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6 MILIONÓW NA KANALIZACJ¢ 
w Michałowie-Grabinie str. 2

ODBIÓR ODPADÓW 
niebezpiecznych str. 3

HARMONOGRAM ODBIORU odpadów
komunalnych w kwietniu 2017 roku str. 7

31 marca podczas sesji nadzwyczajnej
Rada Gminy Niepor´t przyj´ła uchwał´ o przeprowadzeniu 

REFERENDUM GMINNEGO
dotyczàcego obj´cia Gminy Niepor´t metropolitalnà jednostkà terytorialnà pod nazwà „m.st. Warszawa”, w zwiàzku z zamiarem jej
utworzenia.

Referendum zaplanowane zosta∏o w dniu 14 maja 2017 roku.
Ustalono nast´pujàcà treÊç pytania referendum: 

„Czy jest Pan/Pani za tym, ˝eby m. st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorzàdu terytorialnego, 
obj´∏a Gmin´ Niepor´t?”

Pod pytaniem referendalnym umieszczone b´dà dwa warianty odpowiedzi: „TAK”, „NIE”.

Rada Gminy Niepor´t uchwałà Nr XXXV/1/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. wyraziła sprzeciw wobec zgłoszonego, w trybie poselskim,
projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy oraz braku konsultacji z gminami obj´tymi tym projektem.
Rada Gminy Niepor´t postanowiła o przeprowadzeniu referendum gminnego, aby mieszkaƒcy Gminy, jako członkowie wspólnoty
samorzàdowej mieli szans´ wyraziç w drodze głosowania swojà wol´ co do przynale˝noÊci Gminy Niepor´t do MegaWarszawy. 

REFERENDUM GMINNEGO

Referendum zaplanowane zosta∏o w dniu 14 maja 2017 roku.
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Gmina Niepor´t nagrodzona

Budowa kanalizacji 
na osiedlach 

15 marca Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik uhonorował włodarzy
najdynamiczniej rozwijajàcych si´ miejscowoÊci na Mazowszu. Gmina Niepor´t zaj´ła
wysokie X miejsce w Rankingu Zrównowa˝onego Rozwoju Jednostek Samorzàdu
Terytorialnego. 

W rankingu, którego autorem

jest prof. Eugeniusz Sobczak,

ocenie podlega∏y m. in.: wydat-

ki majàtkowe inwestycyjne per

capita, procent wydatków majàt-

kowych inwestycyjnych w bu-

d˝ecie gminy, wydatki na trans-

port i ∏àcznoÊç per capita, pro-

cent wydatków na transport

i ∏àcznoÊç w wydatkach bud˝e-

tu gminy, procent dochodów

w∏asnych w dochodach bud˝etu

gminy, liczb´ podmiotów gospo-

darczych na 1000 mieszkaƒ-

ców, procent ludnoÊci obj´tej wodociàgami

i kanalizacjà. Liczba uzyskanych punktów da-

∏a gminie Niepor´t 10. miejsce w kategorii

gmin wiejskich.

Podczas spotkania odby∏a si´ dyskusja

o zrównowa˝onym rozwoju

Mazowsza. Ponad 200 wójtów,

burmistrzów, starostów oraz

prezydentów miast z ca∏ego

Mazowsza, pos∏owie i eksper-

ci wspólnie z marsza∏kiem

Adamem Struzikiem dyskuto-

wali o idei i rozwoju polskiej sa-

morzàdnoÊci.

Rozmawiano o znaczeniu lo-

kalnej aktywnoÊci i zrównowa-

˝onym rozwoju regionalnym.

Poruszono te˝ najbardziej gorà-

ce tematy ostatnich miesi´cy

– propozycje zmian kadencyjnoÊci w samo-

rzàdach, ograniczanie kompetencji samorzà-

dów lokalnych czy poselski projekt ustawy

metropolitarnej.

� èród∏o: http://www.mazovia.pl/

Przygotowania 
do przebudowy ulicy Dworcowej

Rozbudowa gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej
w Stanisławowie Drugim

W dniu 30 marca nastàpiło otwarcie ofert w przetargu na przebudow´ ulicy
Dworcowej w Niepor´cie, na odcinku o długoÊci 600 metrów od skrzy˝owania
ul. Jana Kazimierza i Adama Mickiewicza w kierunku stacji PKP.

W najbli˝szym czasie kolejni mieszkaƒcy rejonu ul. Wolskiej
w Stanisławowie Drugim b´dà mieli mo˝liwoÊç podłàczenia
swoich domów do sieci kanalizacyjnej. 

