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PROGRAM POPRAWY JAKOÂCI POWIETRZA
NA TERENIE GMINY NIEPOR¢T
Szanowni Paƒstwo
Palenie w´glem w piecach domowych,
przy utrzymywaniu si´ specyficznych warunków
atmosferycznych, to główne przyczyny pogarszajàcego si´
jesienià i zimà stanu powietrza.
Stare piece, w których mo˝na paliç nie tylko w´glem
i drewnem, ale tak naprawd´ wszystkim, zanieczyszczajà
Êrodowisko i szkodzà zdrowiu ludzi. Od lat powietrze
w sàsiadujàcym z nami Legionowie w sezonie grzewczym
przekracza stany alarmowe.
˚eby nie dopuÊciç do pogorszenia si´ stanu Êrodowiska
równie˝ na terenie Naszej gminy, zdecydowałem
o rozpocz´ciu prac nad wdro˝eniem Programu

poprawy jakoÊci powietrza na terenie gminy
Niepor´t.
Zanim jednak opracujemy i wdro˝ymy ww. program
chciałbym oszacowaç zapotrzebowanie mieszkaƒców
gminy na wymian´ êródeł ciepła na ekologiczne.
W tym celu przygotowaliÊmy stosownà ankiet´, którà
nale˝y wypełniç i przekazaç do Urz´du Gminy
w terminie do dnia 28.02.2017 roku.

Analiza zło˝onych ankiet i pism umo˝liwi opracowanie
programu zakładajàcego wspólne rozwiàzanie dotyczàce
zachowania czystego powietrza na terenie gminy.
Pami´tajmy, ˝e korzyÊci z wymiany pieców w´glowych nie
ograniczajà si´ tylko do czystszego powietrza w najbli˝szej
okolicy. Nowy piec to tak˝e mniej osadów z w´glowego
pyłu, mniej codziennych obowiàzków, to tak˝e czysty
i nowoczesny dom.

JednoczeÊnie bardzo prosz´ o zgłaszanie
zamieszkałych obszarów gminy tj. ulic, osiedli, które
nie zostały do tej pory zgazyfikowane i gotowoÊci
do podłàczania si´ do wybudowanej sieci gazowej.

Wójt Gminy Niepor´t
/ Maciej Mazur /
Ankieta znajduje si´ na stronie 3,
została te˝ zamieszczona na stronie www.nieporet.pl

Gmina Niepor´t
na 59. miejscu wÊród
najbogatszych gmin w Polsce
W opublikowanym przez Ministerstwo Finansów
rankingu gmin, odzwierciedlajàcym wielkoÊç
dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego
mieszkaƒca, gmina Niepor´t zaj´ła 59 miejsce.
Ranking pokazuje dochody 2 478 gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich w Polsce. Ministerstwo Finansów co
roku publikuje wskaêniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca. Jest to wskaênik G, który mówi o wielkoÊci dochodów osiàganych z podatków lokalnych
w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca gminy. Podstawà wyliczeƒ na 2017 r. by∏y dane o finansach gmin za 2015 r.
Âredni wskaênik gminny, który odzwierciedla dochód podatkowy na jednego mieszkaƒca dla wszystkich gmin w kraju, oszacowano w tym roku na 1 596 z∏.
Gmina Niepor´t osiàgn´∏a dochód na jednego mieszkaƒca
w wysokoÊci 2.712,83 z∏ i jest najwy˝ej sklasyfikowanà gminà powiatu legionowskiego. Pozycja gminy Niepor´t systematycznie si´ poprawia, w ubieg∏ym roku by∏a to 65. lokata.
W skali województwa mazowieckiego, liczàcego 319 jednostek samorzàdu terytorialnego, gmina Niepor´t uzyska∏a
15 lokat´.
Rekordzistà pod wzgl´dem wysokoÊci wskaênika G jest
od lat gmina wiejska Kleszczów, w której na jednego mieszkaƒca przypada 34 825 z∏. Najbiedniejszà gminà pod wzgl´dem dochodów per capita okaza∏a si´ Radgoszcz, gdzie podatki przynios∏y 424 z∏ na g∏ow´ mieszkaƒca.
– Bardzo si´ ciesz´, ˝e nasze starania i praca przynoszà dobry rezultat i pozycja gminy w rankingu poprawia si´. Wp∏ywy z podatków sà istotnà cz´Êcià naszego bud˝etu. Przy racjonalnym zarzàdzaniu finansami, mo˝emy realizowaç inwestycje, dzi´ki którym gmina staje si´ coraz bardziej nowoczesna
i roÊnie komfort ˝ycia mieszkaƒców – powiedzia∏ wójt Maciej Mazur.
 BW
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Regaty bojerowe
o Puchar Warszawy Yacht Klub Polski Warszawa
21 i 22 stycznia na Jeziorze Zegrzyƒskim
rozegrane zosta∏y bojerowe regaty centralne – PUCHAR WARSZAWY, których organizatorem by∏a Sekcja Bojerowa Yacht Klub Polski Warszawa. Biuro regat znajdowa∏o si´ na terenie
Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Niepor´t-Pilawa. Do regat zg∏osi∏o si´ ∏àcznie 55 zawodników z 19 klubów, których przywita∏ Komandor Zarzàdu G∏ównego Yacht Klubu Polski
Janusz Marek Taber.
Na otwarciu regat obecni byli: Piotr
Burczyƒski, wielokrotny medalista mistrzostw Êwiata i Europy oraz dziesi´ciokrotny mistrz Polski w klasie DN, ¸ukasz
Zakrzewski, czterokrotny medalista mistrzostw Êwiata w bojerach w kl. DN
oraz 2-krotny Wicemistrz Europy, Zuzanna Rybicka, mistrzyni Êwiata juniorów,
Jerzy Taber, dziesi´ciokrotny mistrz
Warszawy. Obecni byli tak˝e cz∏onkowie
bojerowej w∏adzy IDNIYRA: Wiceko-

„SERCE LEGIONU”
dla Urz´du Gminy Niepor´t
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mandor Jerzy Henke i Wicekomandor
Maciej Brosz
S´dzià G∏ównym Zawodów by∏a Dorota Michalczyk. Mimo trudnych warunków i s∏abego wiatru uda∏o si´ rozegraç
zaplanowane wyÊcigi w kategorii DN Se-

RUNMAGEDDON
w Józefowie
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niorów, Juniorów M∏odszych oraz w klasie ICE-OPP. Zwyci´zcom zawodów
serdecznie gratulujemy, a wszystkim
uczestnikom ˝yczymy sportowych sukcesów!
 B.Wilk

HARMONOGRAM odbioru odpadów
komunalnych w LUTYM 2017 roku

str. 7
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Urzàd Gminy Niepor´t otrzymał
odznaczenie „Serce Legionu”, przyznawane
za szlachetnoÊç i ˝yczliwoÊç w czynach
na rzecz Honorowego Krwiodawstwa.

