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REKORDOWA FREKWENCJA 
w Aquaparku „Fala”

koniecznie przeczytaj

Od poczàtku grudnia na zlecenie Urz´du Gminy Niepor´t, 
firma ÂRODOWISKO i INNOWACJE Sp. z o.o. odbiera wyroby
zawierajàce azbest z prywatnych posesji, a nast´pnie przewozi
do składowiska odpadów niebezpiecznych. 

USUWAMY
azbest
U

suwanie popularnego, lecz

szkodliwego dla ludzi i Êrodo-

wiska azbestu b´dzie w ca∏o-

Êci dotowane ze Êrodków Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Ârodowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kwota dotacji pozwoli na usuni´cie

azbestu z oko∏o 70 posesji z terenu

Gminy Niepor´t. Do koƒca roku fir-

ma odbiera ju˝ zdemontowane i przy-

gotowane do transportu materia∏y.

W 2014 roku Gmina straç si´ b´dzie

o pozyskanie nast´pnych Êrodków fi-

nansowych, na demonta˝ i odbiór

materia∏ów azbestowych z obiektów

budowlanych. � K. Kula

USUWAMY
azbest

UWAGA – niebezpieczne kradzie˝e!

Od paru miesi´cy plagà na terenie gminy stały si´ kradzie˝e ulicznych kratek
do wpustów wody deszczowej. Złodzieje działajà przede wszystkim
na osiedlowych ulicach.

Proceder rozpoczà∏ si´ w po∏owie

roku. W czerwcu znikn´∏y kratki

z ulic Osiedla Wojskowego w Bia-

∏obrzegach, z ulicy MyÊliwskiej

na osiedlu Las w Niepor´cie,

z Dworcowej w Niepor´cie i Przy-

rodniczej w Micha∏owie-Grabi-

nie. ̧ àcznie 12 stuk. We wrzeÊniu

kolejna kradzie˝ na osiedlu G∏ogi

– 3 sztuki. Listopad przyniós∏

swoisty rekord, w postaci 15 skra-

dzionych kratek. Z niektórych ulic

na osiedlu Las znikn´∏y wszystkie.

Jak dotàd z∏odzieje wywieêli

30 wpustów wody deszczowej.

Niewàtpliwie zosta∏y sprzedane

na z∏om, chocia˝ kupujàcy musia∏

byç Êwiadomy ich nielegalnego

pochodzenia. 

Straty Gminy z tytu∏u tych kra-

dzie˝y to kwota ok. 10 tys. z∏o-

tych. Ale nie pieniàdze sà w tej sy-

tuacji najwa˝niejsze. 

Po wyj´ciu kratki zabezpieczajà-

cej w jezdni pozostaje otwarta

dziura. Stanowi zagro˝enie za-

równo dla pojazdów, jak i dla pie-

szych. Kradzie˝e majà miejsce

zazwyczaj w nocy, i to w∏aÊnie

wówczas, zanim zostanà odkryte

i wpust zostanie zabezpieczony

i oznakowany, sà szczególnie nie-

bezpieczne. Odkryte wpusty mo-

gà byç przyczynà wypadku drogo-

wego, kolizji, prowadziç do uszko-

dzenia samochodu. Sà bardzo

niebezpieczne równie˝ dla pie-

szych, na spokojnych osiedlowych

uliczkach. Jeden nieuwa˝ny krok

mo˝e skoƒczyç si´ powa˝nymi ob-

ra˝eniami. 

Policja i Stra˝ Gminna starajà si´

doprowadziç do uj´cia sprawców

kradzie˝y. 

Zwracamy si´ z proÊbà

do mieszkaƒców, szczególnie tych

miejsc, w których dochodzi

do kradzie˝y kratek zabezpiecza-

jàcych, o zachowanie szczególnej

ostro˝noÊci. W okresie jesienno-

-zimowym, gdy szybko zapada

ciemnoÊç, zwracajmy bacznà uwa-

g´ na drog´. A jeÊli nasz niepokój

wzbudzi nieznany pojazd, „kr´cà-

cy” si´ po okolicy, prosimy o zg∏o-

szenia do Komisariatu Policji lub

Stra˝y Gminnej. � B.Wilk

EGZEKUCJA
administracyjna

za brak opłaty
„Êmieciowej”

Pierwszy termin op∏aty kwartalnej

za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi up∏ynà∏ 15 wrzeÊnia, nast´p-

ny 15 listopada. Ka˝dy mieszkaniec,

który z∏o˝y∏ deklaracj´ o wysokoÊci

op∏aty, jest zobowiàzany do regulo-

wania nale˝noÊci w terminie,

na otrzymany indywidualny numer

konta. Zaleg∏oÊci z tego tytu∏u powo-

dujà okreÊlone konsekwencje. Gmi-

na ma obowiàzek odzyskiwania za-

leg∏oÊci, w∏àcznie z ich egzekucjà

w oparciu o przepisy m.in. ustawy

o ordynacji podatkowej. Do osób,

które nie uiÊci∏y op∏aty, najpierw wy-

sy∏ane sà upomnienia. Je˝eli nie

przynoszà rezultatu, nast´pnym kro-

kiem jest wysy∏anie tytu∏ów wyko-

nawczych, które stanowià podstaw´

do przeprowadzenia egzekucji admi-

nistracyjnej zaleg∏ych kwot. Pierw-

sze tytu∏y wykonawcze ju˝ zosta∏y

wys∏ane. 

Warto jeszcze przypomnieç, ˝e

zaleg∏oÊci z tytu∏u op∏at, o których

mowa, obcià˝ajà wszystkich miesz-

kaƒców. Gmina musi p∏aciç firmie

za odbiór odpadów komunalnych,

niezale˝nie od tego, czy mieszkaƒcy

regulujà nale˝noÊci, czy te˝ nie.

Brakujàce 177 tys. z∏otych pokry∏

gminny bud˝et, a to oznacza mniej

pieni´dzy na zrealizowanie np. inwe-

stycji drogowych czy oÊwiat´. Pa-

mi´tajmy o tym nast´pnym razem,

gdy b´dziemy odk∏adaç op∏at´

„na póêniej”.

� B. Wilk

Nowy system gospodarowania opłatami komunalnymi
funkcjonuje od lipca 2013 roku. Po 6 miesiàcach od jego
wprowadzenia straty gminy, z powodu niewywiàzywania

si´ przez mieszkaƒców z obowiàzujàcych ich opłat,
wynoszà przeszło 177 tys. złotych.�

88 POMOC SPO¸ECZNA – PORADNIK
Pomoc materialna o charakterze 

socjalnym dla uczniów cz. II
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88 POZNAJ SWOJÑ GMIN¢
– kontynuujemy cykl, prezentujàcy

so∏ectwa Gminy Niepor´t. Zapraszamy
do zapoznania si´ z so∏ectwem Józefów 

– STRONA 4
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PRZEBUDOWA
ULICY SŁONECZNEJ

Zakoƒczy∏a si´ przebudowa ulicy
Rodziny Kaliƒskich w Józefowie.
Po∏o˝ona zosta∏a nawierzchnia

z kostki wraz z wjazdami do posesji

na odcinku ok. 200 metrów. Przebu-

dowano tak˝e przepust na rowie me-

lioracyjnym i dojazd do niego.

Koszt inwestycji wyniós∏ 161 tys.

z∏, wykonawcà prac by∏a firma Part-

ner z Chotomowa. �

ASFALT NA POLNEJ – II ETAP
Na ulicy Polnej

w Aleksandrowie zre-

alizowano II etap prac

– po∏o˝ono nawierzch-

ni´ asfaltowà. 

Wykonawcà by∏a fir-

ma CzystoÊç z Wo∏o-

mina, koszt prac

to 59 tys. z∏otych.

�

UTWARDZENIE ZACISZNEJ
Zakoƒczy∏y si´ prace
zwiàzane z utwardza-
niem ulicy Zacisznej
w Woli Aleksandra.
Ulica zosta∏a utwar-

dzona kruszywem be-

tonowym. Prace wy-

kona∏a firma Us∏ugi

Transportowe, Bu-

dowlane i Drogowe

z Nasielska. Ich koszt

wyniós∏ 43 tys. z∏o-

tych.

�

REMONT SUW W STANISŁAWIE PIERWSZYM

W pierwszej po∏owie listopada
na Stacji Uzdatniania Wody
w Stanis∏awowie Pierwszym prze-
prowadzono roboty remontowe.

Prace remontowe obj´∏y: napraw´

pokryç dachowych zbiorników wo-

dy czystej i zbiornika reakcji, napra-

w´ odróbek blacharskich, rynien

i rur spustowych, odnowienie po-

w∏ok malarskich, remont elewacji

zbiorników wody czystej i zbiorni-

ka reakcji. 

Roboty wykona∏a wy∏oniona

w trybie przetargu nieograniczonego

firma FHU Bimer z Chotomowa. 

Koszty napraw w wysokoÊci

29059,17 z∏ pokryte zosta∏y z fundu-

szu remontowego Gminnego Zak∏a-

du Komunalnego w Niepor´cie.

� L. Gàsior – GZK w Niepor´cie

WIERZBOWA UTWARDZONA

Na ulicy Wierzbowej w Kàtach
W´gierskich zakoƒczy∏y si´ prace
zwiàzane z utwardzeniem jej na-
wierzchni.
Na podbudowie z kruszywa po∏o˝o-

na zosta∏a nawierzchnia z p∏yt eko

na odcinku d∏ugoÊci 430 metrów.

