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9 czerwca w Szkole Podstawowej im. I Batalionu Saperów
KoÊciuszkowskich w Izabelinie odbyła si´ wyjàtkowa uroczystoÊç
– nadanie sztandaru.

Sztandar dla szkoły w Izabelinie
Z

inicjatywà ufundowania sztandaru szkole w Izabelinie, która jako jedyna ze szkó∏ gminnych nie
posiada∏a swojego symbolu, wystàpi∏
wójt Maciej Mazur, a Rada Gminy
Niepor´t sztandar ufundowa∏a.
W przygotowanie uroczystoÊci, która
ju˝ sta∏a si´ wa˝nà cz´Êcià historii
szko∏y, zaanga˝owana by∏a ca∏a jej
spo∏ecznoÊç: nauczyciele, uczniowie,
rodzice i przyjaciele szko∏y. UroczystoÊç uÊwietnili swojà obecnoÊcià: Jego Ekscelencja Arcybiskup Henryk
Hoser, ksi´˝a proboszczowie Tomasz
Osiadacz, W∏adys∏aw Trojanowski
i Marek Kruszewski, Mazowiecki
Kurator OÊwiaty Aurelia Micha∏owska, Starosta Powiatu Legionowskiego
Robert Wróbel, Radna Powiatu Legionowskiego Agnieszka Powa∏a, Zast´pca Szefa Sztabu 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia DG RSZ w Bia∏obrzegach pp∏k Jaros∏aw Syndoman, Pawe∏
G∏a˝ewski – dyrektor Biura Poselskiego Jana Grabca, Rados∏aw Rybicki
– dyrektor Departamentu Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urz´du Marsza∏kowskiego Województwa
Mazowieckiego, Zas∏u˝ony Obywatel
dla Gminy Niepor´t W∏odzimierz
B∏awdziewicz, byli dyrektorzy szko∏y
Danuta Woêniakowska i Bo˝ena ¸ukasiewicz, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, radni i so∏tysi.
W akcie nadania sztandaru, który wr´czy∏ dyrektor Wandzie Bi∏as Przewod-

niczàcy Rady Eugeniusz Woêniakowski, czytamy: „SZTANDAR, jako
symbol najwy˝szych wartoÊci, honoru i tradycji, jako zobowiàzanie do godnego wype∏niania obowiàzków wobec
Ojczyzny i Narodu. Chlubne tradycje
tej szko∏y sà powodem do zas∏u˝onej
dumy, ale te˝ zobowiàzaniem do patriotycznej postawy i wzorowej nauki”.
PoÊwi´cenia sztandaru dokona∏ Jego
Ekscelencja Arcybiskup Henryk Hoser, który zwróci∏ uwag´ na dwa wa˝ne s∏owa na nim widniejàce: saper
i KoÊciuszko. S∏owa b´dàce symbolem
patriotycznych tradycji, niez∏omnoÊci
oraz poÊwi´cenia dla innych, które

w tym numerze
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stanowià fundament pracy wychowawczej szko∏y oraz wspólnych dà˝eƒ
rodziców i nauczycieli. Po poÊwi´ceniu sztandaru zaprezentowano go
uczestnikom uroczystoÊci oraz wyjaÊniono jego symbolik´. Sztandar szko∏y ma kszta∏t kwadratu. Rewers jest koloru zielonego. Znajduje si´ na nim
orze∏ w koronie, zwrócony w prawo,
symbolizujàcy dà˝enie do najwy˝szego lotu, dum´ narodowà i poÊwi´cenie
dla ojczyzny. Pod spodem jest bia∏o-czerwona wst´ga, nawiàzanie do barw
god∏a, które pojawi∏y si´ na choràgwiach i proporcach w XVII wieku
za sprawà królów z rodziny Wazów,
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zwiàzanych z historià Niepor´tu. Zielona tynktura oznacza kierowanie si´
w ˝yciu ideami i wartoÊciami duchowymi, takimi jak radoÊç, mi∏oÊç, sprawiedliwoÊç, wiara i nadzieja; nawiàzuje do charakteru szko∏y. Awers jest
w kolorze kremowym. Herb Niepor´tu symbolizuje zwiàzek szko∏y ze spo∏ecznoÊcià lokalnà, zaanga˝owanie
w ˝ycie wspó∏czesnego Niepor´tu
oraz wspólnà przesz∏oÊç historycznà.
Na górze w pó∏kolu napis: „Szko∏a
Podstawowa im. I Batalionu Saperów
KoÊciuszkowskich w Izabelinie”.
Pod herbem data nadania sztandaru
– 2016. Pami´tajàc o jego wymowie,
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nale˝y okazywaç mu czeÊç i godnie
mu s∏u˝yç. Cz∏onkowie Pocztu Sztandarowego, odbierajàc sztandar z ràk
dyrektor, Êlubowali: „Przyrzekamy
otaczaç go czcià i dbaç, by w∏aÊciwym
postepowaniem i rzetelna naukà pracowaç na dobre imi´ szko∏y, naszej
gminy i ojczyzny”. Sztandarowi Êlubowali równie˝ uczniowie, przyrzekajàc naukà i uczciwà pracà s∏u˝yç prawdzie, sprawiedliwoÊci i pokojowi, doskonaliç kole˝eƒstwo, strzec honoru
szko∏y. UroczystoÊç zakoƒczy∏ wspania∏y wyst´p artystyczny w wykonaniu
uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
Ë B.Wilk

ZAPROSZENIE NA
Êwi´to Gminy Niepor´t
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Rozstrzygni´cie przetargu
Rozstrzygni´ty zosta∏ przetarg
na budow´ oÊwietlenia ulicy Bagiennej w Kàtach W´gierskich,
etap I. Wykonawcà inwestycji zosta∏a firma INSTAL-MEK z ˚yrar-

Gimnazjum z nowymi boiskami
do piłki siatkowej pla˝owej
Przy Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym oddana została do u˝ytkowania
gminna inwestycja sportowa – boiska do piłki siatkowej pla˝owej. Gimnazjum
jest pierwszà placówkà oÊwiatowà na terenie powiatu legionowskiego,
oferujàcà uczniom mo˝liwoÊç uprawiania tego sportu.