„Serce Legionu”
dla Urz´du Gminy Niepor´t

O

dznaczenia „Serce Legionu” przyznane zosta∏y po raz pierwszy podczas uroczystoÊci, na którà zaprosili przedstawicieli samorzàdów i wojska, zaanga˝owanych w realizacj´ idei krwiodawstwa, Adam
Struzik Marsza∏ek Województwa Mazowieckiego i Robert Kowalewski Prezes Klubu
HDK PCK Legion. Urzàd Gminy Niepor´t
wyró˝niony zosta∏ ponadto Dyplomem uznania, przyznanym przez Marsza∏ka Adama
Struzika, z podzi´kowaniem za „aktywny
udzia∏ w realizacji wznios∏ej i humanitarnej
idei krwiodawstwa, a tak˝e zaanga˝owanie
w dzia∏alnoÊç na rzecz niesienia pomocy potrzebujàcym oraz ratowanie zdrowia i ˝ycia”.
Przyznajàc odznaczenie „Serce Legionu”
Kapitu∏a doceni∏a zw∏aszcza dzia∏ania, jakie

z inicjatywy wójta Macieja Mazura podj´te
zosta∏y, aby udzieliç pomocy uczennicy
szko∏y podstawowej Zuzi oraz jej babci.
Mieszkanki gminy odnios∏y bardzo powa˝ne obra˝enia w po˝arze domu. Babci dziewczynki nie uda∏o si´ niestety uratowaç, a jej
samej potrzebna by∏a krew do ratowania ˝ycia. W zorganizowanej i nag∏oÊnionej akcji
krwiodawstwa wzi´∏o udzia∏ wielu mieszkaƒców oraz pracowników urz´du. Dzi´ki ich zaanga˝owaniu zabrano wiele litrów cennego
p∏ynu, niezb´dnego do ratowania zdrowia
i ˝ycia chorych.
Wszystkim, którzy dzielà si´ darem ˝ycia,
jeszcze raz serdecznie dzi´kujemy.
 B.Wilk

18 stycznia zawarta została pi´tnastoletnia umowa dzier˝awy pomi´dzy Gminà Niepor´t
a Yacht Klub Polski WARSZAWA.

Umowa z YKP Warszawa
została zawarta

Gmina Niepor´t realizuje przedsi´wzi´cia
zwiàzane z rozwojem gminnego terenu
nad Jeziorem Zegrzyƒskim – Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Niepor´t-Pilawa. Zgodnie z docelowà koncepcjà zagospodarowania tego terenu Gmina przeznaczy∏a obszar zatoki Pilawa do uprawiania
sportów wodnych organizujàc tam tzw.
,,Stref´ ˚eglarstwa”.
SpoÊród klubów i szkó∏ek ˝eglarskich prowadzàcych dotàd dzia∏alnoÊç na terenie
Kompleksu, jako pierwszy – wiodàcy przenosi si´ w docelowe miejsce na Pilawie Yacht
Klub Polski Warszawa. To Klub ˝eglarski
z tradycjà, bowiem ju˝ od roku 1924 zajmuje si´ szkoleniem najm∏odszych. Wychowankowie YKP Warszawa to m.in.: Mateusz
Kusznierewicz i Zosia Klepacka, si´gajàcy
po najwy˝sze trofea ˝eglarskiego Êwiata.

Ze strony Yacht Klubu Polski Warszawa
umow´ podpisali W∏adys∏aw Kowalczyk,
Komandor YKP Warszawa i Iwona Szachog∏uchowicz, Skarbnik YKP Warszawa, obecni byli tak˝e Witold Nerling, utytu∏owany trener-koordynator i Arkadiusz Bia∏as, cz∏onek
YKP Warszawa.
Umowa z Gminà pozwoli YKP Warszawa
kontynuowaç na terenie gminy dzia∏alnoÊç
w zakresie sportów wodnych, obejmujàcà
szkolenie i upowszechnianie sportów wodnych wÊród dzieci i m∏odzie˝y. Planowane
jest utworzenie sekcji ˝eglarskiej dzieci
i m∏odzie˝y z gminy Niepor´t, a tak˝e organizowanie dla nich letnich obozów szkoleniowych w nowoczesnej bazie, którà Klub zobowiàza∏ si´ wybudowaç.
 BW
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Od czerwca 2016 roku w Stanisławowie
Pierwszym działa nowo otwarta
firma APS Energia S.A. Firma jest
producentem niezawodnych systemów
zasilania dla energetyki, energetyki
atomowej, przemysłu naftowo-gazowego,
wojska i innych bran˝. O działalnoÊci firmy
i planach zwiàzanych z gminà Niepor´t
rozmawiamy z Piotrem Szewczykiem
Prezesem Zarzàdu APS Energia SA.
– Dlaczego wybór miejsca pod nowà siedzib´ pad∏ akurat na gmin´ Niepor´t?
Cieszymy si´, ˝e jesteÊmy w tej okolicy. Akurat tu mogliÊmy kupiç 4 hektary pod nasze
inwestycje. Na sàsiedniej dzia∏ce za 3–4 lata planujemy dalszà rozbudow´ firmy. Docelowo
chcemy zatrudniç 600–800 osób. Obecnie
w Stanis∏awowie Pierwszym zatrudniamy 200
pracowników. Spó∏ka ma tak˝e fabryk´
w Wilczkowicach Górnych ko∏o Kozienic,
w sàsiedztwie Elektrowni Kozienice, gdzie równie˝ pracuje 200 osób. W swojej dziedzinie zak∏ad w Stanis∏awowie jest jednà z najnowoczeÊniejszych fabryk w Europie.
– Zak∏ada∏ Pan firm´, jak wyglàda∏y poczàtki?
By∏o czterech za∏o˝ycieli, doktorantów, a póêniej doktorów na Politechnice Warszawskiej.
Naszym mentorem by∏ profesor Antoni Dmowski, który dotàd jest pracownikiem uczelni. Pragn´liÊmy tworzyç nowe technologie dla przemys∏u. ZaczynaliÊmy w gara˝u w Zielonce
w 1995 roku. 6 lutego przypada 22. rocznica naszej dzia∏alnoÊci. ProdukowaliÊmy urzàdzenia
na potrzeby technologii pró˝niowych, ca∏a produkcja by∏a przeznaczona na rynki Stanów Zjednoczonych, Holandii, Szwajcarii, Niemiec,
Francji, Japonii i Korei.
– Jak wyglàda produkcja obecnie?
Obecnie jesteÊmy na rynku polskim wiodàcà firmà w bran˝y. Mamy 5 spó∏ek zagranicznych:
najstarszà w Kazachstanie od 2004 roku oraz
w Rosji, Azerbejd˝anie, Czechach i na Ukrainie.
Organizacje sprzeda˝owe sà w blisko 20 krajach, np. Kuwejcie, Australii, Iranie, Egipcie,
na Litwie. Wsz´dzie tam, gdzie potrzeba zabezpieczyç ciàg∏oÊç pracy systemów technologicznych, w elektrowniach, a tak˝e szpitalach,
SOR-ach czy stacjach dializ. Uczestniczymy
w budowie nowych bloków energetycznych
w Kozienicach i Opolu, wspó∏pracujemy w tej
dziedzinie z Japoƒczykami i Niemcami. WygraliÊmy tak˝e kontrakt w Elektrowni Turów, staramy si´ równie˝ o kontrakt w Jaworznie. JesteÊmy te˝ jedynà polskà firmà dostarczajàcà
urzàdzenia zabezpieczajàce rdzeƒ w elektrowniach atomowych.
APS Energia ma ponadto spó∏k´ córk´, w której mamy 100% akcji, ENAP S.A. Jest to us∏ugodawca w zakresie zaawansowanej technologii zwiàzanej z automatykà w energetyce
w bran˝y chemicznej, w papierniach, na nowoczesnych jednostkach p∏ywajàcych. Dodam, ˝e
od 2013 roku firma APS Energia jest na gie∏dzie,
co zmieni∏o w znacznym stopniu nasze ˝ycie.
– Czy macie Paƒstwo jeszcze jakieÊ plany
zwiàzane z gminà Niepor´t?
WystosowaliÊmy list otwarty, podpisany przez
Zarzàd APS Energia S.A. i Zarzàd BERICAP S.A. do Wójta Gminy Niepor´t – Macieja Mazura w sprawie za∏o˝enia wieczorowej
szko∏y bran˝owej, zarówno na poziomie zawodowym, jak i technikum. Jest to zwiàzane bezpoÊrednio z potrzebami obu firm. Chcemy poszerzaç grono naszych wyspecjalizowanych pracowników, stàd ta inicjatywa. Moment jest
sprzyjajàcy, jesteÊmy Êwiadkami rozpoczynajà-