Wykonawcà inwestycji, której koszt

wyniós∏ 140 tys. z∏, by∏a firma

TOMBUD z Wieliszewa. �

TERMOMODERNIZACJA CENTRUM
MEDYCZNEGO NIEPOR¢T

Trwajà prace termomoderniza-
cyjne w Centrum Medycznym
Niepor´t.
Termomodernizacja to jeden z ele-

mentów, zakrojonych na szerokà

skal´ zmian, których celem jest po-

prawienie warunków lokalowych

jednostki. Zakres prac obejmuje,

obok docieplenia budynku styro-

pianem i po∏o˝enia tynku akrylo-

wego, cz´Êciowà wymian´ starej

stolarki okiennej, wykonanie obró-

bek blacharskich – za∏o˝enie no-

wych parapetów zewn´trznych

i rynien. Zbudowany zostanie tak-

˝e podjazd dla osób niepe∏no-

sprawnych przy g∏ównym wej-

Êciu.

Prace trwaç b´dà do maja 2014 ro-

ku. Wykonuje je firma URBI PRO-

JEKT z Pu∏tuska, a ich koszt wy-

niesie 110 tys. z∏otych. �

BUDOWA SALI SPORTOWEJ W NIEPOR¢CIE

Wymurowane ju˝ zosta∏y Êciany
noÊne i dzia∏owe budynku. Nowa
sala sportowa imponuje wielko-
Êcià, ju˝ w trakcie budowy. 
Po wzniesieniu Êcian zewn´trznych

nowej sali, widaç ju˝, jak du˝e b´-

dzie to pomieszczenie. 

Montowane sà teraz elementy kon-

strukcyjne z drewna klejonego dachu

sali. Na budynku ∏àcznika wykony-

wany jest strop drugiego pi´tra.

Przed zimà zamontowana zostanie

stolarka okienna i drzwiowa, w ce-

lu zabezpieczenia obiektu przed ne-

gatywnym wp∏ywem warunków at-

mosferycznych. �

Og∏oszony zosta∏ przetarg na prze-
budow´ ulicy S∏onecznej w Stani-
s∏awowie Pierwszym.
Zakres zaplanowanych robót obej-

muje rozebranie istniejàcej na-

wierzchni wraz z podbudowà i po∏o-

˝enie nowej konstrukcji i nawierzch-

ni jezdni. Przebudowany zostanie

odcinek o d∏ugoÊci ok. 530 m, od uli-

cy Stru˝aƒskiej w kierunku ulicy T´-

czowej. Otwarcie z∏o˝onych ofert na-

stàpi 10 grudnia. Wykonawca zobo-

wiàzany b´dzie do zakoƒczenia

inwestycji przed up∏ywem 6 miesi´-

cy od daty podpisania umowy. �

OÂWIETLAMY
GMIN¢

� Trwa budowa oÊwietlenia
na ulicy S∏onecznej w Stanis∏a-
wowie Pierwszym. 31 s∏upów

oÊwietleniowych zamontowanych

zostanie na odcinku d∏ugo-

Êci 1200 metrów, do granicy gmi-

ny. Wykonawcà inwestycji jest

ZESTI FOS z Serocka, jej koszt

to kwota ok. 100 tys. z∏otych.

� Na ulicy Jesionowej w Izabeli-
nie stawianych jest 7 s∏upów
oÊwietleniowych, na odcinku 490

metrów. Wykonawcà jest firma

ELS-BUD z Koby∏ki. Koszt reali-

zacji inwestycji to kwota ok. 37

tys. z∏otych. Planowany termin re-

alizacji – 12 grudnia.

� Trwa drugi etap budowy oÊwie-
tlenia ulicy Sienkiewicza w Jó-
zefowie. W pierwszym etapie za-

montowano 12 punktów Êwietl-

nych, obecnie stawianych jest 5

s∏upów oÊwietleniowych. Wyko-

nawcà jest Instalatorstwo Elek-

tryczne z Serocka. ¸àczny koszt

prac to 64,1 tys. z∏otych. Plano-

wany termin realizacji drugiego

etapu inwestycji – 12 grudnia.

� Na ulicy LeÊnej w Józefowie fir-

ma ZESTI FOS stawia 8 punktów

oÊwietleniowych na odcinku 250

metrów. Koszt prac to 36 tys. z∏.
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KRYTERIA PRZYZNAWANIA
STYPENDIÓW SZKOLNYCH
Podstawowe Êwiadczenie pomocy

materialnej dla uczniów o charakte-

rze socjalnym – stypendium szkolne

– przyznawane jest uczniom znajdu-

jàcym si´ w trudnej sytuacji material-

nej. Ustawodawca w art. 90d ust. 1

ustawy o systemie oÊwiaty zawar∏

przyk∏adowy katalog przyczyn po-
wodujàcych trudnà sytuacj´ mate-
rialnà rodziny ucznia. Przyznanie

stypendium uwarunkowane jest wy-

st´powaniem chocia˝ jednej z nich:

bezrobocie, niepe∏nosprawnoÊç,
ci´˝ka lub d∏ugotrwa∏a choroba,
wielodzietnoÊç, brak umiej´tnoÊci
wype∏niania funkcji opiekuƒczo-
-wychowawczych, alkoholizm lub
narkomania, rodzina niepe∏na,
zdarzenia losowe.

Dla przyznania prawa do sty-
pendium szkolnego kluczowe zna-
czenie ma wysokoÊç dochodu
na osob´ w rodzinie, w której za-

mieszkuje uczeƒ. Obecnie jest to
kwota 456 z∏.

Warunkiem wyp∏aty stypendium

jest udokumentowanie przez rodzi-

ca (lub pe∏noletniego ucznia) ponie-

sionych kosztów na cele edukacyj-

ne swojego dziecka, a w szczególno-

Êci kosztów:

– zakupu podr´czników, lektur

szkolnych, encyklopedii, s∏owni-

ków, programów komputerowych

i innych pomocy edukacyjnych,

– zakupu przyborów i pomocy

szkolnych, tornistrów, stroju spor-

towego na zaj´cia wychowania fi-

zycznego oraz innego wyposa˝e-

nia uczniów, wymaganego przez

szko∏´,

– op∏at za udzia∏ w zaj´ciach j´zy-

ków obcych (tak˝e realizowanych

poza szko∏à) lub w innych zaj´-

ciach edukacyjnych,

– op∏at za udzia∏ w wycieczkach

szkolnych, wyjÊciach (wyjazdach)

do kin, teatrów lub innych impre-

zach edukacyjnych organizowa-

nych przez szko∏´,

– innych op∏at wymaganych przez

szko∏´, w tym op∏at czesnego

w szko∏ach niepublicznych.

Wyp∏ata stypendium w tej formie

powinna si´ odbywaç po udokumen-

towaniu faktycznie poniesionego

kosztu rachunkami, fakturami bàdê

innymi dokumentami.

ZASI¸EK SZKOLNY
Zasi∏ek szkolny jest drugim, po sty-

pendium, Êwiadczeniem pomocy

materialnej o charakterze socjal-

nym, które mo˝e byç przyznane

uczniowi znajdujàcemu si´ w trud-

nej sytuacji materialnej. I o ile sty-

pendium przyznaje si´, gdy trudna

sytuacja materialna ucznia i rodziny

ma charakter trwa∏y, to zasi∏ek mo-

˝e przys∏ugiwaç uczniowi, który

znalaz∏ si´ przejÊciowo w trudnej sy-

tuacji, wy∏àcznie z powodu zdarze-

nia losowego. Ponadto, w odró˝nie-

niu od stypendium, jest Êwiadcze-

niem jednorazowym – pomocà

nadzwyczajnà.

WysokoÊç zasi∏ku szkolnego nie

mo˝e przekroczyç jednorazowo

kwoty, stanowiàcej pi´ciokrotnoÊç

kwoty zasi∏ku rodzinnego dla dzie-

ci w wieku od 5 do 18 lat, co od li-
stopada 2012 r. stanowi kwot´
(maksymalnie) 530 z∏. Przepis

art. 90e ustawy o systemie oÊwiaty,

regulujàcy kwesti´ zasi∏ków, nie

przewiduje dolnej granicy Êwiadcze-

nia. WysokoÊç zasi∏ku b´dzie okre-

Êla∏ w decyzji ka˝dorazowo organ

przyznajàcy, z uwzgl´dnieniem ure-

gulowaƒ regulaminu.

Rzeczà istotnà, przy ustalaniu pra-

wa do zasi∏ku szkolnego, jest roz-

strzygni´cie, czy wniosek o jego

przyznanie zosta∏ z∏o˝ony w terminie

nie d∏u˝szym ni˝ dwa miesiàce

od wystàpienia zdarzenia uzasadnia-

jàcego przyznanie tego zasi∏ku, czy-

li zdarzenia losowego, o którym by-

∏a mowa powy˝ej. Jest to termin za-

wity, co oznacza, ˝e wnioskodawca
nie ma prawa do zasi∏ku, je˝eli z∏o-
˝y∏ wniosek po up∏ywie dwóch mie-
si´cy od daty zdarzenia losowego.

� Opracowa∏a Barbara S∏upek

Przedstawiamy Paƒstwu kolejnà cz´Êç Poradnika Pomocy Społecznej

POMOC MATERIALNA o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Niepor´t cz. II

Sprzeda˝ nieruchomoÊci
przy rondzie Jana Paw∏a II
W dniu 23 grudnia 2013 r. o go-
dzinie 11.00 w sali konferencyjnej

budynku Urz´du Gminy Niepor´t

odb´dzie si´ przetarg na sprzeda˝

niezabudowanej nieruchomoÊci po-

∏o˝onej we wsi i gminie Niepor´t

przy ulicy Jana Kazimierza i ul. Ze-

grzyƒskiej stanowiàcej dzia∏k´

nr 914/5 o powierzchni 0,3592 ha

(ksi´ga wieczysta Nr WA-

1L/00030432/9).

Cena wywo∏awcza nieruchomo-

Êci: 664 323 z∏ brutto, w tym 23%
VAT.

Og∏oszenie o przetargu zamiesz-

czone zosta∏o na tablicy og∏oszeƒ

w siedzibie Urz´du Gminy Niepo-

r´t adres: 05-126 Niepor´t, Plac

WolnoÊci 1, oraz na stronie interne-

towej http://www.bip.nieporet.pl.