T

rzy boiska wytyczone zosta∏y
na powierzchni 20 m x 36 m, wysypano je piaskiem p∏ukanym.
Uroczystego otwarcia dokonali: Wójt
Gminy Niepor´t Maciej Mazur, Starosta Powiatu Legionowskiego Robert
Wróbel oraz Ks. Tomasz Osiadacz
proboszcz parafii NMP Wspomo˝ycielki Wiernych w Stanis∏awowie
Pierwszym, który poÊwi´ci∏ boiska.
Dzi´ki boiskom mo˝liwe b´dzie
rozszerzenie oferty zaj´ç treningowych naszych siatkarek i siatkarzy,
którzy ju˝ teraz uzyskujà doskona∏e
wyniki w turniejach wojewódzkich
i ogólnopolskich. Obecnie treningi
pi∏ki siatkowej pla˝owej b´dà mo˝liwe o ka˝dej porze, jeÊli tylko pozwoli na nie pogoda. Co szczególnie
wa˝ne dla mieszkaƒców, boiska sà
ogólnodost´pne, çwiczyç wi´c mogà
wszyscy ch´tni, po ustaleniu terminu skorzystania z nich. Przy Gimnazjum rozrasta si´ gminne centrum
sportowe, z boiskiem do pi∏ki no˝nej,
do koszykówki, aquaparkiem i nowymi boiskami do pi∏ki pla˝owej.
Otwarciu boisk towarzyszy∏ Festiwal Pi∏ki Siatkowej w Gminie Niepor´t, którego organizatorem by∏
Uczniowski Klub Sportowy „D´bina”. Rozegrany zosta∏ Ogólnopolski

dowa, koszt prac wyniesie 21,2 tys.
z∏otych. Pi´ç punktów Êwietlnych
postawionych zostanie w terminie
do koƒca wrzeÊnia.
Ë BW

Małoł´cka po remoncie
Dobieg∏a koƒca najwi´ksza tegoroczna gminna inwestycja drogowa – przebudowa ulicy Ma∏o∏´ckiej.
Nowa nawierzchnia po∏o˝ona zosta∏a na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Zwyci´stwa o d∏ugoÊci ok. 2 km.
Wykonawcà inwestycji by∏a firma
SKANSKA z Warszawy, a koszt
prac wyniós∏ 630 tys. z∏otych. Obec-

nie trwaja prace przy porzàdkowaniu pobocza. Od 9 czerwca
(od czwartku) przywrócony zosta∏
ruch na ulicy Ma∏o∏´ckiej, linia autobusowa L-8 kursuje na trasie podstawowej. Wznowione zosta∏o kursowanie przystanków: Szkolna 01,
Izabeliƒska 01 i 02, Sosenkowa 01
i 02, P´czkowskiego 01 i 02, PrzyË BW
jació∏ 01 i 02.

UWAGA MIESZKA¡CY!
UWAGA! Projekt kanalizacji w Micha∏owie-Grabinie
i Józefowie – wa˝na informacja dla mieszkaƒców!

Turniej Dziewczàt M∏odziczka,
Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewczàt „Trójki”, I Turniej Pi∏ki Siatkowej Pla˝owej Ch∏opców, zawodników UKS „D´bina”, oraz
I Ogólnopolski Turniej Pi∏ki Pla˝owej Siatkowej Dziewczàt.
JednoczeÊnie Rada Rodziców
wspólnie z gronem pedagogicznym
przygotowa∏a festyn „GimnazjaliÊci – Dzieciom” z wyst´pami wokalno-instrumentalnymi oraz tanecznymi, licznymi konkursami i atrakcja-

mi dla dzieci, pokazami sprz´tu stra˝ackiego oraz WOPR. Towarzyszy∏
im rozegrany na boisku szkolnym
turniej pi∏ki no˝nej dla gimnazjalistów.
Strategicznym sponsorem festiwalu by∏ Operator Gazociàgów Przesy∏owych GAZ-SYSTEM S.A., który
w gminie Niepor´t prowadzi wa˝ne
inwestycje gazowe dla zapewnienia
bezpieczeƒstwa energetycznego kraju, za co bardzo serdecznie dzi´kuË BW
jemy.

Gmina Niepor´t zleciła wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej
w Michałowie-Grabinie II etap oraz w Józefowie.
Projekt b´dzie obejmował kanalizacj´ w drogach
gminnych: Szkolnej, Sienkiewicza, Wiosennej, ˚ywicznej, Rodziny
Kaliƒskich oraz cz´Êci ulicy LeÊnej. Do dróg prywatnych zostanà
zaprojektowane odejÊcia kanalizacyjne, aby umo˝liwiç
w przyszłoÊci podłàczenie nieruchomoÊci do sieci.
Mo˝liwe jest uj´cie w projekcie gminnym kanalizacji równie˝
w drogach prywatnych pod warunkiem podpisania przez
współwłaÊcicieli dróg aktem notarialnym słu˝ebnoÊci przesyłu
na rzecz gminy. Słu˝ebnoÊç przesyłu polega na udost´pnieniu
gminie nieruchomoÊci w celu: wykonania projektu budowlanego,
wykonania robót budowlanych i eksploatacji wykonanej
kanalizacji.
Akt notarialny nale˝y podpisaç w terminie do 29 lipca 2016r.
5 kwietnia 144 uczniów klas szóstych szkół podstawowych prowadzonych
przez gmin´ Niepor´t przystàpiło do sprawdzianu szóstoklasisty. Był to
ostatni sprawdzian szóstoklasisty w formie egzaminu zewn´trznego.