cej si´ w∏aÊnie reformy oÊwiaty. PrzeprowadziliÊmy ju˝ pierwsze rozmowy z panem wójtem,
który zainteresowa∏ si´ pomys∏em. MyÊlimy
o szkole kszta∏càcej w zawodzie elektromechanicznym. Nasi specjaliÊci mogà zabezpieczyç
kadry pedagogiczne, zapewnimy miejsce praktyk i wsparcie przedsi´wzi´cia. Dyskutujemy te˝
nad wsparciem finansowym budowy domów
szeregowych, które nasi pracownicy mogliby
kupowaç po preferencyjnych cenach.
– Co Pan najbardziej lubi w swojej pracy?
Wyzwania?
Wyzwania oraz wszystkie humanistyczne relacje, jakie towarzyszà biznesowi – komunikacj´
z ludêmi, poznawanie ludzi, nawiàzywanie przyjaêni. Ch´ç tworzenia, która towarzyszy dzia∏aniu. I ÊwiadomoÊç, ˝e dzi´ki pracy u nas,
utrzymuje si´ kilka tysi´cy osób.
– Na Êcianach w korytarzach firmy, w pracowniczych sto∏ówkach wiszà ciekawe zdj´cia…
Tak, wspieramy sztuk´, m.in. fotografi´. Jednym
z naszych przedsi´wzi´ç jest wsparcie wydania
albumu fotograficznego Andrzeja Batury, znanego polskiego fotoreportera i dzia∏acza fotograficznego, specjalizujàcego si´ w fotografii socjologicznej. Podarowa∏ nam pi´ç fotografii, trzy
z nich zawiesiliÊmy. Do aran˝acji wn´trz firmowych wykorzystaliÊmy te˝ prace Henryka Malesy, cz∏onka Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego i doskona∏ego fotografa jazzu. Ponadto sfinansowaliÊmy wydanie p∏yty Kasi Rodowicz,
firma jest te˝ sponsorem sekcji judo, zresztà tej,
w której uczy∏em si´ tego sportu – AZS Politechnika Warszawska.
– Ma Pan te˝ licencj´ pilota…
Tak, chcia∏em byç pilotem liniowym, ale jednak wybra∏em biznes. Nad Stanis∏awowem jest
strefa TRA 25 w pobli˝u lotniska w Babicach,
wykorzystywana do çwiczenia niebezpiecznych
manewrów i akrobacji. Zdarza mi si´ usiàÊç
za sterami. Lubi´ bardzo ∏owiç ryby, zw∏aszcza
w Polsce – tu, na Jeziorze Zegrzyƒskim, na WiÊle, na Ba∏tyku, na Jeziorze ˚arnowiec. Ale te˝
np. na rzece Ob, w której ∏owi∏em okonie. Dwa
tygodnie temu by∏em na Syberii i ∏owi∏em
przy temperaturze – 42 stopnie.
– Bra∏y ryby?
O, pewnie! Bardzo lubi´ dalekà Syberi´. Obcowanie z autochtonami, Chantami, obserwowanie, jak ˝yjà w ekstremalnych warunkach, jest
bardzo ciekawe. Jestem fanem by∏ych krajów
Zwiàzku Radzieckiego.
– Wracajàc do pracy, z czym Pan wià˝e przysz∏oÊç firmy?
NowoÊcià jest konsturowanie autobusów hybrydowych oraz dostawa urzàdzeƒ na potrzeby trakcji miejskiej i kolejowej. To jest nowa i bardzo
du˝a dziedzina, którà chcemy wykorzystaç.
Ostatnio zbudowaliÊmy te˝ drugi w Polsce magazyn energii dla dystrybutora warszawskiego.
To pierwsze tego typu urzàdzenia w Polsce. Jak
mówi mój dobry kolega: wa˝ne jest, ˝eby w biznesie nie by∏o nudno.
Dzi´kuj´ Panu za rozmow´.
 Rozmawia∏a Beata Wilk
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PROGRAM POPRAWY JAKOÂCI POWIETRZA
NA TERENIE GMINY NIEPOR¢T
ANKIETA (sonda˝owa)
dotyczàca ch´ci uczestnictwa w planowanym programie dotyczàcym
poprawy jakoÊci powietrza na terenie gminy Niepor´t
Prosimy o wypełnienie poni˝szej ankiety przez Mieszkaƒców zainteresowanych wymianà kotłów centralnego ogrzewania.
Ankieta ma charakter sonda˝owy. Nie jest wnioskiem o dofinansowanie. Ankieta ma na celu okreÊlenie skali zapotrzebowania wÊród
mieszkaƒców gminy Niepor´t na: wymian´ kotłów w´glowych lub opalanych drzewem na kotły gazowe lub opalane biomasà.
Nie przewiduje si´ wymiany kotłów gazowych na kotły gazowe o lepszej sprawnoÊci.