Szczegó∏owe warunki i informacje

dotyczàce przetargu mo˝na uzy-

skaç w Dziale Geodezji i Gospo-

darki NieruchomoÊciami Urz´du

Gminy Niepor´t Plac Wolno-

Êci 1, 05-126 Niepor´t, pokój nr 7,

telefon 22 767-04-12, e-mail:

b.bartkiewicz@nieporet.pl, w go-

dzinach pracy Urz´du.

Wójt Gminy Niepor´t og∏a-
sza, ˝e w dniu 7 stycznia 2014 r.
w sali konferencyjnej (pok. nr 25)

w budynku Urz´du Gminy Niepo-

r´t – II p., adres: Plac Wolno-

Êci 1, 05-126 Niepor´t odb´dzie si´

ustny przetarg nieograniczony

na sprzeda˝ ni˝ej wymienionych

niezabudowanych nieruchomoÊci

po∏o˝onych we wsi i gminie Niepo-

r´t przy ulicy Ró˝anej, stanowià-

cych w∏asnoÊç Gminy Niepor´t:

Wadium w wysokoÊci podanej
w cz. I og∏oszenia, nale˝y wnieÊç

w formie pieniàdza – z oznacze-

niem nieruchomoÊci, której dotyczy

– przelewem lub wp∏atà – na rachu-

nek bankowy Gminy Niepor´t, pro-

wadzony w Banku Spó∏dzielczym

w Legionowie o/ Niepor´t

Nr 25 8013 1029 2003 0003 7415 0

002, w taki sposób, aby najpóêniej

w dniu 2 stycznia 2014 r. wadium

znajdowa∏o si´ na rachunku banko-

wym Gminy Niepor´t.

Og∏oszenie o przetargu zamiesz-

czone zosta∏o na tablicy og∏oszeƒ

w siedzibie Urz´du Gminy Niepo-

r´t adres: 05-126 Niepor´t, Plac

WolnoÊci 1, oraz na stronie interne-

towej Gminy Niepor´t

http://www.bip.nieporet.pl.

Szczegó∏owe warunki i informacje,

dotyczàce przetargu, mo˝na uzy-

skaç w Dziale Geodezji i Gospodar-

ki NieruchomoÊciami Urz´du Gmi-

ny Niepor´t Plac WolnoÊci 1, 05-

126 Niepor´t, pokój nr 7,

tel. 22 767-04-12, e-mail: b.bart-

kiewicz@nieporet.pl, w godzinach

pracy Urz´du.

Wójt Gminy Niepor´t

S∏awomir Maciej Mazur

OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEPOR¢T

ATRAKCYJNE DZIAŁKI GMINNE NA SPRZEDA˚

Lp. Oznaczenie Pow. Cena WysokoÊç Godzina

nieruchomoÊci wywo∏awcza wadium przetargu

brutto

1 nr 67/29 0,0827 ha 144 700 z∏ 14 000 z∏ 8.30

WA1L/00001610/9 w tym 23% VAT

2 nr 67/30 0,0750 ha 138 100 z∏ 13 000 z∏ 9.00

WA1L/00001610/9 w tym 23% VAT

3 nr 67/31 0,0750 ha 138 100 z∏ 13 000 z∏ 9.30

WA1L/00001610/9 w tym 23% VAT

4 nr 67/34 0,0940 ha 164 400 z∏ 16 000 z∏ 10.00

WA1L/00001610/9 w tym 23% VAT

5 nr 67/35 0,0750 ha 138 100 z∏ 13 000 z∏ 10.30

WA1L/00001610/9 w tym 23% VAT

6 nr 67/36 0,0750 ha 138 100 z∏ 13 000 z∏ 11.00

WA1L/00001610/9 w tym 23% VAT

7 nr 68/11, 69/10, 70/7, 0,0750 ha 138 100 z∏ 13 000 z∏ 11.30

72/7, 73/7 w tym 23% VAT

WA1L/00001610/9

8 nr 68/10, 69/9, 70/6, 0,0750 ha 138 100 z∏ 13 000 z∏ 12.00

72/6, 73/6 w tym 23% VAT

WA1L/00001610/9

9 nr 68/9, 69/8, 70/5, 0,0832 ha 145 600 z∏ 14 000 z∏ 12.30

72/5, 73/5 w tym 23% VAT

WA1L/00001610/9

10 nr 73/10,  74/22, 74/30 0,0798 ha 147 000 z∏ 14 000 z∏ 13.00

WA1L/00001610/9 w tym 23% VAT

11 nr 73/11, 74/23, 74/31 0,0751 ha 138 300 z∏ 13 000 z∏ 13.30

WA1L/00001610/9 w tym 23% VAT

12 nr 73/12, 74/24, 74/32 0,0751 ha 138 300 z∏ 13 000 z∏ 14.00

WA1L/00001610/9 w tym 23% VAT

13 nr 73/13, 74/25, 74/33 0,0750 ha 138 100 z∏ 13 000 z∏ 14.30

WA1L/00001610/9 w tym 23% VAT

14 nr 73/3, 74/20, 74/28 0,1355 ha 224 500 z∏ 22 000 z∏ 15.00

WA1L/00001610/9 w tym 23% VAT

15 nr 73/2, 74/19, 74/27 0,1903 ha 315 300 z∏ 31 000 z∏ 15.30

WA1L/00001610/9 w tym 23% VAT

BOCIANIE
zimowanie
Nie wiadomo, jakie sà dok∏adne

przyczyny prób zimowania zdro-

wych bocianów w Polsce. Wiadomo,

˝e np. na Mazurach i na Âlàsku ta-

kie ptaki obserwowano ju˝ w la-

tach 20. XX w. W zwiàzku z coraz

bardziej ∏agodnymi zimami i coraz

cz´stszymi przypadkami wykorzy-

stywania przez bociany antropoge-

nicznych êróde∏ pokarmu (np. lokal-

nych sk∏adowisk Êmieci, miejsc wy-

k∏adania resztek z ubojni) mo˝na

oczekiwaç, ̋ e zjawisko to w najbli˝-

szych latach b´dzie si´ nasila∏o. Bo-

ciany bez uszczerbku potrafià prze-

trwaç nawet silne mrozy. Tak wi´c

cechuje je odpornoÊç na niskie tem-

peratury.

Pozostajàcy na zim´ bocian za-

zwyczaj budzi ciekawoÊç i ch´ç

niesienia mu pomocy. Ta ostatnia

ma w Polsce d∏ugà tradycj´ – pisa∏

o niej ju˝ Jan D∏ugosz (wspomina∏

o ch∏opach, którzy na zim´ przygar-

niali te ptaki i trzymali je razem

z drobiem). Nie zawsze jednak po-

moc jest niezb´dna. Nie ma koniecz-

noÊci interwencji w przypadku osob-

ników zdrowych, niewykazujàcych

oznak zranienia (np. w postaci z∏a-

manego skrzyd∏a). Sprawne osobni-

ki trudno jest z∏apaç, a ucieczka

przed ludêmi powoduje straty ener-

gii, którà powinny wykorzystaç

w tym czasie na szukanie jedzenia.

Poza tym podejmowanie jesienià

prób schwytania ptaka mo˝e spowo-

dowaç jego przep∏oszenie z miejsca,

gdzie by∏ w stanie znaleêç odpo-

wiednià iloÊç pokarmu, a tym sa-

mym nara˝enie go na ryzyko Êmier-

ci g∏odowej.

Zimujàce bociany cz´sto majà za-

niedbane (brudne) upierzenie, a pió-

ra mogà wydawaç si´ nadnaturalnie

nastroszone – wynika to jednak

z gromadzenia mi´dzy nimi powie-

trza, tworzàcego warstw´ izolacyjnà,

ograniczajàcà straty ciep∏a z organi-

zmu. Jej ograniczenie ma równie˝

zwiàzek z, cz´stym u bocianów

(i innych ptaków), chowaniem jed-

nej nogi wÊród piór.

W ostatnich dniach do Stra˝y

Gminnej w Niepor´cie wp∏ywa wie-

le pytaƒ dotyczàcych zimujàcego

na terenie gminy bociana. Osoby ob-

serwujàce ptaka proszà nas o wspar-

cie, polegajàce na z∏apaniu i umiesz-

czeniu osobnika w ptasim azylu. Pa-

mi´tajmy, ˝e dost´pne metody

chwytania bocianów stwarzajà ryzy-

ko dla tych ptaków i stosuje si´ je

w przypadku wyraênej koniecznoÊci.

Podejmowanie prób schwytania

zdrowego ptaka jest niezgodne z pra-

wem, w Êwietle którego na od∏ów

i transport zwierz´cia chronionego,

które nie jest ranne, potrzeba jest

zgoda Regionalnego Dyrektora

Ochrony Ârodowiska.

W okresie bardzo silnych mrozów

oraz przy zaleganiu grubej pokrywy

Ênie˝nej, przebywajàcym na wolno-

Êci bocianom mo˝na pomóc, dokar-

miajàc je podrobami mi´snymi. Zde-

cydowanie nie zaleca si´ karmienia

ptaków w´dlinami, zawierajàcymi

sól oraz wiele substancji chemicz-

Zdecydowana wi´kszoÊç polskich bocianów odlatuje jesienià na zimowiska w Afryce. Z roku na rok
wzrasta jednak liczba osobników, zimujàcych w naszym kraju. Na podstawie prowadzonych obserwacji
wynika, ˝e najcz´Êciej takie zjawisko było odnotowywane w zachodnich cz´Êciach Polski. Jednak z innych
êródeł wiadomo, ˝e dotyczy tak˝e innych regionów.

nych, które mogà byç dla zwierzàt

toksyczne. Zamiast surowego mi´sa,

pokarmem wyk∏adanym dla bociana

mogà byç te˝ ma∏e surowe ryby.

Wskazane jest okresowe zmienianie

miejsca karmienia i jego zaprzesta-

nie wraz z koƒcem silnych mrozów.