Wyniki sprawdzianu
szóstoklasisty

Nareszcie, finalmente – uroczysta inauguracja nowej siedziby Marra Design

Uroczyste otwarcie siedziby Marra Design
W czwartek 2 czerwca w ciep∏y,
czerwcowy wieczór odby∏a si´ inauguracja otwarcia nowej siedziby MARRA DESIGN w Niepor´cie.
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Nowy salon sprzeda˝y, wyró˝niajàcy si´ wysmakowanà architekturà,
stanà∏ w sàsiedztwie Placu WolnoÊci.
Ten przepi´kny, nowoczesny budynek zaprojektowa∏a Dominimka Rostocka. Szczególne wra˝enie sprawia
on zw∏aszcza po zapadni´ciu zmroku,
gdy wn´trze pi´knie widoczne jest
poprzez przeszklonà Êcian´ frontowà.
UroczystoÊç zaszczycili obecnoÊcià: Wójt Gminy Niepor´t – S∏awomir Maciej Mazur, starosta legionowski – Robert Wróbel, partnerzy biznesowi, przedstawiciele fabryk

z W∏och, architekci, projektanci
wn´trz, przyjaciele.
W∏aÊcicielka firmy Beata Olszewska Marra przywita∏a goÊci po czym
przedstawi∏a ju˝ ponad 20-letnià histori´ dzia∏alnoÊci firmy, która zajmuje
si´ importem oraz dystrybucjà artyku∏ów wyposa˝enia ∏azienek oraz SPA.
Wieczór uÊwietni∏a na jazzowo
swoim cudownym g∏osem Tamara
Raven, a Bogdan Kierejsza i jego niesamowite skrzypce porwa∏y serca
wszystkich kobiet. By∏o magicznie…
Ë BW

Sprawdzian sk∏ada∏ si´ z dwóch cz´Êci – pierwsza, trwajàca 80 minut, zawiera∏a zadania z j´zyka polskiego
i matematyki, druga dotyczy∏a j´zyka obcego nowo˝ytnego (którego
uczniowie uczà si´ w szkole jako
przedmiotu obowiàzkowego) i na jej
napisanie przewidziano 45 minut.
Najlepiej ze sprawdzianem poradzili
sobie uczniowie Szko∏y Podstawowej
im. Wandy Chotomskiej w Józefowie. Uzyskali 75,2 % z cz´Êci pierwszej i 85,7 % z cz´Êci drugiej. Szko∏a w Józefowie uzyska∏a równie˝ najSzkoła

lepsze wyniki w powiecie legionowskim spoÊród wszystkich szkó∏ publicznych. Indywidualnie natomiast
najlepsi okazali si´: Aleksandra Kotwas – uczennica Szko∏y Podstawowej im. Bronis∏awa Tokaja w Niepor´cie oraz Damian Piàtkowski – uczeƒ
Szko∏y Podstawowej im. Wojska
Polskiego w Bia∏obrzegach. Obydwoje byli bezb∏´dni i zdobyli maksymalnà liczb´ punktów.
Szczegó∏owe wyniki gminnych
szkó∏ podstawowych przedstawia
Ë S.Mielcarz
poni˝sza tabela.

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty w %
J´zyk polski Matematyka Ogółem J´zyk angielski
SP w Wólce Radzymiƒskiej 68,6
53,6
61,4
78,4
SP w Izabelinie
69,6
57,6
63,9
76,1
SP w Białobrzegach
75,0
56,2
65,8
79,6
SP w Niepor´cie
74,7
65,6
70,4
81,4
SP w Józefowie
80,8
69,2
75,2
85,7
gmina Niepor´t
75,1
62,5
69,1
81,2
powiat legionowski
75,7
61,9
69,1
79,8
woj. mazowieckie
73,3
58,4
66,1
75,0
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Wykaszanie działek rolnych

12 czerwca przez gmin´ Niepor´t poprowadzi
trasa 5150 Warsaw Triathlon.

wa˝nym elementem ochrony przyrody 5150 Warsaw Triathlon
Na terenie naszej gminy od kilku lat zwi´ksza si´ powierzchnia działek
stanowiàcych odłogowane nieu˝ytki rolne.

D

otyczy to równie˝ znacznych
powierzchni niekoszonych ∏àk
i pastwisk. Stan ten wp∏ywa
na obni˝enie wartoÊci u˝ytkowej
gruntów rolnych oraz przyczynia si´
do wzrostu zagro˝enia po˝arowego.
Ponadto d∏ugotrwa∏e utrzymywanie
w od∏ogowaniu u˝ytków zielonych
i pól, jak wskazujà na to badania naukowe, niekorzystnie oddzia∏uje
na stan równowagi biologicznej fauny i flory Êródpolnej. Do negatywnych zjawisk nale˝y wskazaç pojawiajàce si´ miejsca masowych w´drówek krocionoga piaskowego,
niebezpiecznego dla cz∏owieka,
i ucià˝liwego w zwalczaniu wija.
W ostatnich latach uwidacznia si´ te˝
znaczny wzrost populacji paj´czaków
przenoszàcych groêne dla cz∏owieka
i zwierzàt choroby – kleszczy, które
na niekoszonych ∏àkach majà idealne warunki do rozwoju. Wzrost nieu˝ytków odczuwajà równie˝ gniazdujàce na naszym terenie bociany bia∏e, które tracà w ten sposób

powierzchni´ pokarmowà i mo˝liwoÊç wykarmienia m∏odych l´gów.
Znaczne powierzchnie od∏ogowanych pól zarastajàcych naw∏ocià
i czeremchà powodujà widoczne ju˝
zmiany w otaczajàcym nas krajobrazie. Dlatego majàc na uwadze przytoczone powy˝ej zagadnienia zwracamy si´ do w∏aÊcicieli u˝ytków zielonych i od∏ogowanych gruntów
ornych o wykonanie przynajmniej
jednokrotnego koszenia tych powierzchni. Przypominamy, ˝e obowiàzek koszenia chwastów, traw

oraz zaroÊli na dzia∏kach stanowiàcych u˝ytki rolne wynika z art. 15
ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku
o ochronie gruntów rolnych i leÊnych
(t.j. Dz. U. z 2015 poz. 909 ze zm.).
Ponadto w∏aÊciciele dzia∏ek, którzy
korzystajà z dop∏at udzielanych przez
Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa majà obowiàzek
utrzymywania gruntów obj´tych dop∏atami w dobrej kulturze rolnej,
obejmujàcej m.in. koszenie powierzchni u˝ytków zielonych.
Ë Dariusz Wróbel

Obowiàzki właÊciciela działki
– piel´gnacja własnej zieleni
Ponownie przypominamy mieszkaƒcom o obowiàzkach w zakresie
utrzymania wysokiej i niskiej zieleni na posiadanych nieruchomoÊciach, a w szczególnoÊci o okresowym przycinaniu ga∏´zi drzew lub
krzewów przechodzàcych na teren
sàsiednich nieruchomoÊci. Dotyczy
to m. in. sytuacji, w których rozrastajàce si´ krzewy lub drzewa si´gajà przez ogrodzenie ga∏´ziami
na teren przyleg∏ego do ogrodzenia
chodnika lub drogi, utrudniajàc poruszanie si´ pieszych lub pojazdów.
Post´pujàcy rozrost zieleni powoduje ograniczenie widocznoÊci
przy wyjazdach z posesji, na skrzy-