POTENCJALNY UCZESTNIK PROGRAMU
Imi´

Nazwisko

MiejscowoÊç

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Telefon

Adres e-mail

DANE O OBIEKCIE
1. Rodzaj budynku:

 jednorodzinny

 zabudowa bliêniacza

2. Rok budowy ………......................

 mieszkalno-usługowy

3. Powierzchnia ogrzewanego budynku ………...............mkw

4. Czy budynek ma ocieplone:

 Tak
 Tak

Êciany zewn´trzne
strop / dach

 Nie
 Nie

5. Jakiego rodzaju okna zamontowane sà w budynku?

 drewniane

 plastikowe

Prosz´ podaç rok monta˝u okien .............

6. èródło/a ciepła wykorzystywane w budynku:

 w´giel

 drewno

 olej opałowy
 energia elektryczna
 inne .......................................................
 Tak

7. Czy wykorzystywana jest energia odnawialna?



Nie

JeÊli tak, to jaka? .....................................................................................................................................................................................
8. Na jakie êródło ciepła planuje Pan/ Pani wymieniç obecne êródło ciepła:

 piec gazowy

 biomasa (pelet, brykiet, słoma)

9. Planowany termin wymiany pieca:

 2017

 2018

 2019

10. Czy w przypadku braku sieci gazowej w miejscu Paƒstwa zamieszkania wyra˝ajà Paƒstwo gotowoÊç podłàczenia si´
do wybudowanej sieci gazowej?

 Tak

 Nie

Wypełnionà ankiet´ nale˝y odesłaç na adres Urzàd Gminy Niepor´t, Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t, przesłaç na adres mailowy
(w formie skanu): urzad@nieporet.pl lub wypełniç na stronie www.niepor´t.pl, w terminie do dnia 28.02.2017r.
Kontakt: Urzàd Gminy Niepor´t – Dział Ochrony Ârodowiska i Rolnictwa, tel.: 022 767-04-10
Ja ni˝ej podpisany, działajàc w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1182 ze zm.) wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gmin´ Niepor´t.
Data………………....……..

Podpis ………………………………..................................
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Kochani!
Za nami kolejny finał
Wielkiej Orkiestry Wielkiej
Pomocy. Ju˝ dwudziesty
piàty, a jedenasty
w naszej szkole.
ZebraliÊmy w tym
roku 102 443,36 zł.
Niebywa∏e, ˝e z roku na roku pieni´dzy w Skarbcu coraz wi´cej. Energia, mimo tylu lat grania, nie
opada. JesteÊcie wspaniali, wszyscy! Wolontariusze, artyÊci, ludzie dobrej woli. Mali i duzi. Dajecie nam si∏´ do robienia tej imprezy. W tym roku by∏o 123 wolontariuszy. Mimo zimna, zm´czenia, wszyscy daliÊcie z siebie wszystko. Nie
poddawaliÊcie si´ nawet mimo choroby. Dzi´kujemy Wam! Bez Was nie ma tej imprezy.
Dzi´kujemy za zaanga˝owanie wszystkim,
którzy przyczynili si´ do organizacji tego przedsi´wzi´cia, rola ka˝dego z Was jest nieoceniona.
ZnaleêliÊcie czas na to, aby poÊwi´ciç go dla naszego Sztabu, daliÊcie serce i mnóstwo energii.
Cudowne jest to, ˝e wracacie do nas co roku,
na bieg, na stoiska, na licytacje.
Za rok widzimy si´ znowu, dla wspólnego celu.
SIEMA
 Sztab WOÂP Józefów

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej w Izabelinie swà działalnoÊç
zapoczàtkowało Szkolne Koło Wolontariatu. Jego opiekunem jest Pani Barbara Skrzypkiewicz.

Wolontariusze z Izabelina dzieciom

Zmiany w Niepublicznym
Modelowym Przedszkolu
w Stanisławowie Pierwszym
Niepubliczne Modelowe Przedszkole, dzia∏ajàce od 2015 roku
w Stanis∏awowie Pierwszym, zmieni∏o lokalizacj´. Przedszkole, które do tej pory mieÊci∏o si´ przy ulicy Jod∏owej, zosta∏o przeniesione
do siedziby przy ul. Jana Kazimie-

Przeka˝
podatku

rza 283 w Stanis∏awowie Pierwszym.
Od stycznia przedszkole rozszerzy∏o swà dzia∏alnoÊç o grup´ ˝∏obkowà. Teraz placówka przygotowana jest na przyj´cie dzieci w wieku od 1 do 6 lat.


1%

W rozliczeniu rocznym PIT mo˝emy
okreÊliç, komu chcemy przekazaç 1%
naszego podatku.
Na stronie www.nieporet. pl, w zakładce
Przeka˝ 1%, znajduje si´ lista organizacji
po˝ytku publicznego, reprezentujàce osoby
z terenu gminy Niepor´t, potrzebujàce wsparcia.
Zach´camy Paƒstwa do przekazania 1% podatku
naszym współmieszkaƒcom.
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9 wrzeÊnia odby∏o si´ pierwsze, informacyjne zebranie z zainteresowanymi uczniami, a ju˝
15 wrzeÊnia 2016 r. odby∏y si´
„Warsztaty o wolontariacie” dla
ch´tnych uczniów, rodziców i nauczycieli.
Wolontariusze realizujà zadania
w Êrodowisku szkolnym, jak i pozaszkolnym. Pomagajà m∏odszym
kolegom odrabiaç lekcje na Êwietlicy, pracujà w bibliotece szkolnej.
Wa˝nymi akcjami podj´tymi
przez wolontariuszy sà:
• pomoc zwierz´tom ze schroniska
w Józefowie,
• organizacja Szlachetnej Paczki
dla rodziny z naszej gminy,
• organizacja Mi´dzynarodowego
dnia Wolontariusza, podczas którego, cz∏onkowie Szkolnego Ko-