� Przemys∏aw Kuligowski

èród∏o: www.otop.org.pl

www.bociany.pl
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W  G M I N I E

SOŁECTWO

Szanowni Czytelnicy, w celu przybli˝enia informacji o Gminie Niepor´t kontynuujemy cykl,
prezentujàcy 15 sołectw i zapraszamy do ich poznania.

SOŁECTWO JÓZEFÓW

Poło˝one w południowo-
zachodniej cz´Êci gminy,
graniczy z: Michałowem-
Grabinà, Rembelszczyznà,
Kàtami W´gierskimi, Wolà
Aleksandra (granica
pokrywa si´ z Kanałem
Bródnowskim) oraz
Jabłonnà i Legionowem.

Sołtys – Stanisław R´belski
Rada Sołecka: 
– Magda Chmielewska, 
– Katarzyna Dàbrowska, 
– Celina PaÊ, 
– Izabela Szelàg.

Powierzchnia – 593 ha,
w tym:

– grunty orne – 263 ha
– grunty leÊne – 92 ha
– grunty pod zabudow´

mieszkaniowà 
– 36 ha

Liczba mieszkaƒców
– 1020, w tym:
– kobiety – 518
– m´˝czyêni – 502

JÓZEFÓW

Obecnie opracowywana jest koncepcja
nowego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego pierwszej
z czterech cz´Êci miejscowoÊci. Nowy
plan uwzgl´dniaç b´dzie zapisy uchwa-
lonego w 2011 roku „Studium uwarun-
kowaƒ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Niepor´t”. Wy-
znaczone zostanà m.in. nowe tereny
budowlane, zmienione normatywy
wielkoÊci działek budowlanych i wskaê-
niki terenu biologicznie czynnego. Za-
koƒczenie prac planowane jest w 2014
roku.
Przez sołectwo przebiega droga woje-
wódzka nr 632 – ul. Stru˝aƒska. 
Komunikacj´ z Warszawà oraz Legiono-
wem zapewnia linia 736.
Sołectwo jest prawie w całoÊci zwodo-
ciàgowane. W 2007 roku w Józefowie
otwarta została Stacja Uzdatniania
Wody, która zasila w wod´ południo-
wo-zachodnie tereny gminy.
W Józefowie znajduje si´ Szkoła Pod-
stawowa im. Wandy Chotomskiej. No-
wy budynek szkoły otwarty został
w 1998 roku. W 2009 roku oddana zo-
stała do u˝ytku nowoczesna sala spor-
towa wraz z dwoma dodatkowymi sa-
lami lekcyjnymi i Êwietlicà. Nadanie
imienia miało miejsce w 2010 roku.
Obecnie w szkole uczy si´ 369 uczniów,
w tym 69 w trzech oddziałach przed-

szkolnych. W szkole działa Klub Młode-
go Podró˝nika.
Od 2007 roku szkoła organizuje z roz-
machem Wielkà Orkiestr´ Âwiàtecznej
Pomocy. W akcj´ włàczajà si´ nauczy-
ciele, uczniowie, rodzice, firmy, miesz-
kaƒcy i sympatycy szkoły. Dzi´ki ich za-
anga˝owaniu corocznie pobijany jest
rekord zebranej kwoty, która w 2013
roku przekroczyła 48 tys. złotych!
Przy szkole znajduje si´ kompleks bo-
isk sportowych, zbudowany i dofinan-
sowany w ramach programu rzàdowe-
go „Moje Boisko – Orlik 2012”, otwar-
ty w 2011 roku. W tym samym roku
otwarto równie˝ plac zabaw dla dzie-
ci, który powstał w ramach programu
„Radosna szkoła”.
Od 2010 roku działa przy szkole
Uczniowski Klub Sportowy „Pogoƒ” Jó-
zefów z trzema sekcjami: piłki no˝nej,
pływania oraz tenisa stołowego. 
W 2006 roku w Józefowie odbył si´
pierwszy festyn U-rodziny Sołtysa (na-
zwa zacz´ła funkcjonowaç od nast´p-
nego roku). To bardzo popularna im-
preza, organizowana wspólnie z sołec-
twami Michałów-Grabina i Kàty
W´gierskie. Anga˝uje i integruje Êrodo-
wisko lokalne, jest tak˝e okazjà do do-
skonałej zabawy.
W Józefowie kwitnie działalnoÊç arty-
styczna. Od wielu lat sołtys wraz z gru-

pà mieszkaƒców, równie˝ z Michałowa-
-Grabiny i Kàtów W´gierskich, przygo-
towujà wieniec do˝ynkowy. Wielokrot-
nie nagradzani byli w konkursach die-
cezjalnych i zdobywali uznanie podczas
uroczystoÊci ogólnopolskich na Jasnej
Górze.
W 2011 roku podczas festynu U-rodzi-
ny Sołtysa zadebiutował zespół wokal-
ny Józefinki, który tworzà nauczycielki,
mamy uczniów oraz jedyny m´˝czyzna
– sołtys Józefowa. Zespół od pierwsze-
go wyst´pu stał si´ ulubieƒcem publicz-
noÊci, z powodzeniem bierze udział
w konkursach, równie˝ ogólnopol-
skich, zdobywajàc liczne nagrody.
7 kwietnia 1997 została erygowana Pa-
rafia p/w NajÊwi´tszej Maryi Panny Kró-
lowej w Józefowie k. Legionowa,
a w sierpniu 2004 roku konsekrowana
nowa Êwiàtynia. W 2005 roku działal-
noÊç rozpoczàł parafialny Zespół Cari-
tas, który corocznie organizuje m.in.
Noworocznà Loteri´ Fantowà, majowy
Dzieƒ Ksià˝ki „Kto czyta nie błàdzi”,
wrzeÊniowy „Piknik rodzinny”. 
W 2013 roku wybudowany został bra-
kujàcy fragment chodnika wzdłu˝ uli-
cy Szkolnej, na odcinku od ronda
do szkoły oraz poło˝ona nawierzchnia
z kostki na cz´Êci ulicy Rodziny Kaliƒ-
skich, oÊwietlone zostały ulice Sienkie-
wicza i cz´Êciowo LeÊna. � BW

Dnia 28 listopada 2013 r. (czwartek) odbyła si´ XLVII sesja Rady
Gminy Niepor´t. 

XLVII SESJA Rady Gminy Niepor´t
Obrady poprowadzi∏ Przewodniczàcy

Rady Gminy Niepor´t Eugeniusz Woê-

niakowski. Podczas obrad radni przyj´-

li m.in. nast´pujàce uchwa∏y (pe∏na

treÊç uchwa∏ w BIP – zak∏adka „Uchwa-

∏y Rady”):

– uchwa∏à Nr XLVII/95/2013 dokonano

niezb´dnych zmian Uchwa∏y Bud˝e-

towej Gminy Niepor´t na 2013 rok;

– uchwa∏à Nr XLVII/96/2013 obni˝ono

Êrednià cen´ skupu ˝yta, przyjmowa-

nà jako podstaw´ obliczenia podatku

rolnego na obszarze dzia∏ania gminy

Niepor´t w 2014 r. z kwoty 69,28 z∏

za 1 dt, do kwoty 50,00 z∏ za 1dt. Ob-

liczona wed∏ug obni˝onej ceny ˝yta

stawka podatku rolnego za rok podat-

kowy 2014 wyniesie odpowiednio:

• dla gospodarstw rolnych 2,5q

x 50,00 z∏ za 1 dt = 125,00 z∏ za 1 ha

przeliczeniowy,

• dla pozosta∏ych gruntów 5q

x 50,00 z∏ za 1 dt = 250,00 z∏ za 1 ha

fizyczny;

– uchwa∏à Nr XLVII/97/2013 przyj´to

Gminny program profilaktyki i roz-

wiàzywania problemów alkoholo-

wych oraz przeciwdzia∏ania narkoma-

nii na rok 2014 r. Gminny program

profilaktyki i rozwiàzywania proble-

mów alkoholowych oraz przeciw-

dzia∏ania narkomanii na rok 2014 zo-

sta∏ opracowany zgodnie z obligato-

ryjnymi zadaniami oraz potrzebami

wyst´pujàcymi na terenie gminy.

Program jest adresowany do ca∏ej

spo∏ecznoÊci mieszkaƒców Gminy

Niepor´t, ze szczególnym uwzgl´d-

nieniem osób uzale˝nionych od alko-

holu, narkomanii, osób wspó∏uzale˝-

nionych, do osób z grup ryzyka,

do dzieci i m∏odzie˝y, a tak˝e osób

zajmujàcych sie problemami alkoho-

lowymi i narkomanii zawodowo.

G∏ównym zadaniem programu jest

stworzenie warunków s∏u˝àcych

zmniejszeniu szkód spo∏ecznych

i ekonomicznych zwiàzanych z u˝y-

waniem i nadu˝ywaniem alkoholu

i narkotyków, a tak˝e zapobieganiu

marginalizacji i wykluczeniu spo-

∏ecznemu uzale˝nionych i wspó∏uza-

le˝nionych mieszkaƒców Gminy Nie-

por´t;

– uchwa∏à XLVII/98/2013 przyj´to

Roczny program wspó∏pracy Gminy

Niepor´t z organizacjami pozarzàdo-

wymi oraz podmiotami o których mo-

wa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝yt-

ku publicznego i o wolontariacie

na 2014 rok. W 2014 roku za priory-

tetowe zadania publiczne uznaje si´

zadania w zakresie:

1) wspierania i upowszechniania kul-

tury fizycznej – organizowania

i prowadzenia zaj´ç w zakresie

kultury fizycznej obejmujàcych

dzieci i m∏odzie˝ – mieszkaƒców

gminy,

2) ochrony i promocji zdrowia,

3) pomocy spo∏ecznej, w tym pomo-

cy rodzinom i osobom w trudnej

sytuacji ˝yciowej oraz wyrówny-

wania szans tych rodzin i osób,

4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kul-

tury i dziedzictwa narodowego,

5) aktywizacji zawodowej osób pozo-

stajàcych bez pracy i zagro˝onych

zwolnieniem z pracy,

23 listopada podczas Wielkiej Gali Polska Przedsi´biorczoÊç
firma z Niepor´tu SO Metal s. c. odebrała I nagrod´
w konkursie Mazowiecka Firma Roku 2013.