Zaplanowane jest frezowanie istniejàcej na-

wierzchni asfaltowe, po∏o˝eni siatki wzmac-

niajàcej i po∏o˝enie nowej nawierzchni Êcie-

ralnej, tak˝e na ulicy Szkolnej, prze∏o˝enie

chodnika z kostki z wymianà uszkodzonych

elementów, wykonanie oznakowania piono-

wego i poziomego ulicy, budowa nowych

miejsc parkingowych, wjazdów do posesji.

Termin wykonania robót drogowych

– do 31 sierpnia 2017 roku. � BW

Po przeprowadzonym post´powaniu przetar-

gowym, wybrano wykonawc´ robót budow-

lanych – STD Nasi∏owski z Zielonki. Budo-

wa dotyczy kana∏ów sanitarnych w ul. Go-

Êcinnej, ul. WiÊniowej, w drodze stanowiàcej

cz´Êç dzia∏ek nr ew. 168/6, 168/5, 168/3,

168/1, 112/1, w drodze dz. nr ew. 68/43 oraz

w drodze dz. nr ew. 31/5. Zakres obszaru

do skanalizowania zosta∏ okreÊlony po we-

ryfikacji z∏o˝onych w Urz´dzie Gminy

deklaracji pod∏àczenia do gminnej sieci ka-

nalizacyjnej. Na wszystkich wybranych

do skanalizowania drogach prawie 100%

mieszkaƒców zadeklarowa∏o si´ do wykona-

nia pod∏àczenia budynku do sieci kanaliza-

cyjnej niezw∏ocznie po jej wybudowaniu.

To ju˝ ostatni moment na wykona-
nie projektów pod∏àczeƒ i ustalenie
warunków budowy swojego przy∏à-
cza. W tym celu nale˝y wystàpiç
do Gminnego Zak∏adu Komunalne-
go w Niepor´cie, ulica PodleÊna 4 b,
telefon 22 774 87 89. Wykonanie do-
kumentacji projektowej przy∏àczy
kanalizacyjnych w chwili obecnej jest
konieczne w celu terminowego pod-
∏àczenia si´ do gminnej sieci kanali-
zacyjnej, do czego zobowiàzali si´
mieszkaƒcy wype∏niajàc wspomniane
wy˝ej deklaracje.

� BW

ROZSTRZYGNI¢TO PRZETARG
� Na budow´ ulicy Mozarta w Stanis∏awowie

Pierwszym. 
Firma Tombud z Wieliszewa w terminie

do 31 maja wykona nawierzchni´ drogi z kost-

ki betonowej wraz ze zjazdami do posesji oraz

odwodnieniem. 

D∏ugoÊç budowanego odcinka – 180 metrów.

Koszt inwestycji – 145,5 tys. z∏. 

� Na budow´ oÊwietlenia ulicy Sasankowej
i Chabrowej w Niepor´cie. 
Na odcinku d∏ugoÊci 680 metrów zainstalowa-

nych zostanie 18 s∏upów oÊwietleniowych

z oprawami typu LED o mocy 55 W.

Koszt inwestycji – 65,2 tys. z∏. Wykonawcà

inwestycji zosta∏a forma ELES-Bud z Koby∏-

ki. Termin realizacji – do 30 czerwca 2017 r.

� Na budow´ oÊwietlenia ulicy Polnej w Sta-
nis∏awowie Drugim. Na odcinku 178 metrów

zainstalowanych zostanie 6 s∏upów z oprawa-

mi sodowymi o mocy 100 W.

Koszt inwestycji – 19,1 tys. z∏. Wykonawcà

inwestycji zosta∏a forma ELES-Bud z Koby∏-

ki.

Termin realizacji – do 30 czerwca 2017 r.

� Na budow´ sieci kanalizacyjnej w drogach
poprzecznych do ul. Wolskiej w Stanis∏awo-
wie Drugim. 
Wykonawcà robót zosta∏a firma STD Nasi-

∏owski Sp. z o.o. z Zielonki, za kwo-

t´ 811 986,41 z∏. Termin realizacji ca∏ej in-

westycji – do 15 czerwca 2017 roku. 

� BW

PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI INWESTYCJI
� Zlecono wykonanie dokumentacji projek-

towo-kosztorysowej budowy ulicy Podko-
morzego w Niepor´cie i ulicy Gajowej
w Woli Aleksandra – I etap. 
Dokumentacj´ wykona forma APPIUS In-

˝ynieria z Woli Aleksandra, za kwot´ ∏àcz-

nie 19 tys. z∏otych.

Termin realizacji: dokumentacji ulicy Pod-

komorzego do 31.07.br, dokumentacji uli-

cy Gajowej – do 30.06.br.