˝owaniach stwarzajàc zagro˝enie
dla ruchu drogowego i pieszych.
Wa˝ne jest bie˝àce usuwanie konarów i ga∏´zi, uszkodzonych mechanicznie lub obumar∏ych, nad chodnikami przylegajàcymi do posesji,
gdy˝ gro˝à obrywami, stanowiàc realne zagro˝enie dla zdrowia i ˝ycia
u˝ytkowników chodnika. Aby przeciwdzia∏aç takim sytuacjom, wskazane jest sadzenie roÊlin np. drzew
w odpowiedniej odleg∏oÊci od ogrodzenia, zapewniajàcej jego rozwój
bez koniecznoÊci sta∏ego przycinania konarów i ga∏´zi od strony dzia∏ki sàsiedniej. Obok odleg∏oÊci sadzenia istotny jest te˝ dobór gatun-

ków drzew lub krzewów pod wzgl´dem przysz∏ej wysokoÊci i masy korony, aby posadzone drzewa nie powodowa∏y zagro˝enia dla obiektów
budowlanych, w tym linii energetycznych i telefonicznych. W zwiàzku z powy˝szym przypominamy
o obowiàzku w∏aÊciwego utrzymania przez w∏aÊcicieli dzia∏ek posiadanej zieleni. W uzasadnionych
przypadkach, w celu przeciwdzia∏ania zagro˝eniom Gmina Niepor´t
b´dzie przejmowa∏a wykonanie tego obowiàzku w oparciu o przepisy art.149-150 Kodeksu cywilnego
w ramach tzw. prawa sàsiedzkiego.
Ë Dariusz Wróbel

Samorzàdowe Perły Internetu
Dziennik Gazeta Prawna opublikowa∏ wyniki rankingu Samorzàdowe
Per∏y Internetu, do którego zg∏osiliÊmy stron´ gminy Niepor´t.
W g∏osowaniu internautów strona
www.nieporet.pl otrzyma∏a 12 618
g∏osów, co da∏o nam III miejsce
wÊród 61 gmin. Dzi´kujemy za oddane g∏osy, nadal b´dziemy dok∏adaç staraƒ, aby nasz portal by∏ jak
najbardziej funkcjonalny, u˝yteczny i przyjazny dla u˝ytkowników!
Ë BW

Ogłoszenie – PRACA
Dyrektor Gminnego Zak∏adu Komunalnego w Niepor´cie poszukuje pracownika na stanowisko
KONSERWATORA STACJI UZDATNIANIA WODY I SIECI WODOCIÑGOWEJ w wymiarze pe∏nego etatu
w Gminnym Zak∏adzie Komunalnym w Niepor´cie
Adres: Gminny Zakład Komunalny
w Niepor´cie, ul. PodleÊna 4B, 05-126
Niepor´t.
I. Osoba na wymienionym stanowisku
powinna 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
prywatnego do celów słu˝bowych,
e) znajomoÊç konserwacji, naprawy

i diagnostyki automatyki stacji
wodociàgowych, oczyszczalni Êcieków
i przepompowni Êcieków,
II. Wymagane dokumenty:
CV – z dokładnym przebiegiem pracy
zawodowej i kserokopi´ dokumentów
potwierdzajàcych kwalifikacje nale˝y
zło˝yç do dnia 17 czerwca 2016 r.,
w sekretariacie Gminnego Zakładu
Komunalnego w Niepor´cie,
ul. PodleÊna 4b, 05-126 Niepor´t
osobiÊcie lub przesłaç pocztà na adres:
Gminny Zakład Komunalny w Niepor´cie,

ul. PodleÊna 4b, 05-126 Niepor´t.
Dokumenty, które wpłynà do Zakładu
po wyznaczonym terminie nie b´dà
rozpatrywane i zostanà zwrócone
zainteresowanym.
CV powinno byç opatrzone klauzulà:
Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezb´dnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawà z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2015 r., poz. 2135).

Ponad 1000 zawodników zmierzy
si´ z trasà o d∏ugoÊci 1500 metrów
p∏ywania, 40 kilometrów na rowerze i 10 kilometrów biegu. Start zawodów b´dzie mia∏ miejsce w Ryni, meta zlokalizowana zosta∏a
na Placu Teatralnym w Warszawie.
5150 Warsaw Triathlon to impreza presti˝owa, wpisana do kalendarza World Triathlon Corporation,

dzi´ki czemu promowana jest
na ca∏ym Êwiecie.
W dniu zawodów, 12 czerwca,
w godzinach 9.00-12.00 nastàpià
czasowe utrudnienia w ruchu ulicznym, o których informuje ulotka,
przygotowana przez organizatorów. Przepraszamy za wszelkie
niedogodnoÊci!
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Matczyna
Niedziela z rodzinà
Bogaty program sportowy i artystyczny przygotowali dla mieszkaƒców
organizatorzy festynu „Matczyna Niedziela” w Stanisławowie Pierwszym.