∏a Wolontariatu zostali uroczyÊcie
pasowani na wolontariuszy
i otrzymali pamiàtkowe koszulki.
• aktywne wspieranie dzieci
z Przedszkola Rehabilitacyjnego
Ooniwerek,
• udzia∏ w WOÂP.
30 wolontariuszy systematycznie, raz lub dwa razy w tygodniu
pracuje z niepe∏nosprawnymi
dzieçmi w Ooniewerku. Wolontariusze sà dla nich i nauczycieli specjalistów przede wszystkim…
• KOOCHANI – majà ogromne
i ciep∏e serca. PoÊwi´cajà swój
wolny czas dzieciom, wnoszàc
do przedszkola niezwykle radosnà
atmosfer´.
• PE¸NI ZAPA¸U – nigdy nie narzekajà. Ju˝ od przekroczenia
drzwi tryskajà energià i humorem,

zara˝ajàc przy tym wszystkich
pozytywnà energià.
• KREATYWNI – wymyÊlajà
przeró˝ne zabawy, dzi´ki którym
dzieci w przedszkolu i szkole rozwijajà przy nich nowe umiej´tnoÊci.
• TROSKLIWI – gdy trzeba pomóc
nakarmià maluchy, gdy jest czas
odpoczynku czytajà bajki lub
Êpiewajà piosenki, gdy ktoÊ ma
z∏y humor … zawsze przytulà!
• TOLERANCYJNI – akceptujà
wszystkich bez wzgl´du na ich
wady czy innoÊç. Zawsze starajà
si´ dostrzegaç jak najwi´cej pozytywnych cech.
• POMOCNI – pomagajà równie˝
nauczycielom podczas zaj´ç dydaktycznych wykonujàc ozdoby
lub prace plastyczne.
• CIERPLIWI – wykazujà si´ niezwyk∏ym spokojem i cierpliwoÊcià, której wszyscy mogliby si´
od Nich uczyç.
• SÑ PRZYJACIÓ¸MI – nawiàzujà z dzieçmi niesamowità wi´ê.
Kiedy tylko otwierajà drzwi
od sali wszystkie oczy skierowane sà w∏aÊnie na nich, a opiekunowie pozostajà na dalszym planie?
Czasami wystarczy to, ˝e po prostu z Nimi sà… I za to ich Koochamy!!!!!
 Opiekun Szkolnego
Ko∏a Wolontariatu
Barbara Skrzypkiewicz
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Koncert „Powitajmy Maleƒkiego” w Józefowie 8 stycznia w koÊciele w Józefowie odbył si´ koncert „Powitajmy Maleƒkiego”
w wykonaniu chórów SALVE REGINA z Józefowa, AVE oraz OKTAWIAN z Warszawy, którym towarzyszył kwartet smyczkowy
oraz soliÊci Warszawskiej Opery Kameralnej – Mira Tukalska-Âliwa i Bogdan Âliwa.

Koncert „Powitajmy Maleƒkiego” w Józefowie

W

yst´p zosta∏ przyj´ty entuzjastycznie, a aran˝acje polskich kol´d greckiego kompozytora Georgiosa Tapesa bardzo
spodoba∏y si´ licznie przyby∏ej pu-

blicznoÊci, która zgotowa∏a artystom
owacje na stojàco!
Chór SALVE REGINA zosta∏ za∏o˝ony przy Parafii w Józefowie 3 lata temu przez by∏ego Proboszcza ks.

Piotra Âliwk´ i jest chlubà Parafii.
Dyrygentka Chóru, pani Anastasia
Tape-Bukowian, Greczynka z pochodzenia, jest absolwentkà dyrygentury chóralnej Akademii Muzycznej

im. F. Chopina w Warszawie i jest
mieszkankà Micha∏owa-Grabiny.
Niedzielny wyst´p by∏ jednym
z trzech koncertów (tak˝e w P∏udach
i Koby∏ce) zorganizowanym przez

panià Anastasi´ Tape-Bukowian oraz
Fundacj´ AVE dzia∏ajàcà przy Parafii w P∏udach kierowanà przez pana
Bart∏omieja W∏odkowskiego.
 Monika Kamiƒska

Kalendarz imprez w lutym 2017
WARSZTATY

KONCERT
GOSPEL

ORAZ

ZIMOWY POLAND BIKE MARATHON

4–5 lutego WARSZTATY
Gminny OÊrodek Kultury ul. Dworcowa 9 a, Niepor´t

KONCERT

5 lutego godz.19.00
KoÊciół NMP Wspomo˝ycielki Wiernych w Stanisławowie Pierwszym ul. Izabeliƒska 8

19 lutego Niepor´t Plac WolnoÊci

6 SPORT
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Walka z zimnem, przeszkodami i samym sobà, czyli zimowy

Runmageddon
w Józefowie

Trudne, zimowe warunki nie odstraszyły ponad 2 tysi´cy osób, które w miniony
weekend w Józefowie wzi´ły udział w zimowej odsłonie najwi´kszego w Polsce
cyklu biegów przeszkodowych Runmageddonie, zorganizowanego
we współpracy z gminà Niepor´t i pod patronatem Wójta Gminy.

D

la fanów ekstremalnych wyzwaƒ organizatorzy przygotowali formu∏y Rekrut oraz
Hardcore. Aura dopisa∏a i uczestnicy oprócz zmagaƒ z dystansem
i przeszkodami, musieli poradziç sobie równie˝ z przenikliwym zimnem, Êniegiem oraz lodem.
Jako pierwsi, w sobot´ zmagania
na 6 kilometrowej trasie rozpocz´li zawodnicy startujàcy w Rekrucie,
którzy na swojej drodze napotkali
ponad 30 przeszkód.
Trzeba by∏o mieç w sobie naprawd´ du˝o samozaparcia, by
przy tak niskiej temperaturze wejÊç

do wody a potem pokonaç jeszcze
kilka kilometrów biegu. Zimowy
Runmageddon by∏ biegiem otwierajàcym tegoroczny sezon biegów
przeszkodowych w Polsce i z tej
okazji na trasie biegu oprócz przeszkód dobrze ju˝ znanych z poprzednich lat, pojawi∏y si´ tak˝e nowoÊci. Ekstremalne doznania
wzbogacone zosta∏y o przeszkody
takie jak Ogniowe Wrota z buchajàcym na uczestników ˝ywym
ogniem, pozbawiajàce resztek ciep∏a Lodowe Wi´zienie czy Tunel
Samobójcy, gdzie w egipskich
ciemnoÊciach na zawodników cze-

ka∏a przera˝ajàca postaç z pi∏à ∏aƒcuchowà.
Tradycyjnie
ju˝,
na zzi´bni´tych i zm´czonych zawodników, tu˝ przed metà czeka∏a niemi∏osiernie obijajàca ich dru˝yna futbolu amerykaƒskiego
z „Warsaw Dukes”.
Na 6 kilometrowej trasie biegu ze
wszystkimi przeciwnoÊciami losu
najszybciej poradzi∏ sobie Szymon
Kopczyƒski z Wàbrzeêna, który
na met´ dotar∏ w 00:51:19. Najszybszà zawodniczkà Runmageddonu
Rekrut z czasem 01:08:19 zosta∏a
Danuta Ciszewska z Pu∏tuska.
W tym sezonie Runmageddon

21 stycznia w hali w Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Stanisławowie Pierwszym
rozegrany został Turniej Piłki No˝nej, zorganizowany przez Klub Sportowy Akademia Piłkarska GOOL przy
współpracy z Fundacjà Pomocy Dzieciom, Młodzie˝y i Rodzinie „Słysz´ Mówi´ Czuj´”.