ZŁOTY Orzeł
Mazowieckiego Biznesu
dla firmy SO METAL s.c.
2013 rok jest dla rodzinnej firmy

Paƒstwa Szczechowskich szcz´Êliwy

pod wzgl´dem uzyskanych nagród

i wyró˝nieƒ. W poprzednim nume-

rze pisaliÊmy o zdobyciu przez SO

Metal w paêdzierniku bran˝owego

wyró˝nienia, przyznanego przez

Polskà Izb´ Konstrukcji Stalowych,

za „niekonwencjonalne i unikatowe

rozwiàzania stosowane w wykony-

wanych konstrukcjach.”

Miesiàc póêniej firma mo˝e po-

chwaliç si´ kolejnà nagrodà. Kon-

kurs Mazowiecka Firma Roku orga-

nizowany jest przez Mazowieckie

Zrzeszenie Handlu, Przemys∏u

i Us∏ug oraz firm´ Europa Consul-

ting, pod honorowym Patronatem

Marsza∏ka Województwa Mazo-

wieckiego. Przyznana SO Me-

tal I nagroda w postaci presti˝owe-

go Z∏otego Or∏a Mazowieckiego

Biznesu, w kategorii konstrukcje

metalowe i automatyka, potwierdza

innowacyjnoÊç stosowanych przez

firm´ rozwiàzaƒ oraz wysokà jakoÊç

Êwiadczonych us∏ug.

� BW

ZŁOTY Orzeł
Mazowieckiego Biznesu
dla firmy SO METAL s.c.

6) ratownictwa i ochrony ludnoÊci.

Pondato Rada Gminy podje∏a uchwa-

∏y na zawarcie kolejnych umów dzier-

˝awy na czas okreÊlony do lat 3, których

przedmiotem sà te same nieruchomoÊci

gminne po∏o˝one we wsi i gminie Nie-

por´t oraz we wsi Bia∏obrzegi gmina

Niepor´t.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów

porzàdku obrad Przewodniczàcy Rady

Gminy zamknà∏ obrady XLVII sesji Ra-

dy Gminy Niepor´t.

� Przygotowa∏a Dorota Brzozowska

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji 
Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Niepor´cie 
w grudniu 2013 r. 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (SP ZOZ – wejÊcie od Rehabilitacji)
• 3 grudnia 2013 r. – H. Powa∏a, A. Burzyƒski, R. ¸ukasiuk;
• 10 grudnia 2013 r. – K. Malinowska-Lerman, E. Ró˝aƒska;
• 17 grudnia 2013 r. – E. Staniszewska, A. Radlak, B. Kopciƒska.
Spotkania Komisji w grudnia 2013 r.: Urzàd Gminy Niepor´t,
pokój nr 3, parter, 10 i 17 grudnia 2013 r. od godz. 16.00
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XX JUBILEUSZOWY Konkurs Recytatorski
„Białobrzeska
Jesieƒ Poezji„

XX JUBILEUSZOWY Konkurs Recytatorski
„Białobrzeska
Jesieƒ Poezji„
Tygodnie przygotowaƒ, poszukiwania
odpowiednich utworów, uczenie si´ ich
na pami´ç, dobór odpowiedniej interpretacji,
trema, stres i XX Jubileuszowy Konkurs
Recytatorski Białobrzeska Jesieƒ Poezji ju˝ za nami.
Zgodnie z hasłem tegorocznego konkursu
uczniowie czarowali słowem, co przyniosło efekty
w postaci przyznanych miejsc i nagród.

D
wudziesty konkurs nie móg∏

obyç si´ bez chwili wspo-

mnieƒ i odwo∏ania si´ do po-

czàtków naszych szkolnych spotkaƒ

z poezjà. Decyzj´ o zorganizowaniu

pierwszego konkursu podj´∏a Rada

Pedagogiczna w 1993 roku na

wniosek nauczycielki j´zyka polskie-

go p. Krystyny Andruk i ówczesnej

dyrektor szko∏y p. Marii Osiƒskiej-

-Paulinek, a w kolejnym roku po raz

pierwszy uczniowie zaprezentowali

swoje talenty recytatorskie w ramach

Bia∏obrzeskiej Jesieni Poezji.

Od poczàtku konkurs wzbudza∏

w uczestnikach niezwyk∏e emocje.

Doceniajàc trud i wysi∏ek w∏o˝ony

w przygotowanie recytacji, do pra-

cy w jury zapraszano nie nauczycie-

li, ale aktorów scen warszawskich.

Dzi´ki temu uczniowie czuli si´

wa˝ni, a ich wyst´py oceniane by-

∏y z pe∏nym profesjonalizmem. To

niewàtpliwie podnosi∏o rang´

szkolnej uroczystoÊci, a jednocze-

Ênie sprawia∏o, ̋ e ka˝dy z uczniów,

który stawa∏ na scenie, musia∏ po-

konaç trem´, czasem nieÊmia∏oÊç,

˝eby pokazaç si´ z jak najlepszej

strony.

I tak oto przez tych dwadzieÊcia

lat konkurs sta∏ si´ wydarzeniem

wyjàtkowym – w dobie telewizji

i komputerów zwraca uwag´ dzieci

na s∏owo pisane, odkrywa przed ni-

mi pi´kno poezji i rozwija ich wra˝-

liwoÊç artystycznà. Cieszy si´ nie-

s∏abnàcym zainteresowaniem,

a uczniowie ch´tnie zg∏aszajà si´

do jego kolejnych edycji.

Co roku komisja odkrywa jakiÊ ta-

lent, kogoÊ wyjàtkowego. Tak by∏o

i w tym roku. Do pracy w komisji

konkursowej zaprosiliÊmy: p. An-

drzeja Grabaczyka – aktora Teatru

Kwadrat, p. Romana Holza aktora

Teatru Lalka, p. Henryk´ Galas Dy-

rektor Gminnego Zespo∏u OÊwiaty

i p. Katarzyn´ Zubek autork´ wier-

szy dla dzieci.

Uwag´ jury zwróci∏ StaÊ Telejko

– ma dopiero 6 lat, ale doskonale

wyczuwa rytm i rym w wierszu. Po-

dobnie Maciek Szefler, który za-

chwyci∏ interpretacjà wiersza „Hipo-

potam”. Niewàtpliwymi pere∏kami

z aktorskim zaci´ciem sà Nadia

i Lena Grobel. Dziewczynki z nie-

zwyk∏à swobodà wczuwajà si´

w swoje role, a ich recytacja to ma-

∏y spektakl. Majà te˝ umiej´tnoÊç na-

wiàzywania kontaktu z widzami.

Âwietnie poradzi∏ sobie równie˝ Ku-

ba Dworak doskonale przekazujàc

dialog pomi´dzy ˝urawiem i czaplà.

Jury doceni∏o te˝ zaanga˝owanie, ja-

kie w interpretacj´ wiersza w∏o˝y∏a

Wiktoria Pluta przyznajàc jej I miej-

sce. Niesamowità energi´ ma na sce-

nie Kuba Tomczyƒski. Mówiàc

wiersz „Gadu∏y” jak zwykle da∏

z siebie wszystko. Równie˝ jego sio-

stra Ola znakomicie wczu∏a si´

w swój wiersz, naÊladujàc g∏osem

wyst´pujàce w nim postacie. Starsi

uczniowie pokusili si´ o trudniejszy

repertuar, ale i tu jury uda∏o si´ wy-

∏oniç zwyci´zców: Karolink´ Sitnik,

Len´ Grobel, Amelk´ Strupiechow-

skà i Alicj´ Piàtkowskà.

Konkurs zgromadzi∏ jak zawsze

du˝à liczb´ fanów w postaci rodzi-

ców i przyjació∏ szko∏y. GoÊciliÊmy

tak˝e ks. Dariusza Skwarskiego,

który wys∏ucha∏ z uwagà wszystkich

recytacji, a na koniec pogratulowa∏

uczestnikom i podzi´kowa∏ za zapro-

szenie i mo˝liwoÊç kontaktu z poezjà

i pi´knym j´zykiem polskim w wy-

konaniu m∏odych artystów. Podsu-

mowujàc spotkanie p. Roman Holz

podkreÊli∏, ˝e ka˝dy, kto wystàpi∏

na scenie ju˝ jest zwyci´zcà, bo wy-

maga to czasami pokonania samego

siebie.

Konkurs zakoƒczy∏ si´ wr´cze-

niem dyplomów i nagród oraz pa-

miàtkowymi zdj´ciami. Pani Dyrek-

tor podzi´kowa∏a wszystkim, którzy

przyczynili si´ do tego, ˝e XX Kon-

kurs Recytatorski przebiega∏ spraw-

nie i bez zak∏óceƒ – nauczycielom

przygotowujàcym uczniów do recy-

tacji, zaanga˝owanym w przygoto-

wanie dekoracji i prowadzenie, dba-

jàcych o zaplecze konkursu i o dro-

biazgi, bez których po prostu ten

jubileusz nie móg∏by sie odbyç.

Zapraszamy do galerii zdj´ç

z przebiegu Konkursu na stronie

szko∏y http://spb.nieporet.pl/

� Opracowanie Monika Kotowoda

4 listopada w Szkole Podstawowej im. B. Tokaja w Niepor´cie
odbyła si´ konferencja dla Rodziców i nauczycieli na temat
„Zagro˝enia cyberprzestrzeni”. 

Rozpocz´ła si´ realizacja mi´dzyprzedmiotowego projektu „Bli˝ej lasu”.

Spotkania prowadzili: prof. dr hab.