Na

festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia
Matki zaprosili 22 maja
ju˝ po raz ósmy: Wójt i Rada Gminy Niepor´t, Proboszcz Parafii NMP
Wspomo˝ycielki Wiernych, so∏tysi
wsi: Aleksandrów, Izabelin, Niepor´t, Stanis∏awów Pierwszy, Rembelszczyzna. Pierwsze sportowe rozgrywki mia∏y miejsce ju˝ w dniu poprzedzajàcym piknik. Uczniowski
Klub Sportowy „D´bina” zorganizowa∏ w gimnazjum turniej minisiatkówki dziewczàt i ch∏opców, natomiast w niedziel´ rywalizowa∏y

dwójki siatkarskie dziewczàt z rocznika 2000-2002. Niedzielne uroczystoÊci rozpocz´∏a msza Êwi´ta odpustowa w koÊciele parafialnym w Stanis∏awowie Pierwszym, której
przewodniczy∏ ks. biskup Marek Solarczyk. Po jej zakoƒczeniu odby∏o
si´ uroczyste wr´czenie pucharów
siatkarzom, po którym rozpocz´∏y
si´ wyst´py artystyczne. Pierwsza
zaprezentowa∏a si´ schola dzieci´ca
przy parafii w Stanis∏awowie Pierwszym, a nast´pnie uczniowie szko∏y
w Izabelinie w przedstawieniu „Calineczka”. W programie chóru Echo

Niepor´tu i M∏odzie˝ 50+ znalaz∏y
si´ pi´kne utwory dedykowane Mamom, dla nich zagra∏ te˝ zespó∏
Awans. Sportowe konkurencje przygotowane zosta∏y z myÊlà o wszystkich uczestnikach spotkania. Odby∏
si´ rodzinny turniej tenisa sto∏owego, biegi dla dzieci z podzia∏em
na kategorie wiekowe, a dla najm∏odszych harcerze zorganizowali
gry i zabawy zr´cznoÊciowe. By∏a
dmuchana zje˝d˝alnia, wolontariusze z gimnazjum ozdabiali dzieciom
twarze kolorowymi rysunkami, Rada Parafialna zaprosi∏a uczestników

festynu do stoiska z potrawami
z grilla, a rodzice uczniów szko∏y
w Izabelinie zaprosili na degustacj´
pysznych ciast. Caritas parafialny
w swoim stoisku przygotowa∏ loteri´ fantowà oraz bicie rekordu Guinnessa – Kilometry Caritas (uzbierano 25 metrów z∏otówek, czyli
1100 z∏), a M∏odzie˝owa Grupa Ratownictwa Wodnego legionowskiego WOPR pokazywa∏a, jak udzielaç

pierwszej pomocy. Z okazji Dnia
Matki wszystkim paniom wójt Maciej Mazur oraz ksiàdz proboszcz
Tomasz Osiadacz wr´czyli pamiàtkowe kubeczki z napisem Matczyna Niedziela 2016. Na pamiàtk´ festynu, jak ka˝e tradycja spotkaƒ,
ksiàdz biskup posadzi∏ w przykoÊcielnym ogrodzie krzak czerwonej
ró˝y.
Ë BW

18 maja w SP im. Bronisława Tokaja w Niepor´cie odbył si´ finał II Gminnego
Konkursu Czytelniczego „W cieniu magicznego drzewa”, nad którym patronat
honorowy sprawował Wójt Gminy Niepor´t Maciej Mazur.

W cieniu magicznego drzewa

Konkurs J´zyka Angielskiego
16 maja odby∏a si´ XI edycja Gminnego Konkursu J´zyka Angielskiego pod patronatem
Wójta Gminy Niepor´t oraz wydawnictwa
Macmillan. Organizatorem tegorocznego konkursu by∏a SP im. 28 Pu∏ku Strzelców Kaniowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Radzymiƒskiej.
Do rywalizacji przystàpili uczniowie z klas 4–6
ze szkó∏ podstawowych w Wólce Radzymiƒskiej,

Niepor´cie, Bia∏obrzegach, Izabelinie i Józefowie. Wszystkim uczestnikom serdecznie dzi´kujemy za udzia∏, a zwyci´zcom gratulujemy.
Serdecznie dzi´kujemy nauczycielom szko∏y za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu oraz stworzenie wspania∏ej atmosfery,
motywujàcej uczniów do sprawdzenia znajomoÊci j´zyka.
Ë Organizator konkursu z ramienia szko∏y:
Beata Jakubik Pietrucha

WYNIKI KONKURSU
Klasa 4
1. Martyna Hawryluk, SP Józefów
2. Mikołaj Dziarski, SP Józefów
3. Anita Dziewi´cka, SP Józefów
Wyró˝nienie: Antoni Zygner Wólka
Radzymiƒska

Klasa 5
1. Filip Iwanowski, SP Józefów
2. Marcin Małecki, SP Józefów
3. Alicja Podolska, SP Izabelin
3. Magda Burkietawicz, SP Białobrzegi
Wyró˝nienie: Jan Zimnoch, SP Izabelin

Klasa 6
1. Mikołaj Bodzan, SP Józefów
2. Michał Kotwas, SP Niepor´t
3. Aleksandra Kotwas, SP Niepor´t
Wyró˝nienie: Damian Piàtkowski SP
Białobrzegi oraz Karol Zaborski SP
Józefów

W zmaganiach dotyczàcych znajomoÊci postaci i wydarzeƒ z ksià˝ek „Magiczne drzewo
Czerwone krzes∏o” i „Magiczne drzewo Olbrzym” uczestniczy∏o siedem 3-osobowych
dru˝yn ze wszystkich gminnych szkó∏.
Wszyscy wykazali si´ wspania∏à znajomoÊcià bohaterów i nawet najdrobniejszych epizodów z obydwu ksià˝ek. O wynikach zdecydowa∏y ró˝nice jednopunktowe.
• I miejsce – dru˝yna Józefów 2 w sk∏adzie:
Jan Gujski, Jan Sucharski, Olivier Pulikowski
• II miejsce – dru˝yna Niepor´t 2 w sk∏adzie:
Krystian Kleindienst, Wiktor Wenreski,
Rafa∏ Zieliƒski
• III miejsce – dru˝yna Józefów 1 w sk∏adzie:
Marta Charkiewicz, Martyna Hawryluk,
Zuzanna Polichnowska
• 1 wyró˝nienie – Bia∏obrzegi – Bartosz Sobczak, Miko∏aj Ramus, Kacper Wasiak

• 1 wyró˝nienie – Wólka Radzymiƒska – Anna Wojciechowska, Aleksander Szostak, Kaj
W∏odarczyk
• 2 wyró˝nienie – Izabelin – Miko∏aj Czerwiƒski, Julia Starzyƒska, Magdalena Za∏´ska
• 3 wyró˝nienie – Niepor´t 1 – Amelia Folgart, Amelia Golonka, Pola Petrykowska
W imieniu wójta nagrody ufundowane
przez gmin´ wr´cza∏y Panie Henryka Galas
i Sylwia Mielcarz.
Gratulujemy zwyci´zcom i wszystkim
uczestnikom, dzi´kujemy za przybycie goÊciom.
Szczególne wyrazy uznania przekazujemy
nauczycielom polonistom i bibliotekarzom
wszystkich szkó∏, za zach´cenie uczniów
do udzia∏u i wspania∏e przygotowanie. Ju˝ dziÊ
zapraszamy wszystkie szko∏y do udzia∏u
w III edycji naszego konkursu.
Ë M.Zieliƒska, E.Banachewicz
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Sołeckie Êwi´to
i Dzieƒ Dziecka
Niedzielne U-rodziny Sołtysa w Józefowie, które stały si´ te˝ gminnym Dniem
Dziecka, miały opraw´, gwarantujàcà sukces uroczystoÊci – bogaty program
estradowy, mnóstwo atrakcji dla najmłodszych oraz pi´knà pogod´.

