ruchu na drogach, jecha∏o si´

komfortowo. Ka˝dy przejazd przez

ulice by∏ zabezpieczony przez niepo-

r´ckà Policj´ i Stra˝ Gminnà. Dalsza

trasa prowadzi∏a przez Zegrze, Boro-

wà Gór´ i Jadwisin. W ruinach dwor-

ku Szaniawskich zatrzymaliÊmy si´,

aby troch´ odpoczàç, gdy˝ upalna po-

goda dawa∏a si´ we znaki. 

Nast´pnie jechaliÊmy przyjemnà,

zacienionà Êcie˝kà wzd∏u˝ brzegu

Zalewu Zegrzyƒskiego. Do Serocka,

gdzie odbywa∏a si´ coroczna impre-

za „Wianki”, dotarliÊmy ok. godz. 16.

ZostawiliÊmy rowery i udaliÊmy si´

na zas∏u˝ony posi∏ek i odpoczynek,

a ch´tni wyruszyli w rejs statkiem

po wodach Zalewu Zegrzyƒskiego.

Dzi´kujemy wszystkim za udzia∏

w rajdzie i zapraszamy do udzia∏u

w przysz∏orocznej edycji.

� R. Âwiàtkowski 

W sobot´
30 czerwca,
w godzinach
popołudniowych
spora grupa
rowerzystów,
mkn´ła przez gmin´
Niepor´t. Ubrani
w odblaskowe
kamizelki i białe
czapeczki, mimo
upału, zmierzali
na pla˝´ w Serocku,
gdzie była meta
pierwszej edycji
Zegrzyƒskiego Rajdu
Rowerowego. 

ZEGRZY¡SKI Rajd Rowerowy

W lipcu Klub Sportów Wodnych Niepor´t zaprosił dzieci i młodzie˝
z terenu Gminy Niepor´t na bezpłatnà nauk´ windsurfingu. Zaj´cia
odbywajà si´ ju˝ kolejny sezon, a finansowane sà przez Gmin´
Niepor´t w ramach realizowania zadaƒ z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej. 

Dwa lipcowe dni były
szczególnie atrakcyjne dla
wypoczywajàcych
nad brzegiem Zalewu
Zegrzyƒskiego. Mogli
obserwowaç çwiczenia
słu˝b specjalnych,
rozgrywajàce si´
w powietrzu i na wodzie.

W kwietniowych Mistrzostwach Polski Młodziczek i Młodzików uczennica Gimnazjum im. Bitwy Warszawskiej
1920r. w Stanisławowie Pierwszym – Joanna Janeczko odniosła wielki sukces, zdobywajàc bràzowy medal.

WAKACYJNA
szkoła
windsurfingu

W çwiczeniach wzi´∏y udzia∏ dwa

policyjne Êmig∏owce – MI-8 i Sokó∏

oraz policja rzeczna. Za làdowisko

s∏u˝y∏ parking przy rondzie Jana

Paw∏a II. Ratownicy, opuszczani ze

Êmig∏owca na linie, podejmowali to-

nàcego przy u˝yciu specjalnej uprz´-

˝y lub deski. Dzia∏ania zabezpiecza-

∏a policja rzeczna. By∏y to rutynowe

çwiczenia, organizowane raz, dwa

razy do roku. Akwen Zalewu Ze-

grzyƒskiego okazuje si´ doskona∏ym

miejscem do ich przeprowadzenia.