Józef Bednarek, pedagog, dydaktyk,

medioznawca, pracownik naukowo-

-dydaktyczny uczelni humanistycz-

nych i pedagogicznych oraz mgr An-

na Andrzejewska, pedagog, ekspert

w zakresie zagro˝eƒ cyberprzestrze-

ni, doktorantka Akademii Pedagogi-

ki Specjalnej im. Marii Grzego-

rzewskiej.

Podczas prelekcji mówiono m. in.

o przyczynach i skutkach uzale˝nie-

nia od komputera i Internetu, zagro-

˝eniach dla rozwoju osobowoÊci

wywo∏anych przez popularne gry

komputerowe, a tak˝e o patologiach

spo∏ecznych w sieci. Ilustracjà wy-

k∏adu by∏y fragmenty gier kompute-

rowych, w które grajà dzieci, a któ-

rych brutalnoÊç niejednokrotnie

wprawia∏a zgromadzonych w os∏u-

pienie. 

W dobie popularnoÊci Internetu,

który jest przestrzenià zabawy, na-

uki, pracy, a tak˝e obcowania z kul-

turà, musimy zadbaç o bezpieczeƒ-

stwo dzieci online, nauczyç ich

Êwiadomego i odpowiedzialnego ko-

rzystania z tego dobrodziejstwa.

W zwiàzku z tym zaproszeni goÊcie

przeprowadzili tak˝e warsztaty na te-

mat cyberprzestrzeni dla dzieci

z klas IV-VI. Uczniowie dowiedzie-

li si´ m.in. jak bezpiecznie i Êwiado-

mie korzystaç z komputera i Interne-

tu oraz gdzie mogà szukaç pomocy,

kiedy stanà si´ ofiarami cyberprze-

mocy.

Zarówno zaj´cia dla uczniów, jak

i prelekcja dla rodziców i nauczycie-

li, odby∏y si´ w ramach realizacji

Programu wychowawczego szko∏y,

w którym przewidziano cykl ró˝no-

rodnych zaj´ç pod wspólnym ha-

s∏em: Jak bezpiecznie korzystaç z In-

ternetu?

� Iwona Kopka

21 listopada w Szkole Podstawowej

w Izabelinie odby∏ si´ cykl spotkaƒ

dla uczniów klas I – VI oraz grup

przedszkolnych, inaugurujàcy reali-

zacj´ mi´dzyprzedmiotowego pro-

jektu „Bli˝ej lasu”. 

Uczestniczyli w nim: Edukator

NadleÊnictwa Drewnica pani Moni-

ka Ró˝aƒska oraz LeÊniczy LeÊnic-

twa Czarna Struga pan Jerzy Dy∏o,

który wspó∏pracuje ze szko∏à od wie-

lu lat, s∏u˝àc swym doÊwiadczeniem

i autorytetem.

Ze wzgl´du na du˝à liczebnoÊç

i zró˝nicowanie wiekowe uczniów

spotkanie podzielono na trzy cykle:

dla klas VI–IV, III–I i grup przed-

szkolnych. Ka˝dej z grup zapropo-

nowano ten sam program, modyfi-

kujàc go jednak, zgodnie z potrze-

bami i mo˝liwoÊciami uczestników.

Gospodynià inauguracji by∏a Pani

Iwona Zubel. Zacz´∏a od prezenta-

cji multimedialnej pt.” Tradycje

edukacji leÊnej w izabeliƒskiej szko-

le”. Przedstawi∏a w niej efekty pra-

cy ostatnich trzynastu lat, takie jak

warsztaty przyrodnicze, Dni Lasu,

Rajdy Piesze „Zielonym Szlakiem”,

wydanie „Przewodnika po Puszczy

S∏upeckiej”, zbudowanie Âcie˝ki

dydaktycznej „D´bowe opowieÊci”,

zdobycie „Zielonego certyfikatu”.

Poprosi∏a o zabranie g∏osu Pana Le-

Êniczego, który opowiedzia∏ o per-

spektywach dalszej wspó∏pracy.

Wszystkich zainteresowa∏y ekspona-

ty o niezwyk∏ych rodowodach, np.:

zarostki kozio∏ka, czy skarpeta ∏osia.

OpowieÊç Pana LeÊniczego, oparta

na olbrzymiej wiedzy i bogatym do-

Êwiadczeniu, jak zwykle, przyku∏a

uwag´ s∏uchaczy. Jego obecnoÊç,

w tak wa˝nym dla realizacji projek-

tu dniu, podnios∏a rang´ wydarzenia. 

Kolejnym punktem by∏ quiz wie-

dzy. Przeprowadzi∏a go Pani Moni-

ka Woêniakowska. Dzieci rozwià-

zywa∏y ró˝norodne zagadki o miesz-

kaƒcach lasu. W konkursie wykorzy-

stano g∏osy zwierzàt, trofea myÊliw-

skie i zdj´cia makro.

Spotkanie zakoƒczy∏o si´ rozstrzy-

gni´ciem konkursu plastyczno-lite-

rackiego „A w lesie ju˝ jesieƒ”,

w którym wzi´∏o udzia∏ a˝ stu

uczniów. Jego patronem jest Nadle-

Ênictwo Drewnica – fundator

wszystkich nagród.

Kontynuacjà dzisiejszego spotka-

nia b´dà warsztaty przyrodnicze

w lesie – poczàtek w ostatnim tygo-

dniu listopada.

� Katarzyna Agata Nàç

ZAGRO˚ENIA cyberprzestrzeniSPOTKANIE z LeÊniczym
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Dru˝yna Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Wólce Radzymiƒskiej zaj´ła III miejsce w II Powiatowym Turnieju Piłki
Siatkowej o Puchar Prezesa Zarzàdu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych RP w Legionowie.

U
czniowie Gimnazjum ze Sta-

nis∏awowa Pierwszego nie-

przerwanie od 2007 roku

zdobywajà dla swojej szko∏y pierw-

sze miejsce w rozgrywkach powia-

towych Mazowieckich Igrzysk M∏o-

dzie˝y Szkolnej. Podczas sesji Ra-

dy Powiatu dyrektor Barbara

Skrzypkiewicz odebra∏a z ràk wice-

starosty legionowskiego Roberta

Wróbla i wiceprezydenta Legiono-

wa Piotra Zadro˝nego pamiàtkowy

puchar z napisem „Mistrz Sportu

w Powiecie Legionowskim se-

zon 2012-2013” oraz bon o warto-

Êci 1500 z∏.

Indywidualne nagrody za przygo-

towanie uczniów do rozgrywek

otrzymali trenerzy – Anna Wenerska

oraz Dariusz PieÊniak. 

Uczniom oraz trenerom serdecznie

gratulujemy i ˝yczymy sukcesów

w nast´pnym sezonie sportowym. 

� BW

ZOSTA¡
BALERINÑ
Zaj´cia baletowe dla dzieci
odbywajà si´ w sali filii GOK
w Wólce Radzymiƒskiej
przy ulicy Szkolnej 81
w ka˝dy wtorek i sà
prowadzone w dwóch
grupach wiekowych. 
Grupa młodsza, dzieci
w wieku 4 – 6 lat 
(godz. 16.30 – 30 min.), oraz
grupa starsza – powy˝ej 6 lat 
(godz. 15.30 – 45 min.). 
Zaj´cia prowadzi Małgorzata
Harmaciƒska, która jest
absolwentkà Paƒstwowej
Szkoły Baletowej im. R.
Turczynowicza w Warszawie.
Od 1985 r. tancerka Teatru
Wielkiego Opery Narodowej
w Warszawie. Posiada
długoletnie doÊwiadczenie,
zdobywane na deskach Sceny
Narodowej, a tak˝e podczas
licznych wyst´pów poza
granicami kraju (tourne
z zespołem baletowym Teatru
Wielkiego – Francja, Niemcy,

Tajwan, Chiny, USA, Brazylia,
Argentyna, Izrael).
Ch´tnych zapraszamy do kontaktu:
Małgorzata Harmaciƒska
tel. 608 423 875 lub filia GOK
w Wólce Radzymiƒskiej
22 732 21 89.

ZAPROSZENIE
Grupa teatralna „Pchlary” zaprasza na premier´ 
przedstawienia p.t. BAŁWANKI. Spektakl odb´dzie si´ 
21 grudnia o godzinie 13.00 w Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie.

ÂWIATOWY DZIE¡ MISIA PLUSZOWEGO
Z okazji Âwiatowego Dnia Misia Pluszowego, przypadajàcego
25 listopada, w OÊrodkach Kultury w Beniaminowie i Kàtach
W´gierskich odbyły si´ warsztaty misiowe. Tylko przy niewielkiej pomocy
sprawnych ràk mam, tatusiów i babç dzieci zaprojektowały i wykonały
przepi´kne misiaki. W Beniaminowie uczestnicy warsztatów spotkali si´
z Clownem Czarkiem, który wyczarowywał dla nich balonikowe cuda. 

Szczep 14 Dru˝yn Harcerskich i Gromad Zuchowych Niepor´t
Serdecznie zaprasza na 

KIERMASZ R¢KODZIEŁA 
ÂWIÑTECZNEGO

W dniu 15 XII 2013 roku w godzinach 9.00 – 14.00, 
Parafia Niepokalanego Pocz´cia NMP w Niepor´cie

Dochód z kiermaszu zasili konto Harcerskiej Akcji Letniej

Czuwaj!

Podczas sesji Rady Powiatu odbyło si´ podsumowanie szkolnego roku
sportowego – XV Mazowieckich Igrzysk Młodzie˝y Szkolnej. Gimnazjum
im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku po raz kolejny znalazło si´
na najwy˝szym podium powiatowych rozgrywek.

GIMNAZJUM
Mistrzem Sportu

9 listopada odby∏ si´ II Powiatowy

Turniej Pi∏ki Siatkowej o Puchar

Prezesa Zarzàdu Oddzia∏u Powiato-

wego Ochotniczych Stra˝y Po˝ar-

nych RP w Legionowie. W tegorocz-

nym turnieju startowa∏o 8 dru˝yn,

w tym goÊcinnie dwie z Paƒstwo-

wych Stra˝y Po˝arnych z Legiono-

wa i Warszawy. Turniej przebiega∏

w duchu sportowej rywalizacji z za-

chowaniem zasad FAIR PLAY. 