Od

wczesnych godzin porannych na boisku Orlik rozgrywany by∏
Turniej Pi∏ki No˝nej o Puchar Wójta Gminy Niepor´t, w którym rywalizowa∏o szeÊç „szóstek”. Triumfatorem rozgrywek zosta∏ zespó∏ Izabelin, drugie miejsce zaj´∏a Grabina,
a trzecie Izabelin Sk∏ad.
Popo∏udniowy program wype∏niony by∏ atrakcjami dla dzieci,
przygotowanymi z okazji zbli˝ajàcego si´ Dnia Dziecka. Rozpocz´∏y go konkursy i zabawy z animatorami oraz spotkanie z ma∏ym
lwem, prze˝ywajàcym dramatyczne przygody w d˝ungli. Równie˝
poza scenà wiele si´ dzia∏o, by∏y
dmuchane zje˝d˝alnie, kule wodne,
bungee, tor przeszkód, karuzela,
malowanie twarzy, samochodziki,
klaun z balonami, a wszystko to
nieodp∏atnie, aby dzieciom sprawiç
jak najwi´cej radoÊci. Dostarczyli
jej tak˝e stra˝acy, którzy rozwin´li w´˝e stra˝ackie i odkr´cili kurki
z wodà, umo˝liwiajàc dzieciom polewanie si´ nawzajem, a przyjemnoÊç by∏a tym wi´ksza, ˝e s∏oƒce

mocno grza∏o. By∏o muzycznie
i tanecznie, wystàpi∏ zespó∏ M∏odzie˝ 50+, laureaci szkolnego konkursu piosenki, zespo∏y dzieci´ce
z filii GOK, energetyczne Józefinki z Micha∏em Osmyckim oraz zespó∏ Styl. Wiele te˝ si´ dzia∏o
w gminnym namiocie promocyjnym, gdzie dzia∏a∏ kàcik plastyczny, d∏uga kolejka ustawi∏a si´
do gry zr´cznoÊciowej, zainteresowaniem cieszy∏y si´ te˝ foldery,
mapy i materia∏y informacyjne.
GoÊçmi uroczystoÊci byli so∏tysi z partnerskiego Dobrego Miasta,
którzy tego dnia odwiedzili gmin´
Niepor´t. Razem z so∏tysami naszej
gminy wzi´li udzia∏ w Samorzàdowym Bloku Konkursowym, wygrywajàc dwie z trzech konkurencji
– bieg z przeszkodami w stra˝ackich butach (bardzo du˝ych!) oraz
˝onglowanie kapustà na p∏achcie
materia∏u. Wójt Maciej Mazur powita∏ tak˝e na scenie starost´ Roberta Wróbla, radnych powiatowych Agnieszk´ Powa∏´ i Wies∏awa Smoczyƒskiego, radnych
i so∏tysów gminy Niepor´t. Szcze-

gólne brawa otrzymali so∏tysi Stanis∏aw R´belski z Józefowa i Ryszard Zajàc z Micha∏owa-Grabiny,
którzy zaanga˝owani byli w organizacj´ Êwi´ta.
W licznych punktach gastronomicznych mo˝na by∏o ugasiç g∏ód
i pragnienie, tradycyjnie te˝ Rancho
Bena zafundowa∏o uczestnikom
placki ziemniaczane, a so∏tysi zaprosili do swojego stoiska na degustacj´ ciast. By∏a te˝ doskona∏a grochówka, którà dostarczy∏ Janusz
Rembelski. Serdeczne podzi´kowania nale˝à si´ te˝ Paƒstwu Michalskim, którzy u˝yczyli teren pod organizacj´ festynu. Nad przebiegiem
festynu czuwa∏a silna grupa
z Gminnego OÊrodka Kultury
w Niepor´cie, której dzi´kujemy
za kolejnà udanà uroczystoÊç!
Serdecznie dzi´kujemy sponsorom: firmie Grodno S.A. oraz Operatorowi Gazociàgów Przesy∏owych GAZ-SYSTEM S.A., który
w gminie Niepor´t prowadzi wa˝ne inwestycje gazowe dla zapewnienia bezpieczeƒstwa energetycznego kraju.
Ë BW
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Pierwszy Niepor´cki Piknik Sołecki
Pierwszy Niepor´cki
Piknik Sołecki zaskoczył
uczestników mnogoÊcià
atrakcji, które sprawiły,
˝e bardzo udana
wspólna zabawa trwała
jeszcze długo
po zapadni´ciu zmroku.

M

otywem przewodnim pikniku by∏a historia. Rozpoczà∏
go spacer, zorganizowany
przez Niepor´ckie Stowarzyszenie
Historyczne, podczas którego poznaç mo˝na by∏o wydarzenia z historii Niepor´tu. W oryginalny sposób
uczestnicy Êwi´towali 1050 rocznic´
Chrztu Polski – marszobiegiem na dystansie 1050 metrów, trasà wzd∏u˝
Kana∏u Królewskiego. Budynek
Gminnego OÊrodka Kultury zamieni∏
si´ w Êredniowiecznà osad´ z obozem
rycerskim i stanowiskami rzemieÊlniczymi. Podczas gdy rycerze toczyli
zaci´te walki, kobiety wykonywa∏y
spokojnie codzienne czynnoÊci, a rzemieÊlnicy prezentowali swoje umiej´tnoÊci.
Dzieci oblega∏y ogromny dmuchaniec, mia∏y te˝ mo˝liwoÊç puszczania kolorowych baniek mydlanych.
Na scenie goÊci∏y sekcje taneczno-wokalne z Niepor´tu i z filii
GOK. Urozmaicony program po-

zwoli∏ m∏odym wykonawcom zaprezentowaç swój talent i umiej´tnoÊci.
Z barwnym widowiskiem wystàpi∏
Teatr Obrz´dowy, przyjemnoÊç swoim Êpiewem sprawi∏o s∏uchaczom

Echo Niepor´tu, a wieczorem da∏y
koncerty zespo∏y Parafrazers i Piena Voce. Wystàpi∏ równie˝ Stanis∏aw Górka z koncertem gitarowym
pieÊni rosyjskich. Du˝ym zaintere-

20 maja w Starostwie Powiatowym w Legionowie wr´czono nagrody
laureatom powiatowego etapu X edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego
„Trzymaj Form´!”.