Wielki Charytatywny Turniej Piłki No˝nej
„Dzieci – Dzieciom”

Charytatywnemu przedsi´wzi´ciu
towarzyszy∏ patronat Starosty Powiatu Legionowskiego Roberta
Wróbla oraz Wójta Gminy Niepor´t Macieja Mazura.
Najwa˝niejszym za∏o˝eniem organizatorów by∏o, aby nikt z Turnieju nie wyszed∏ przegranym.
Wszyscy uczestnicy otrzymali medale i pamiàtkowe nagrody. Ponadto na m∏odych pi∏karzy czeka∏y nie

lada atrakcje. Przeprowadzona zosta∏a licytacja koszulki i pi∏ki z podpisami Pi∏karzy Legii Warszawa
oraz loteria, z których dochód zostanie przeznaczony na organizacj´
zaj´ç pi∏karskich dla podopiecznych Fundacji „S∏ysz´-Mówi´-Czuj´”.
Dwa najlepsze zespo∏y z ka˝dej
kategorii awansowa∏y do Wielkiego Fina∏u, który odb´dzie si´ 4 lu-

tego w Szkole Podstawowej nr 7
w Wo∏ominie. Zapraszamy wszystkich do wspólnego kibicowania
oraz wspólnej zabawy. Podczas fina∏ów swoje umiej´tnoÊci zaprezentuje Mistrz Âwiata w Football
Freestyle, Pawe∏ Skórka. Wi´cej informacji ju˝ wkrótce na www.ampgool.pl.
 Zespó∏ KS AMP GOOL
Oprac. BW

stworzy∏ klasyfikacj´ Masters dla
uczestników powy˝ej 40. roku ˝ycia, i w tej kategorii najszybsi okazali si´ Robert Krzystyniak z Nowego Targu (00:55:30) oraz Iwona
Walkowiak z Warszawy (01:12:20).
Drugi dzieƒ przeznaczony by∏a
ju˝ tylko dla najtwardszych i najodwa˝niejszych uczestników. Trasa niedzielnego Runmageddonu
Hardcore zosta∏a wytyczona na dystansie 21 km a do pokonania ponad 70 przeszkód. Bioràc pod uwag´ d∏ugoÊç dystansu, Ênieg, lód

i bardzo niskà temperatur´ oraz zag´szczenie przeszkód na trasie, Zimowy Runmageddon Hardcore by∏
jednym z najbardziej wymagajàcych wydarzeƒ ekstremalnych
w Europie. Pierwszy na mecie Micha∏ Jagie∏o z Lubienia uzyska∏
czas 02:34:14, najszybszà zawodniczkà okaza∏a si´ Bia∏orusinka
Tatsiana Pekhtserava z Miƒska,
która lini´ mety min´∏a w czasie 02:49:50.
 èród∏o: www.runmageddon.pl
Oprac. B.Wilk

Turniej Judo
15 stycznia 2017 r. w hali sportowej
w Wieliszewie odby∏ si´ Noworoczny
Wieliszewski Turniej Judo. Naszà
gmin´ reprezentowa∏a SEKCJA JUDO UKS PILAWA, która regularnie
çwiczy pod okiem trenera Przemys∏awa èród∏o.
M∏odzi judocy spisali si´ znakomicie,
zdobywajàc medale i dyplomy w swoich kategoriach wiekowych i wagowych.

Pierwsze miejsca zdobyli: Wiktoria
Borek, Nikola Wenerska, Wiktor Wenerski i Lolek Binder. Miejsca drugie
przypad∏y: Bogumi∏owi ¸osiewiczowi,
Kazimierzowi Aleksandrowiczowi,
Mateuszowi Witusikowi, Stanis∏awowi
Czaplickiemu, Adamowi Bia∏ucha
i Antoniemu Ujmie. Miejsce trzecie
wywalczy∏ Jan Kutra.
Zawodnikom gratulujemy i ˝yczymy
 P.I.K.
dalszych sukcesów.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W LUTYM 2017 ROKU
Zegrze Południowe: cała miejscowoÊç (bez Osiedla Wojskowego)
Niepor´t ulice: Zegrzyƒska, Rumiankowa, Stokrotki, Brzozowa, Fiołkowa, Kwitnàcej WiÊni,
Nowolipie, Kapitana Stefana Pogonowskiego, Białego Bzu, Spokojna, Pszeniczna, Wojska Polskiego,
Wieczorna Bryza, Pilawa

Rynia: cała miejscowoÊç
Beniaminów: cała miejscowoÊç
Białobrzegi: cała miejscowoÊç (bez Osiedla Wojskowego)

Aleksandrów: cała miejscowoÊç
Stanisławów Pierwszy ulice: Małoł´cka, PrzyszłoÊç, Wierzbowa, Rodzinna, Bł´kitna

Józefów ulice: Borki, Diamentowa, Dzika, Henryka Sienkiewicza, Krótka, Leszczynowa, LeÊna,
Polnych Maków, LeÊna Polana, LeÊne Osiedle, Niecała, Objazdowa, Piaskowa, Piastowska, Polna,
Polnej Ró˝y, Poziomkowa, Runa LeÊnego, Sezamkowa, Stru˝aƒska, Szcz´Êliwa, Wspólna, D´bowa,
Miodowa, Orzechowa, Główna, Wiosenna, WyÊcigowa, Zacisze, Zielona, Słonecznego Poranka

Niepor´t ulice: Zwyci´stwa, Powstaƒców, Odrodzenia, Lawendowa, Polnych Kwiatów, Hubala,
Kapitana Benedykta P´czkowskiego,Nastrojowa, Turkusowa, Małoł´cka, Potocka, Przyjaciół,
Marsa, Czajki

Wola Aleksandra: cała miejscowoÊç
Niepor´t – Osiedle Las ulice: MyÊliwska, Chłodna, Szafirowa, Plac WolnoÊci, PodleÊna, Lazurowa,
Pionierska, Ogrodowa, Niezapominajki, Ró˝ana, Irysowa, Chabrowa, Sasankowa, Tulipanowa

Stanisławów Pierwszy ulice: Izabeliƒska, Krzywa, Graniczna, Baletowa, Klonowa, Stru˝aƒska, Jana Kazimierza, Âwierkowa,
Wesoła, Borówkowa, Cyprysowa, Jagodowa, Brzozy, Pi´ciolinii, Wiolinowa, Konwaliowa, Allegro, Sonaty, Smyczkowa, Wolfganga
A. Mozarta, Koncertowa, Operowa, Swingowa, Harmonii, Barokowa, Warsztatowa, Zajazdowa, Sokoła, Stolnika, Wojskiego,
Geodetów, Drozdowa, Pogodna, Lisia, Jodłowa, Kalinowa, Jarz´biny, LeÊny Zakàtek, Paproci

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

Niepor´t ulice: Jana Kazimierza, Zosi, Inwokacji, Zamkowa, Szkolna, Dworcowa, Dzikiej Ró˝y,
Adama Mickiewicza, Pana Tadeusza, Soplicowo, Podkomorzego, Gerwazego, Protazego,
Telimeny, Jacka Soplicy, Szlachecka, Rejtana, Rejenta, Asesora, Epopei