Gmin´ Niepor´t reprezentowa∏a

Dru˝yna Ochotniczej Stra˝y Po˝ar-

nej w Wólce Radzymiƒskiej z kapi-

tanem dru˝yny Konradem Sochac-

kim, zajmujàc w rozgrywkach

III miejsce. Dru˝yn´ nagrodzono Pu-

charem Zarzàdu Oddzia∏u Powiato-

wego Zwiàzku Ochotniczych Stra˝y

Po˝arnych Rzeczypospolitej Pol-

skiej. 

Tabela koƒcowa Turnieju przed-
stawia si´ nast´pujàco:
• I miejsce i tytu∏ mistrza Powiatu

Legionowskiego Dru˝yn OSP za-

j´∏a OSP JANÓWEK,

• II miejsce OSP KA¸USZYN

– ubieg∏oroczny zwyci´zca zawo-

dów,

• III miejsce – podobnie jak

przed rokiem – OSP WÓLKA

RADZYMI¡SKA,

• IV miejsce – tak˝e jak przed ro-

kiem OSP JAB¸ONNA

• V miejsce dru˝yna JRG Nr 10

Warszawa,

• VI miejsce – OSP LEGIONOWO,

• VII miejsce – reprezentacja KP

PSP LEGIONOWO,

• VIII miejsce – OSP CHOTOMÓW.

Zwyci´zcom serdecznie gratuluje-

my osiàgni´tych wyników i sporto-

wej postawy.

� Tomasz Sawczuk 

Prezes OSP Wólka Radzymiƒska

Na zdj´ciu Dru˝yna OSP 
Wólki Radzymiƒskiej. Od lewej stojà 

Prezes OSP Wólka Radzymiƒska
Tomasz Sawczuk, Krzysztof Rogucki,

Dariusz ˚bikowski, Krzysztof Sochacki,
Konrad Sochacki, Albert Piórkowski,

Agnieszka Przybysz ,
Prezes Zarzàdu Oddzia∏u Powiatowego

GoÊlicki Krzysztof, w dolnym rz´dzie 
od lewej Przemys∏aw Urbaniak, Rafa∏

Urbaniak, Micha∏ Olszewski.

STRA˚ACY
ochotnicy
nie tylko
ratujà
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 OBOWIÑZEK OZNACZANIA SWOJEJ POSEJI

W zwiàzku z nagminnie wyst´pujàcymi brakami oznakowania po-

sesji przypominamy o obowiàzku umieszczenia w widocznym
miejscu tabliczki z numerem porzàdkowym. W przypadku, gdy
budynek po∏o˝ony jest w g∏´bi ogrodzonej nieruchomoÊci, ta-
bliczk´ z numerem porzàdkowym umieszcza si´ równie˝
na ogrodzeniu. W∏aÊciciele nieruchomoÊci, o których mowa wy-

˝ej, proszeni sà o pilne oznakowanie swoich posesji, co pomo˝e

usprawniç prac´ firmie SITA POLSKA oraz zmniejszy iloÊç zg∏a-

szanych reklamacji do Urz´du Gminy Niepor´t.

ODBIÓR ODPADÓW – PRZYPOMINAMY
Pojemniki z odpadami niepodlegajàcymi segregacji (zmieszany-

mi) lub worki z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi,

nale˝y w terminie odbioru (zgodnie z harmonogramem) wystawiaç

poza teren nieruchomoÊci np. ustawiaç przy furtce, nie póêniej ni˝
do godz. 7.00 (rano).
W przypadku posiadania zewn´trznej altany Êmietnikowej, nale-

˝y otwieraç jà w terminie odbioru (zgodnie z harmonogramem),

nie póêniej ni˝ do godziny 7.00 (rano).
Firma odbiera ww. odpady w godzinach od 7.00 do 20.00.
Przy odbiorze odpadów segregowanych firma zostawi nowe wor-

ki do selektywnej zbiórki na kolejny miesiàc.

Przypominamy, ˝e w przypadku odbioru odpadów z przydomo-

wych altan Êmietnikowych, firma SITA POLSKA zabiera wszyst-

kie odpady, które si´ w niej znajdujà. W zwiàzku z tym prosimy

o pozostawianie w ww. altanach tylko i wy∏àcznie odpadów prze-

znaczonych do odbioru.

W przypadku nieodebrania odpadów przez firm´ zgodnie z har-

monogramem, prosimy o zg∏aszanie reklamacji do Urz´du Gmi-

ny Niepor´t nr tel. (22) 767 04 47, dnia nast´pnego po wyznaczo-

nym dniu odbioru odpadów.

UWAGA!
W∏aÊciciele nieruchomoÊci, na których znajdujà si´ psy, sà pro-

szeni o zamykanie zwierzàt na terenie posesji w dniu odbioru od-

padów przez firm´ SITA POLSKA. W przypadku, gdy psy nie b´-

dà zamkni´te i b´dà zagra˝aç pracownikom firmy, odpady nie zo-

stanà odebrane.

Niepor´t 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

Michałów-Grabina

odpady komunalne papier, szkło, plastik, metal i opakowanie wielomateriałowe

Informacj´ o zmianie harmonogramu odbioru odpadów

komunalnych (zmieszanych) w grudniu w miejscowo-

Êciach:

a) Niepor´t ul. Izabeliƒska i Osiedle G∏ogi
b) Micha∏ów-Grabina
zamieÊciliÊmy w listopadowym numerze WieÊci Nie-

por´ckich (z dnia 25 listopada).

PRZYPOMINAMY – zmiana dotyczy dnia wywozu

tj. z 30 grudnia na 23 grudnia i jest ona konieczna, po-

niewa˝ po wywozie przypadajàcym na 9 grudnia mu-

si byç zachowany odst´p dwóch tygodni pomi´dzy od-

biorami odpadów komunalnych. Zmianie nie uleg∏ ter-

min odbioru odpadów segregowanych.

Poni˝ej przedstawiamy obowiàzujàce w miesiàcu

grudniu harmonogramy dla dwóch ww. miejscowoÊci.

PRZYPOMINAMY – ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW 

Od 20 listopada ratownicy Legionowskiego WOPR
dysponujà nowà łodzià ratowniczà.

NOWA łódê
Legionowskiego WOPR 
¸ódê Parker Baltic 800 zosta∏a wy-

konana w stoczni Parker Poland.

Wyposa˝ona jest w nap´d w posta-

ci dwóch silników zaburtowych

po 150 KM ka˝dy, du˝à ogrzewa-

nà kabin´, motopomp´ oraz przy-

czep´ pod∏odziowà. Nowy nabytek

mo˝e osiàgnàç pr´dkoÊç blisko 80

km/h, co w znacznym stopniu

skróci czas odtarcia do miejsca

wypadku. Zakup ∏odzi ratowniczej

za kwot´ 412 tys z∏ w ca∏oÊci zo-

sta∏ sfinansowany ze Êrodków Na-

rodowego Funduszu Ochrony Âro-

dowiska i Gospodarki Wodnej. 

� www.lwopr.pl

Rekordowym miesiàcem
pod wzgl´dem liczby
osób korzystajàcych
z pływalni Aquapark
„Fala” w Stanisławowie
Pierwszym okazał si´
listopad. 
W listopadzie basen odwiedzi-

∏o 11917 klientów indywidu-

alnych oraz 2416 uczniów ze

szkó∏ gminy Niepor´t. 

Bardzo du˝ym zaintereso-

waniem cieszy∏y si´ weeken-

dy. Pierwszej niedzieli listopa-

da basen odwiedzi∏o 509

klientów indywidualnych.

W nast´pny weekend w sobo-

t´ p∏ywalni´ odwiedzi∏o

a˝ 631 osób, a w niedziel´ nie-

co mniej, bo 555.

Najwi´kszym zainteresowa-

niem w listopadzie cieszy∏y si´

bilety normalne – 3151 sztuk

i ulgowe – 1472 sztuk oraz bi-

lety rodzinne 2+1 – 688 sztuk.

Jak przedstawia si´ wyko-

rzystanie p∏ywalni w okresie

od stycznia do listopada 2013

roku prezentujemy w tabeli

obok. W tym okresie z p∏ywal-

ni skorzysta∏o sto pi´ç tysi´cy

osiemset pi´çdziesi´ciu sze-

Êciu klientów indywidualnych.

Wszystkim osobom, które

przyczyni∏y si´ do pobicia re-

kordu bardzo dzi´kujemy

i mamy nadziej´, ̋ e w grudniu

pobijemy wspólnie kolejny

rekord w Aquaparku „Fala”.

� Patrycja Majewska

Lp. Miesiàc Liczba klientów indywidualnych
1. Styczeƒ 8 701
2. Luty 9 581
3. Marzec 9 884
4. Kwiecieƒ 10 373
5. Maj 9 656
6. Czerwiec 10 232
7. Lipiec 10 728
8. Sierpieƒ 9 778
9. Wrzesieƒ 4 376
10. Paêdziernik 10 630
11. Listopad 11 917
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Łàcznie 105 856

REKORDOWA frekwencja
w Aquaparku „Fala”
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Z
a namowà kolegi Edwarda

Palczyƒskiego z Niepor´ckie-

go Stowarzyszenia Historycz-

nego umówiliÊmy si´ latem tego ro-

ku na spotkanie z Panià Miros∏awà

Dàbkowskà-Duda, aby powspomi-

naç zas∏yszane opowieÊci rodzinne

i przy okazji przejrzeç zdj´cia z do-

mowego albumu. W∏aÊnie zdj´cia

by∏y naszym przewodnikiem po ro-

dzinnych wspomnieniach. Dàbko-

wizna to obszar terenu pomi´dzy

Beniaminowem a Wólkà Radzymiƒ-

skà, bogaty w miejsca interesujàce

zarówno pod wzgl´dem przyrodni-

czym, jak i historycznym. Mamy tu

najwi´kszy pomnik przyrody – oka-

za∏y dàb szypu∏kowy „Jan Kazi-

mierz”, dominujàcy nad polami oraz

wzgórzami poroÊni´tymi lasem.