„Niezawodni na wodzie i làdzie”
nagrodzeni!
III miejsce zajà∏ program edukacyjny „Niezawodni na wodzie i làdzie” realizowany w Szkole Podstawowej im. B. Tokaja w Niepor´cie.
Jego autorkami sà nauczycielki:
Agnieszka Lewandowska i Iwona
Kopka. Nagrody autorkom i uczniom
realizujàcym projekt wr´czy∏ podczas
sesji rady powiatu starosta Robert
Wróbel.
Projekt „Niezawodni na wodzie
i làdzie” sk∏ada si´ z trzech cz´Êci:
„Niezawodni na fali”, „˚yj zdrowo-graj tenisowo” i „Niezawodni smakosze zdrowia”. Jego celem jest
m.in. wskazanie mo˝liwoÊci wykorzystania warunków naturalnych oraz
er, infrastruktury sportowej miejscowoÊci Niepor´t dla celów zwi´kszenia aktywnoÊci fizycznej mieszkaƒców, w tym: nauki windsurfingu, rozpowszechnienia gry w tenisa
zimnego wÊród mieszkaƒców Gminy Niepor´t, jak równie˝ propagowa-

nie picia wody oraz zasad zdrowego
od˝ywiania si´.
W ramach programu odby∏y si´
konkursy: na projekt deski windsurfingowej, na nazw´ kortów tenisowych oraz konkurs kulinarny pod has∏em „Wspólne jedzenie ma znaczenie”. Uczniowie przeprowadzili
na ulicach Niepor´tu happening
z okazji Âwiatowego Dnia Wody,
podczas którego zach´cali do picia
wody rozdajàc opatrzone specjalnymi naklejkami butelki wody i ulotki.
W szkole odby∏a si´ tak˝e prelekcja
doktora Jacka Badziana na temat zna-

czenia wody dla organizmu cz∏owieka po∏àczona z degustacjà. W klasach
odbywa∏y si´ warsztaty i zaj´cia kulinarne. W realizacj´ projektu w∏àczyli si´ lokalni przedsi´biorcy: szko∏a windsurfingu LSURF, Restauracja
– pizzeria „Habanero” oraz ca∏e Êrodowisko szkolne.
Realizacja projektu „Niezawodni
na wodzie i làdzie” dobiega koƒca.
Jej fina∏ – Szkolny Dzieƒ Sportu odb´dzie si´ 17 czerwca. Nastàpi wówczas podsumowanie pó∏rocznych
dzia∏aƒ.
Ë I.Kopka

sowaniem cieszy∏y si´ wystawy
ikon oraz „Hej u∏ani”.
Serdeczne podzi´kowania nale˝à
si´ Radzie So∏eckiej i radnym,
Ochotniczej Sta˝y Po˝arnej, Niepo-

r´ckiemu Stowarzyszeniu Historycznemu, Bibliotece Publicznej
Gminy Niepor´t oraz W∏odzimierzowi B∏awdziewiczowi za wk∏ad w orË BW
ganizacj´ imprezy.

Od 13 do 16 maja w Czechach w forcie Josefov koło Jaromer, blisko
granicy polskiej, miał miejsce 49. Zlot skautów INETRCAMP 2016r.

Czeska przygoda!
Dosta∏ si´ tam równie˝ nasz niepor´cki patrol! 8 harcerzy z 14 GDH
„Puszcza” i 2 harcerki z 14 GDH
„Puszczyki” mia∏o okazj´ uczestniczyç w pierwszym swoim zagranicznym harcerskim wyjeêdzie. Has∏em przewodnim imprezy by∏o
„Be a hero!”. Na zlot przyjecha∏o
prawie 3 tys. skautów z kilkunastu

krajów: Belgii, Francji, Holandii,
Czech, Niemiec, Wielkiej Brytanii,
USA, Szwajcarii, W∏och, Rumuni,
S∏owacji i z Polski. Czas wype∏ni∏y harcerzom ciekawe zaj´cia,
za które otrzymywali punkty aktywnoÊci oraz udzia∏ w FOOD FESTIWAL.
Ë D.Zakrzewska
Julia Starzyƒska w Êrodku

Uczennica Szkoły Podstawowej w Izabelinie Julia Starzyƒska zaj´ła
I miejsce w kategorii szkół podstawowych powiatu legionowskiego
w Konkursie Literacko-Plastycznym „Mistrz Pióra i P´dzla” 2016,
odbywajàcego si´ pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo.

Mistrzni Pióra z Józefowa
Ideà konkursu by∏o wy∏onienie spoÊród uczniów szkó∏ podstawowych
i gimnazjum tych, którzy wybiegajà
umiej´tnoÊciami przekazu literackiego i plastycznego poza standardowe umiej´tnoÊci swoich rówieÊników. Tematem pracy pisemnej dla
uczniów szkó∏ podstawowych by∏o:
„A oto moja baÊƒ. Podró˝ do baÊnio-

wej krainy marzeƒ... spotkanie z niezwyk∏à baÊniowà postacià …”.
Uczestnicy mogli wybraç jednà
z trzech form: opowiadanie bàdê list
lub wiersz. Julki list do Dziewczynki z zapa∏kami zosta∏ najwy˝ej oceniony w kategorii prozy i nagrodzony I miejscem.
Ë SP Józefów
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B∏a˝ej Dybek

Anna S∏omiƒska

Z okazji Dnia Dziecka szkoła windsurfingu LSURF, znajdujàca si´
na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Niepor´t-Pilawa,
zorganizowała dla dzieci lekcje windsurfingu.