� BW

Mistrzostwa Polski zorganizowano

po raz pierwszy od 15 lat w Krako-

wie. Zgromadzi∏y one rekordowà

liczb´ zawodników i zawodniczek

(ponad 500 osób), którzy walczyli

na czterech matach hali KS Brono-

wianka. Impreza wsparli: Polski

Zwiàzek Judo oraz Urzàd Marsza∏-

kowski woj. Ma∏opolskiego. W dru-

gim dniu zawodów, w kategorii wa-

gowej do 40 kg m∏odziczek, starto-

wa∏a uczennica 1 klasy Gimnazjum

im. Bitwy Warszawskiej 1920r.

w Stanis∏awowie Pierwszym – Joan-

na Janeczko. Asia po raz kolejny po-

kaza∏a swój kunszt zawodniczy. Sto-

czy∏a bardzo emocjonujàce walki

i tylko przez wskazania s´dziów

przegra∏a walk´ o fina∏. W walce

o bràzowy medal nie da∏a swej prze-

ciwniczce ̋ adnych szans. Jej trzecie

miejsce w Mistrzostwach Polski jest

najlepszym wynikiem wÊród m∏odzi-

czek z regionu Mazowsza w katego-

rii wagowej do 40 kg. Gratulujemy

Asi i jej trenerowi Przemys∏awowi

èród∏o.

� U.M.K.

MAMY bràzowà medalistk´ Mistrzostw Polski

åWICZENIA słu˝b specjalnych nad Zalewem
Zegrzyƒskim

Nauka windsurfingu odbywa si´

w Porcie Jachtowym w Niepor´cie.

Organizatorzy zapewniajà uczestni-

kom sprz´t windsurfingowy, kapoki

oraz profesjonalnych instruktorów. 

Zaj´cia zacz´∏y si´ 11 lipca. Ju˝

na pierwsze spotkanie zg∏osi∏o si´ 20

kursantów. WejÊcie na desk´ poprze-

dzi∏a cz´Êç teoretyczna i rozgrzew-

ka na brzegu. Rodzice, towarzyszà-

cy dzieciom, dostali deski SUP (de-

ska z wios∏em), dzi´ki czemu mogli

obserwowaç swoje pociechy z wody.

Dodatkowà atrakcjà pierwszego dnia

by∏y rozgrywajàce si´ na wodach Za-

lewu çwiczenia s∏u˝b specjalnych

z udzia∏em policyjnych Êmig∏owców

i ∏odzi. 

Podczas kolejnych zaj´ç ˝agle co-

raz rzadziej le˝a∏y w wodzie,

a uczestnicy coraz pewniej czuli si´

na p∏ynàcych deskach. Zdobyte

umiej´tnoÊci dostarczy∏y wiele sa-

tysfakcji i radoÊci, byç mo˝e zaowo-

cujà pasjà, która znajdzie kontynu-

acj´ w dalszych treningach.

� BW
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UCZNIOWIE najlepszej klasy VI 
w powiecie legionowskim 

29 czerwca, w ostatnim dniu roku szkolnego 2011/2012, społecznoÊç Szkoły
Podstawowej im. Wojska Polskiego w Białobrzegach ˝egnała uczniów klasy VI.
A była to niezwykła klasa, w której prym w nauce wiedli chłopcy.

P
awe∏ Strupiechowski zdoby∏ ty-

tu∏ najlepszego absolwenta

Szko∏y i szkó∏ gminy Niepor´t.

Ponadto uzyska∏ wysokie wyniki

w konkursach pozaszkolnych: I miej-

sce w Powiatowym Konkursie Mito-

logicznym, II miejsce w Powiatowym

Konkursie Polonistycznym, wyró˝-

nienie w Mi´dzypowiatowym Kon-

kursie Poetyckim „C.K. Norwid po-

eta naszej ziemi”. Pawe∏ to finalista

Gminnego Konkursu Matematyczne-

go i Gminnego Konkursu Przyrodni-

czego, zdobywca I miejsca w Gmin-

nym Konkursie J´zyka Polskiego.

W szkolnych konkursach zdoby∏ ty-

tu∏y: Króla GrzecznoÊci, Mistrza Z∏o-

tego Pióra, Mistrza Gramatyki i Mi-

strza Ortografii oraz I miejsce

w Szkolnym Konkursie Mitologicz-

nym.

Micha∏ Frankowski uzyska∏ naj-

wy˝szy wynik na sprawdzianie ze-

wn´trznym w gminie Niepor´t – 40p

na 40 mo˝liwych. Micha∏ jest finali-

stà Powiatowego Konkursu Mitolo-

gicznego, zdoby∏ 7. miejsce w Powia-

towym Konkursie Ortograficznym.