Rozleg∏e ∏àki z oczkami bagienny-

mi i szuwarami, poprzecinane ukry-

tymi w mokrad∏ach Êcie˝kami, któ-

rymi przeprowadza∏ mnie po terenie

Pan Henryk Dàbkowski, brat Pani

Miros∏awy. To on pokaza∏ mi nie-

liczne zachowane jeszcze kurhany

graniczne, wiele lat temu usypane

jako wyznaczniki granic pomi´dzy

dobrami Niepor´tu i Radzymina

oraz grobl´ ziemnà, która ochrania-

∏a uprawy przed zalewami wody

z rzeki Beniaminówki. Niedaleko

przebiega linia kolejowa i jest ram-

pa wy∏adowcza na tzw. „Piparku”,

pozosta∏oÊci niemieckiego schronu

bojowego przy torze kolejowym

i fundamenty kolejnego bunkra, któ-

ry mia∏ w swoim zasi´gu rozleg∏e

pola i ∏àki nad Beniaminówkà. Na-

szà rozmow´ rozpocz´liÊmy

od wspomnienia Jakuba Dàbkow-

skiego, uczestnika Powstania Stycz-

niowego 1863 roku. Jako votum

za ocalenie i szcz´Êliwy powrót

z Syberii w rodzinne strony, ufundo-

wa∏ figur´ Matki Boskiej przed ko-

Êcio∏em parafialnym w Niepor´cie,

podpisanà jako ufundowanà przez

Jakóba D´bkowskiego. Zgodnie

z przekazami rodziny Dàbkowskich,

Jakub Dàbkowski zosta∏ zes∏any

na Sybir, gdzie przykuty ∏aƒcucha-

mi do taczki przez wiele lat niewol-

niczo pracowa∏. Z zachowanych do-

kumentów wynika∏o, ̋ e Jakub Dàb-

kowski obywatel niepor´cki by∏

„dzier˝awcà propinacji” niepor´c-

kiej, czyli mia∏ prawo do produkcji

i sprzeda˝y alkoholu.* Na zamiesz-

czonych obok zdj´ciach widzimy

syna Jakuba Dàbkowskiego Jana

i jego ˝on´ Mari´ ze Skalskich. Jan

piastowa∏ wysokie funkcje urz´do-

we w Radzyminie. Zaciekawi∏a

mnie koligacja z rodzinà Skalskich.

Dla badacza historii to nazwisko za-

wsze b´dzie kojarzy∏o si´ z polskim

asem lotnictwa myÊliwskie-

go II wojny Êwiatowej gen. bryg.

Stanis∏awem Skalskim, uczestni-

kiem walk powietrznych m.in. we

wrzeÊniu 1939 roku, Bitwy o An-

gli´, walk „Cyrku Skalskego”

w Afryce Pó∏nocnej, os∏ony làdowa-

nia aliantów w Normandii w 1944

roku. Okaza∏o si´, ˝e jest to w∏aÊnie

rodzina pilota Skalskiego, a Paƒstwo

Dàbkowscy uczestniczyli w pogrze-

bie genera∏a w dniu 12 listopa-

da 2004 roku na warszawskich Po-

wàzkach. Synem Jana Dàbkowskie-

go by∏ urodzony w 1901 roku

Wac∏aw Dàbkowski, dziadek Pani

Miros∏awy. Na zamieszczonym

zdj´ciu widzimy go w mundurze

polskich szwole˝erów. Po charakte-

rystycznych elementach ozdób mun-

duru – u∏anki, takich jak bia∏e etysz-

kiety na ramieniu, czyli ozdobne

sznury zakoƒczone chwastami

(chwostami), mo˝emy przypusz-

czaç, ̋ e s∏u˝y∏ w 2 Pu∏ku Szwole˝e-

rów Rokitniaƒskich. Etyszkiet znaj-

dowa∏ si´ cz´sto na czapce lub

kaszkiecie i przypi´ty do ramienia

zapobiega∏ zgubieniu nakrycia g∏o-

wy podczas szar˝y. By∏ te˝ ozdobà

kurtki u∏aƒskiej, a póêniej oznakà

orkiestrantów w jeêdzie i w artyle-

rii konnej. W polskiej kawalerii ko-

rzenie etyszkietu si´gajà oddzia∏ów

Beliniaków (dowódca pp∏k. W∏ady-

s∏aw Belina-Pra˝mowski), które

mia∏y za nakrycia g∏owy wysokie

czaka. 2 Pu∏k Szwole˝erów swój ro-

dowód wywodzi∏ z tradycji kawale-

rii Legionów Polskich. Nazwa pu∏-

ku nadana zosta∏a na czeÊç s∏awnej

szar˝y polskich u∏anów pod Rokit-

nà w dniu 13 czerwca 1915 roku,

poprowadzonej na rosyjskie okopy

na froncie austriacko – w´gierskim

przez rotmistrza Zbigniewa Dunin-

-Wàsowicza. Wac∏aw Dàbkowski

w r´ku trzyma prawdopodobnie ka-

waleryjskà szabl´ austriackà wzo-

ru 1904. Swojego dziadka nasza roz-

mówczyni okreÊli∏a jako cz∏owieka

bardzo odwa˝nego o silnym charak-

terze, ale czasami gwa∏townego

w swoim zachowaniu. Wac∏aw mia∏

troje dzieci – najstarszà córk´ Hali-

n´, syna Jerzego i m∏odszà córk´

Zyt´. Pani Miros∏awa i jej trzej bra-

cia – Henryk, Janusz i Dariusz sà

dzieçmi Jerzego Dàbkowskiego i je-

go ˝ony Stanis∏awy z domu Ruciƒ-

skiej, pochodzàcej z Cisia. Jerzy

Dàbkowski i jego rodzeƒstwo

ucz´szcza∏o do szko∏y powszechnej

w Dàbkowiênie, gdy˝ nie by∏o wte-

dy jeszcze szko∏y w Wólce Radzy-

miƒskiej. Na zdj´ciach widzimy

wyglàd i ubogie wyposa˝enie klas

szkolnych, ∏awki z ka∏amarzami

z atramentem, stalówki do pisania

oraz dzwonek do og∏aszania przerw

mi´dzy lekcjami. Na zdj´ciach wi-

doczny jest te˝ m∏ody Jerzy Dàb-

kowski. Rodzina Dàbkowskich

od pokoleƒ zajmowa∏a si´ uprawà

roli, dlatego jej rodowód wywodzi

si´ z ziemiaƒstwa. Gospodarstwo

by∏o du˝e powierzchniowo i mia∏o

zaplecze gospodarskie, sk∏adajàce

si´ z kilku zabudowaƒ gospodar-

czych oraz przestronnego budynku

mieszkalnego. Du˝y obszar gospo-

darstwa mia∏ znaczenie przy nada-

niu zwyczajowej nazwy tego terenu

– Dàbkowizna. Z przekazu rodzin-

nego wiemy, ˝e wczeÊniej zabudo-

wania mieszkalne i gospodarcze

Paƒstwa Dàbkowskich by∏y po∏o˝o-

ne na wzniesieniu, za d´bem „Jan

Kazimierz” w kierunku Wólki Ra-

dzymiƒskiej. Jednak uleg∏y znisz-

czeniu prawdopodobnie w cza-

sie I wojny Êwiatowej i nowe wybu-

dowano na obecnym miejscu

siedliska. Zabudowania by∏y obszer-

ne, gdy˝ hodowano trzod´, byd∏o

i konie potrzebne do prac polowych

i transportu towarów rolnych. W go-

spodarstwie zatrudniano do pomocy

okolicznych mieszkaƒców, a gdy

by∏a potrzeba udzielano sàsiedzkiej

pomocy. W rodzinie by∏y bardzo sil-

ne tradycje myÊlistwa i po dzieƒ dzi-

siejszy udzia∏ w polowaniach to

przekazywana z pokolenia na poko-

lenie tradycja rodzinna. Sielank´ co-

dziennego ˝ycia ju˝ wkrótce mia∏a

przerwaç zbli˝ajàca si´ II wojna

Êwiatowa, ale o tym wi´cej w na-

st´pnym odcinku... Cdn.

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie

Historyczne

Wszystkie fot. ze zbiorów 

rodziny Dàbkowskich

* W∏odzimierz B∏awdziewicz „Dzieje Niepo-

r´tu 1397-2009” Wydanie II Poprawione

i uzupe∏nione. Wyd. LINEART Warsza-

wa 2012 rok

Zawsze gdy jad´
w „odwiedziny”
do najstarszego
gniazda bociana
białego,
przy zabudowaniach
gospodarstwa
Paƒstwa Dàbkowskich
w Dàbkowiênie,
zastanawiam si´
nad faktem, ˝e ta
rodzina od pokoleƒ
mieszka na obrze˝ach
gminy Niepor´t. 

Âladami wspomnieƒ mieszkaƒców naszej gminy

DÑBKOWSCY – Dàbkowizna – Ojcowizna... 
wspomnienia z domowego albumu cz. I.

Maria Dàbkowska ze Skalskich

Wac∏aw Dàbkowski w u∏ance
szwole˝era 2 Pu∏ku Szwole˝erów
Rokitniaƒskich z etyszkietami

Jan Dàbkowski w ubiorze
z atrybutami w∏adzy urz´dowej 

Szko∏a w Dàbkowiênie – Jurek Dàbkowski w najwy˝szym
rz´dzie pierwszy z prawej

Klasa w szkole w Dàbkowiênie
– Jurek Dàbkowski stoi pierwszy
z prawej 