Dzieƒ Dziecka w LSURF

Sukcesy UKS Fala
na Mistrzostwach Warszawy
W miniony weekend, 3 i 4 czerwca, odbyły si´ Otwarte Mistrzostwa
Warszawy na basenie Olimpijskim przy ulicy Merliniego. Startowało
ponad 770 zawodników i zawodniczek z 67 profesjonalnych klubów
z całej Polski, w tym 22 zawodników z UKS Fala Niepor´t.

S

tart w zawodach by∏ wielkim
wyzwaniem oraz trudnym
sprawdzianem dla ca∏ego klubu, ale zdaliÊmy go rewelacyjnie.
Ambicji i ch´ci wygrywania nie brakuje nikomu z naszej dru˝yny, dzi´ki czemu w najwa˝niejszych zawodach w tym sezonie zdobyliÊmy a˝ 5
medali! Srebrne medale zdobyli:
Marta Pasiƒska na 50 metrów stylem motylkowym, Anna S∏omiƒska
na 50 oraz 100 metrów stylem

grzbietowym, B∏a˝ej Dybek na 50
metrów stylem grzbietowym. B∏a˝ej zdoby∏ ponadto bràzowy medal
na 100 metrów stylem klasycznym.
Wszyscy zawodnicy UKS Fala
zas∏ugujà na wyró˝nienia i gratulacje, poniewa˝ osiàgn´li wartoÊciowe rezultaty, pobili w∏asne rekordy ˝yciowe i zajmowali miejsca
tu˝ za podium, co jest ogromnym
sukcesem na tle tak silnej konkurencji.

Ci´˝ka praca m∏odych zawodników i systematyczny rozwój UKS
Fala Niepor´t przynoszà efekty.
Dzi´ki wsparciu wójta Macieja
Mazura, wspó∏pracy z dyrektorem
OSiR Niepor´t Andrzejem Kulà
oraz z dyrektor SP Józefów
Agnieszkà Powa∏à nie boimy si´
myÊleç o zdobywaniu w kolejnych
latach medali na Mistrzostwach
Polski, Europy czy Âwiata!
Ë Bartosz Krawczak

KALENDARZ HISTORYCZNY CZERWIEC
24.06.972

28–30.1651

18.06.1792

17.06.1834

22.06.1854

– Bitwa pod Cedynià. Mieszko I ksià˝´
Polan zwyci´˝a liczniejsze wojska
Hodona margrabiego Marchii
Łu˝yckiej.
– Jan Kazimierz II pokonuje wojska
kozacko-tatarskie Chmielnickiego
pod Beresteczkiem.
– Po zwyci´skiej bitwie pod Zieleƒcami
z wojskami rosyjskimi pod wodzà
ksi´cia Józefa Poniatowskiego,
na jego wniosek król Stanisław
August Poniatowski ustanowił order
Virtuti Militari przyznawany za czyny
wojenne.
– ukazuje si´ w Pary˝u pierwodruk
„Pana Tadeusza” Adama
Mickiewicza.
– uruchomiony został pierwszy
na Êwiecie szyb naftowy w kopalni
Bóbrka k/Krosna, której zało˝ycielami
byli Ignacy Łukasiewicz, Tytus

Trzecieski i Karol Klobassa-Zrenicki.
– umiera Oskar Kolberg (ur. 1814)
zasłu˝ony popularyzator polskiej
kultury ludowej.
5.06.1894 – po raz pierwszy „Panorama
Racławicka” autorstwa Jana Styki,
Wojciecha Kossaka i innch zostaje
wystawiona we Lwowie.
28.06.1927 – przeniesienie zwłok Juliusza
Słowackiego z Pary˝a do krypty
Wieszczów Narodowych na Wawelu.
30.06.1943 – aresztowanie przez Niemców
Komendanta Głównego Armii
Krajowej, dowódcy Sił Zbrojnych
w Kraju Stefana Roweckiego
„Grota”.
2–10.06
– Pierwsza Pielgrzymka Ojca Âwi´tego
Jana Pawła II do Polski. Poczàtek
rozpadu komunizmu w Europie.
3.06.1890

Ë oprac. W.B∏awdziewicz

Ju˝ 29 maja podczas zaj´ç nad wodà ich uczestnicy zapoznawali si´
ze sportem i uczyli podstawowych
zasad ˝eglowania. Wszyscy rozpocz´li od p∏ywania na deskach z wios∏ami, a nast´pnie dostali ˝agle
i çwiczyli p∏ywanie prosto oraz najprostsze zwroty.
Przez ca∏y dzieƒ na terenie bazy
mo˝na by∏o równie˝ spróbowaç
swoich si∏ na deskach Trick Board,
które wyrabiajà i çwiczà równowag´ i koordynacj´ motorycznà. Najm∏odsi, którzy pokolorowali surf

kolorowanki, otrzymali superupominki.
W podobny sposób sp´dzi∏a
1 czerwca czas klasa 1 a ze szko∏y w Niepor´cie. Dzieciaki w piankach i kamizelkach, po rozgrzewce na làdzie, zabra∏y ˝agle i ju˝
na wodzie uczy∏y si´ poprawnego
podnoszenia ˝agla, p∏ywania prosto
oraz zawracania. Na koniec, jako
nagroda i zwieƒczenie sukcesów
z ˝aglami, przysz∏a chwila na deski z wios∏ami.
Ë A.Leciejewska

Wspólna wyprawa
po krainie dzieciƒstwa
Nowe Przedszkole Smyka Podró˝nika, które zostanie otwarte 1 wrzeÊnia 2016 roku, zaprasza na wspólnà wypraw´ po krainie dzieciƒstwa
– Razem rozpoczniemy przygod´
z naukà i b´dziemy odkrywaç
Êwiat wszystkimi zmys∏ami. Bo podró˝e kszta∏cà, uczà akceptacji
i pozwalajà rozwinàç kreatywnoÊç.
Zapisy ju˝ trwajà: 516 38 48 48.
Czesne od 350 z∏. Wi´cej informacji www.smykpodroznik.edu.pl
Czekamy na Twojego Smyka Podró˝nika!
Ë
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