Stanisławów Drugi: cała miejscowoÊç
Józefów ulice: Szkolna, Rodziny Kaliƒskich, Gwiaêdzista

Rembelszczyzna: cała miejscowoÊç
Stanisławów Pierwszy ulice: Słoneczna, Regatowa, Złotych Piasków, Jasna, Spełnionych
Marzeƒ, T´czowa, Sielska, Âwietlana, Ksi´˝ycowa, Brukowa, Promykowa

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

Niepor´t – Osiedle Głogi ulice: Wazów, Kordeckiego, Babinicza, Rynek, Aleja Henryka
Sienkiewicza, Czarnieckiego, Husarii, Butryma, Jana III, Jaremy, Skrzetuskiego, Ketlinga, Heleny,
Krzysi, Michała, BaÊki, Rocha, Kmicica, Oleƒki, Zagłoby, Izabeliƒska

Zabudowa wielorodzinna: BIAŁOBRZEGI: Osiedle Wojskowe, ZEGRZE POŁUDNIOWE: Osiedle Wojskowe
ZEGRZE POŁUDNIOWE: ul. MyÊliwska 6 i ul. Szkolna 2
REMBELSZCZYZNA: ul. Jana Kazimierza 576
WÓLKA RADZYMI¡SKA: ul. Szkolna 79 A

Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoÊç
Izabelin: cała miejscowoÊç

LEGENDA
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Radziecki samolot szkolno-∏àcznikowy Po-2 pierwowzór polskiego CSS-13 Muzeum Or´˝a Polskiego w Ko∏obrzegu (fot. autora)

Moja przygoda
z lotnictwem

– Zbigniew Karpiƒski cz. I

P

oruszajàc si´ w ró˝nych tematach historycznych spotykam
si´ z bardzo ciekawymi mieszkaƒcami gminy. Tak by∏o w przypadku pilota Zbigniewa Karpiƒskiego mieszkaƒca Bia∏obrzegów.
Chyba ze wzgl´du na wspomnienia
rodzinne, tata s∏u˝b´ wojskowà pe∏ni∏ w lotnictwie jako radiooperator
polskich samolotów szkolno-treningowych TS-8 Bies konstrukcji
doc. in˝. Tadeusza So∏tyka, po zasygnalizowaniu tematu lotniczego
przez kol. Marka Mroza bardzo
ch´tnie skorzysta∏em z propozycji
spotkania z p. Zbigniewem Karpiƒskim. Pan Zbigniew przyjecha∏
na spotkanie profesjonalnie przygotowany, dysponujàc obok ciekawych informacji równie˝ du˝à iloÊcià zeskanowanych zdj´ç. To powodowa∏o, ˝e nasza podró˝ w czasie
do poczàtków przygody mojego
rozmówcy ze spadochroniarstwem,
modelarstwem, szybownictwem
i lotnictwem mog∏a byç na bie˝àco
obok wspomnieƒ równie˝ dokumentowana wizualnie zdj´ciami. Jak

wspomina∏ p. Zbigniew Karpiƒski
jego pierwsze kontakty z lotnictwem
rozpocz´∏y si´ w maju 1951 roku
doÊç nieoczekiwanie na szkolnych
„wagarach” ucznia Technikum
Elektrycznego w Lublinie. Z kolegami przechodzili niedaleko wie˝y
spadochronowej na której cz∏onkowie Aeroklubu Lubelskiego
pod okiem instruktora çwiczyli skoki spadochronowe z wie˝y. Po wejÊciu na teren oÊrodka i mo˝liwoÊci
obejrzenia z bliska skoków instruktor Zbigniew Hanze* zaproponowa∏
im udzia∏ w kursie spadochronowym, oczywiÊcie po pozytywnym
przejÊciu badaƒ lekarskich. Pan
Zbigniew zapisa∏ si´ na taki kurs
i by∏ chyba jednym z najm∏odszych
spadochroniarzy w Polsce nie majàc jeszcze ukoƒczonych pi´tnastu
lat. Swój pierwszy skok wykona∏
w wakacje 1951 roku skaczàc z samolotu CSS-13 na lotnisku Aeroklubu Lubelskiego w Rudawcu k. Lublina. Jak wspomina∏ p. Zbigniew
„dodatkowà atrakcjà pierwszego
skoku by∏ fakt, ˝e wylàdowa∏em po-

(fot. ze zbiorów Zbigniewa Karpiƒskiego)

za lotniskiem, przelecia∏em nisko
nad jakàÊ stodo∏à i wylàdowa∏em
na mi´kkim Êciernisku. Zastanawia∏em si´, czy nie pope∏ni∏em jakiegoÊ
b∏´du, ale instruktor uspokoi∏ mnie
i powiedzia∏, ˝e to by∏a chwilowa
termiczna zmiana kierunku wiatru.”
Od wrzeÊnia1951 roku do czerwca 1952 roku p. Zbigniew chodzi∏
na lekcje do modelarni lotniczej
przy ul. Lubartowskiej w Lublinie,
gdzie budowa∏ swoje pierwsze modele latajàce. Wiedza zdobyta
przy budowie modeli bardzo przyda∏a si´ w czasie szkolenia szybowcowego. W wakacje 1952 roku p.
Zbigniew ju˝ by∏ uczestnikiem kursu szybowcowego w Szkole Szybowcowej w Malborku i Strzebielinie. åwiczy∏ na niemieckich szybowcach SG-38 pochodzàcych ze
szko∏y szybowcowej Hitlerjugend
– Flughafen Marienburg – dzielnica Wielbark, organizowanej przez
instruktorów z Luftwaffe dla kandydatów na przysz∏ych pilotów.
Na tym szybowcu wykona∏ swój
pierwszy samodzielny lot. Ze wzgl´-

du na korzystne ukszta∏towanie terenu szybowce mog∏y tam pi´knie
startowaç ze skarpy nad Nogatem
przy u˝yciu lin gumowych. Pan Zbigniew zapami´ta∏, ˝e stale zastanawia∏ si´ dlaczego te szybowce majà na ogonowych statecznikach pionowych du˝e bia∏e ko∏a. Jak si´
potem okaza∏o by∏y tam zamalowane niemieckie swastyki. Po ukoƒczeniu kursu szybowcowego w 1953
roku rozpoczà∏ szkolenie na samolotach. Pierwszy lot jako uczeƒ wykona∏ z pilotem Pelagià Pietrzak*
na samolocie szkolno-turystycznym
Piper J-3 Cub, produkowanym w latach 1938-1947 przez amerykaƒskà
firm´ Piper Aircraft. Samoloty te
Polska otrzyma∏a w ramach pomocy organizowanej po zakoƒczeniu
wojny przez m.in. rzàd Stanów
Zjednoczonych – 70% Êwiadczeƒ
na rzecz Administracji Narodów
Zjednoczonych do Spraw Pomocy
i Odbudowy (ang. UNRRA). Nast´pnie rozpoczà∏ szkolenie na samolocie CSS-13 pod czujnym
okiem instruktora W∏adys∏awa Bu-