To równie˝ zdobywca II miejsca

w Gminnym Konkursie J´zyka Pol-

skiego, laureat Gminnego Konkursu

Matematycznego, finalista Gminnego

Konkursu Przyrodniczego, a w Gmin-

nym Konkursie J´zyka Angielskiego

zosta∏ wyró˝niony. Micha∏ jest zdo-

bywcà czo∏owych miejsc w szkolnych

konkursach: 2. miejsce w Szkolnym

Konkursie Mitologicznym, Mistrz

Srebrnego Pióra, Wicemistrz Grama-

tyki, Wicemistrz Ortografii.

W klasie VI uczniowie doskonale

∏àczyli sport z naukà. Krystian Pod-

stawka Mistrz Sportu 2011/2012,

Król Strzelców w rozgrywkach halo-

wej ligi pi∏ki no˝nej sezonu2011/2012

jest zdobywcà II miejsca w Gminnym

Konkursie J´zyka Polskiego, ponad-

to jest szkolnym Mistrzem Ortografii,

Wicemistrzem Gramatyki, zdoby∏ 2.

Miejsce w Szkolnym Konkursie Mi-

tologicznym.

Maciej Zajdel Najlepszy Bramkarz

w rozgrywkach halowej ligi pi∏ki no˝-

nej sezonu 2011/2012 jest zdobywcà

II miejsca w Powiatowym Konkursie

J´zyka Polskiego, II miejsca w Gmin-

nym Konkursie J´zyka Polskiego, fi-

nalistà Gminnego Konkursu Matema-

tycznego ponadto zdoby∏ tytu∏u

Szkolnego Omnibusa z Przyrody

w Ogólnopolskiej Olimpiadzie

z Przyrody. W szkolnych konkursach

otrzyma∏ tytu∏y: Mistrza Gramatyki,

Wicemistrza Ortografii, 3. miejsce

w Szkolnym Konkursie Mitologicz-

nym.

Jakub Kielak zdoby∏ II miejsce

w Powiatowym Konkursie J´zyka

Polskiego, jest finalistà Gminnego

Konkursu Przyrodniczego. W szkol-

nych konkursach zdoby∏ tytu∏y: Mi-

strza Z∏otego Pióra, Wicemistrza Or-

tografii, 3. miejsce w Szkolnym Kon-

kursie Mitologicznym.

Wspomn´ o jeszcze jednym sukce-

sie. Kuba Danaj jest wspania∏ym re-

cytatorem. W tym roku zdo-

by∏ III miejsce w Gminnym Konkur-

sie Recytatorskim i III miejsce

w Mi´dzypowiatowy Konkursie Po-

etyckim C. K. Norwid – poeta naszej

ziemi. Recytowanie wyraênie sprawia

mu radoÊç.

Na sukces klasy koƒczàcej szko∏´

podstawowà wp∏ywa wiele czynni-

ków. Nasi uczniowie zostali wczeÊnie

zdiagnozowani. Szko∏a od szeÊciu lat

sukcesywnie udziela pomocy psycho-

logiczno-pedagogicznej zarówno

uczniom zdolnym jak i tym, którzy

mieli i jeszcze majà k∏opoty z opano-

waniem treÊci programowych. Od lat

nauczyciele naszej szko∏y pracujà

zgodnie z obowiàzujàcym dziÊ rozpo-

rzàdzeniem o pomocy psychologicz-

no-pedagogicznej. Wychowawca kla-

sy I-III i reedukator pracowali

z uczniami, którzy wi´cej czasu po-

trzebowali na opanowanie techniki

czytania, czy tabliczki mno˝enia.

W klasach IV-VI uczniowie dodatko-

wo pracowali na zaj´ciach wyrów-

nawczych z matematyki, j´zyka pol-

skiego, a w miar´ potrzeb na zaj´-

ciach z j´zyka angielskiego, przyrody.