gajskiego*. Samolot CSS-13 by∏
polskà konstrukcjà produkowanà
na licencji radzieckiego dwup∏atowego samolotu szkolno-∏àcznikowego Po-2 i w latach pi´çdziesiàtych
i szeÊçdziesiàtych wykorzystywany
w aeroklubach do nauki pilota˝u
oraz skoków spadochronowych.
Opisany powy˝ej pierwszy etap
lotniczej przygody p. Zbigniewa
Karpiƒskiego wype∏nia∏y stale kolejne loty i skoki spadochronowe,
w tym 17 wykonany z u˝yciem spadochronu zapasowego po splàtaniu
czaszy spadochronu g∏ównego. Jak
wspomina∏ p. Zbigniew to by∏a
pierwsza powa˝na lekcja lotnictwa
i ÊwiadomoÊç, ˝e lotnictwo to nie
beztroska zabawa, ale zabawa wymagajàca du˝ej wiedzy i ˝elaznej
dyscypliny.
Cdn.
 Dariusz Wróbel
Niepor´ckie Stowarzyszenie
Historyczne
* Zbigniew Karpiƒski „˚ycie Pilota Zawodowego w powietrzu
i po làdowaniu!” Wyd. Regionalista Warszawa 2016

KALENDARZ HISTORYCZNY LUTEGO
1 lutego 1733 – Zmarł August II Mocny Sas
(ur. 12.05.1670). Jako Fryderyk August I.
Król Polski w latach 1697–1706.Wysuwane przez Prusy propozycje rozbioru
Polski stanowczo odrzucił. Saksonia
prze˝yła pod jego rzàdami okres rozkwitu. Polska – okres upadku. (311 lat temu)
3 lutego 1821 – Zmarł płk. Jan Leon Kozietulski (ur. 4.07.1778). Uczestnik kampanii
napoleoƒskich w Hiszpanii,dowodził
3 szwadronem
szwole˝erów.
30.11.1808 r. poprowadził zwyci´skà
szar˝´ na przeł´czy Samosierra. (196 lat
temu)
6 lutego 1632 – Odbyła si´ koronacja Władysława IV Wazy (ur.9.06.1595,
zm. 20.05.1648). W latach 1612
i 1617–1618 odbył dwie nieudane wyprawy do Moskwy. Ale w latach 1632
– 1634 poprowadził zwyci´skà wojn´
z Moskwà zakoƒczonà pokojem w Polanowie. Był artystycznie uzdolniony, parał si´ malarstwem i złotnictwem,
z upodobaniem konstruował zegary.
(385 lat temu)

8 lutego 1787 – Urodził si´ Jan Zygmunt Strzelecki (zm. 12.01.1860). Oficer napoleoƒski, generał armii polskiej i belgijskiej.
Wódz Naczelny Powstania Listopadowego. W 1812 r. uczestniczył w wyprawie
na Moskw´. Kawaler Krzy˝a Oficerskiego Legii Honorowej. (230 lat temu)
12 lutego 1766 – Zmarł król Stanisław August
Poniatowski (ur. 17.01.1677) obrany
na króla pod naciskiem carycy Katarzyny II. Poczàtkowo próbował uwolniç si´
od zale˝noÊci Rosji. W roku 1773 był
protektorem Komisji Edukacji Narodowej. Mecenas literatury (Monitor Polski).
Zorganizował wytwórni´ broni w Kozienicach. W Warszawie zbudowano Mennic´, ludwisarni´, wytwórni´ fajansu.
Po I rozbiorze Polski był współinicjatorem reform, głównym inicjatorem Konstytucji 3 Maja. Wobec zbrojnej interwencji Rosji, w obawie przed nowym
rozbiorem przystàpił do Targowicy.
Po trzecim rozbiorze Polski został zmuszony przez Katarzyn´ II do wyjazdu
do Grodna, gdzie 25.11.1795 r. abdykował. (251 lat temu)

15 lutego1956 – Zmarł Rafał Malczewski
(ur. 24.10.1892). Jeden z najbardziej
znanych polskich malarzy, pisarzy i podró˝ników. Jego wpływ na polskà sztuk´ został zauwa˝ony w 1937 r. Otrzymał Złoty Wawrzyn Akademicki Polskiej
Akademii Literatury. W 1964 r. miał
ostatnià wystaw´ w Montrealu. (59 lat
temu)
21 lutego 1958 – Zmarł Henryk Arctowski
(ur. 15.07.1871). Ze wzgl´du na pochodzenie z rodziny niemieckiej Arztów,
przybyłej do Polski z Wirtembergii
w XVII w. nie mógł ukoƒczyç gimnzjum.
Rodzice przenieÊli go do Francji, gdzie
uzyskał matur´, a na Sorbonie doktorat w zakresie geochemii, petrografii
i mineralogii. (59 lat temu)
23 lutego 1766 – Zmarł król Polski Stanisław
Leszczyƒski (ur. 20.10.1677) Przyczynił
si´ do zawarcia traktatu przyjaêni ze
Szwecjà, na mocy którego Polska została uzale˝niona od Szwecji. Po kl´sce Karola XII Szweckiego pod Połtawà (1709)
zmuszony do emigracji. Po Êmierci Augusta II (1733) ponownie wybrany

na króla polskiego. Po wojnie sukcesyjnej mi´dzy pretendentami (Francja,
Prusy i Bawaria 1733 – 1735) abdykował pod naciskiem Rosji. (251 lat temu)
25 lutego 1891 – Urodził si´ Jan Henryk Rosen (zm. 22.08.1982). Pochodził z kr´gów oÊwieconych ˚ydów ochrzczonych
w wyznaniu ewangelicko-reformowanym. Poêniej przeszedł na katolicyzm.
Wybuch I wojny Êwiatowej zastał go
w Pary˝u. Walczył w amii francuskiej.
Nieprzeci´tny talent w dziedzinie sztuki sakralnej. Dwa lata przed Êmiercià namalował dla Jana Pawła II obraz przedstawiajàcy Êw. Stanisława biskupa.
(126 lat temu)
28 lutego 1812 – Zmarł Hugo Kołłàtaj
(ur. 1.04.1750) doktor filozofii i prawa.
Współpracownik Komisji Edukacji Narodowej, twórca planu rozbudowy szkół
w całym kraju. Członek Towarzystwa
do Ksiàg Elementarnych, uczestniczył
w tworzeniu Konstytucji 3 Maja. (205 lat
temu)

 oprac. W.B∏awdziewicz