Ponadto przez 3 lata brali udzia∏

w Programie Terapeutyczno-Eduka-

cyjnym Ortograffiti.

Prac´ wychowawcy i nauczycieli

przedmiotów wspiera∏ pedagog szkol-

ny, prowadzàc warsztaty na temat ko-

munikacji, negocjacji, skutecznego

uczenia si´, panowania nad stresem,

znajomoÊci praw i obowiàzków

ucznia. 

Na uwag´ zas∏uguje wzorcowa

wspó∏praca rodziców uczniów ze

szko∏à. To rodzice wspierajàc nauczy-

cieli przyczynili si´ do sukcesu swo-

ich pociech. Klasa odnios∏a sukces

– 30,93 p. na sprawdzianie zewn´trz-

nym. 50% uczniów klasy VI za wy-

pracowanie otrzyma∏o 9–10 p.

na 10 p. mo˝liwych. Jest to sukces

na miar´ zdolnoÊci uczniów i w∏o˝o-

nego wysi∏ku uczniów, ich rodziców

i nauczycieli. Dla pedagoga szczegól-

nie wa˝ny jest sukces ucznia walczà-

cego ze swoimi trudnoÊciami. Taki ci-

chy sukces odnios∏a jedna z uczennic

klasy VI, która od pierwszej klasy wy-

trwale pracowa∏a na zaj´ciach wyrów-

nawczych. Na sprawdzianie kompe-

tencji otrzyma∏a jeden z ni˝szych

wyników, ale jestem dumna z jej osià-

gni´ç, doceniam wytrwa∏oÊç w dà˝e-

niu do celu. 

Uczniowie klasy VI byli wzorem

dla innych uczniów w szkole. Dzia∏a-

li w Samorzàdzie Uczniowskim, pro-

wadzili akcje charytatywne, ekolo-

giczne, brali udzia∏ w programach

Trzymaj Form´, Zachowaj Trzeêwy

Umys∏. Kasia Kordek i Pawe∏ Strupie-

chowski zdobyli zaszczytny tytu∏ Kró-

la i Królowej GrzecznoÊci.

Wychowawcami klasy by∏y panie:

Anna Leja w klasach I-III oraz Mar-

lena Kujawa w klasach IV-VI. Tro-

skliwà opiekà pedagogicznà otoczy∏a

klas´ pani Irena Chojak.

Pani Dyrektor Agata ¸ukasiuk ˝e-

gna∏a tegorocznych absolwentów s∏o-

wami Adama Asnyka „Szukajcie

prawdy jasnego p∏omienia, szukajcie

nowych nieodkrytych dróg”. 

Drodzy Absolwenci! Zapami´tajcie

s∏owa poety. Niech wskazujà wam

kierunek dalszej pracy.

� Krystyna Andruk nauczyciel

j´zyka polskiego klasy VI

Kapitan Wyderka, reprezentujàcy Komisariat Rzeczny Policji
w Warszawie, patroluje tak˝e Zalew Zegrzyƒski. Odwiedza szkoły
i przedszkola, uczàc bezpiecznego zachowania nad wodà. 

KAPITAN Wyderka
z wizytà 
u najmłodszych
11 lipca kapitan Wyderka zawita∏

do Gminnego Przedszkola w Niepo-

r´cie. Dzieci, których rodzice jeszcze

nie majà urlopu, z radoÊcià powita-

∏y sympatycznego goÊcia. A ten

rozstrzygnà∏ konkurs plastyczny

„Moje bezpieczne wakacje”, na któ-

ry dzieci przygotowa∏y pi´kne pra-

ce i rozda∏ wszystkim mi∏e upomin-

ki. Wiele radoÊci sprawi∏o te˝ dzie-

ciom pozowanie do pamiàtkowych

zdj´ç z kapitanem Wyderkà. 

� sier˝. szt. Kinga Czerwiƒska

Komisariat Rzeczny Policji

ogniwo w Niepor´cie
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