� Aktualnie weryfikowane sà oferty z∏o˝o-
ne w przetargu na wykonanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej sieci wo-

dociàgowej w ul. Powstaƒców i Marsa
w Niepor´cie, w ul. Brukowej i Promyko-
wej w Stanis∏awowie Pierwszym oraz
w ul. Borki i Rodziny Kaliƒskich w Józe-
fowie. D∏ugoÊç sieci do zaprojektowania

∏àcznie wynosi ok. 3,5 km.

Z∏o˝one oferty sà sprawdzane przez komi-

sj´ przetargowà i wykonawcy proszeni sà

o sk∏adanie wymaganych oÊwiadczeƒ i do-

kumentów.

Planowany termin wykonania tych doku-

mentacji projektowych – 6 miesi´cy od dnia

podpisania umowy z Wykonawcà. � BW

6 milionów złotych
na kanalizacj´
w Michałowie-Grabinie, 
w tym 3 miliony złotych
dofinansowania

14 marca w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej, pomi´dzy Gminà Niepor´t reprezentowanà przez Wójta Macieja
Mazura, a NFOÂiGW reprezentowanym przez Prezesa Zarzàdu Kazimierza Kujd´,
zawarta została umowa o dofinansowanie pierwszego etapu budowy kanalizacji
sanitarnej w Michałowie-Grabinie. 

Dofinansowanie, w wysokoÊci ok. 3 mln

z∏otych, pochodzi ze Êrodków unijne-

go Funduszu SpójnoÊci w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodo-

wisko 2014-2020. 

Wniosek o dofinansowanie Gmina Niepo-

r´t z∏o˝y∏a w lipcu zesz∏ego roku i po przej-

Êciu wszystkich etapów weryfikacji otrzyma-

∏a zgod´ na dofinansowanie. 

Jest to I etap budowy kanalizacji w Micha-

∏owie-Grabinie. Budowa obejmuje ok. 5 km

kanalizacji sanitarnej od ul. Orneckiej w War-

szawie do ul. Przyrodniczej i Kwiatowej. Âcie-

ki z tego ternu b´dà odprowadzane do war-

szawskiej oczyszczalni Êcieków „Czajka”.

Szacunkowy koszt budowy to ok. 6 mln z∏.

Przewidywany termin budowy to lipiec 2017

– wrzesieƒ 2018. 

W najbli˝szym czasie planowane jest

przeprowadzenie post´powania przetargowe-

go na wybór wykonawcy robót budowlanych. 

Wykonana ju˝ zosta∏a dokumentacja pro-

jektowo-kosztorysowa budowy kolejnego

etapu kanalizacji w Micha∏owie-Grabinie,

do Szko∏y Podstawowej. Gmina planuje

z∏o˝enie wniosku o dofinansowanie budowy

tego odcinka sieci kanalizacyjnej. 

� J. Chwojnicka-Gut

W najbli˝szych dniach rozpocznie si´ budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
na osiedlach mieszkaniowych w Białobrzegach i Zegrzu Południowym.

Realizacja inwestycji wspó∏finansowana b´-

dzie ze Êrodków Funduszu SpójnoÊci w ra-

mach Programu Operacyjnego Infrastruktu-

ra i Ârodowisko 2014-2020. Otrzymane

przez gmin´ dofinansowanie wyniesie prze-

sz∏o 6 mln z∏otych. Termin zakoƒczenia in-

westycji zaplanowano na koniec czerw-

ca 2018 roku.

W Zegrzu Po∏udniowym roboty budowla-

ne b´dzie prowadzi∏a firma In˝ynieria Prze-

myÊl. WartoÊç umowy 2 406 864,00 z∏.

W Bia∏obrzegach wykonawcà robót budow-

lanych b´dzie In˝ynieria Rzeszów. WartoÊç

umowy 5 084 943,00 z∏. Roboty budowla-

ne w Bia∏obrzegach rozpocznà si´ od budo-

wy przepompowni Êcieków, która zaprojek-

towana zosta∏a pomi´dzy gara˝ami i bo-

iskiem szkolnym.

W zwiàzku z prowadzonymi pracami bu-

dowlanymi, mieszkaƒcy osiedli mogà spo-

dziewaç si´ okresowych utrudnieƒ komuni-

kacyjnych, ale o terminach zamkni´cia po-

szczególnych ulic b´dà informowani

z wyprzedzeniem. 

� BW



31 marca 2017 WWIIEEÂÂCCII   NNIIEEPPOORR¢¢CCKKIIEE AAKKTTUUAALLNNOOÂÂCCII 3

Odpady niebezpieczne
– mobilny punkt
zbiórki odpadów
Odpady niebezpieczne stanowià zagro˝enie dla ludzi, zwierzàt
i roÊlin. Z tego powodu nie mo˝na ich wrzucaç do pojemników
przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych odpadów
komunalnych, tylko nale˝y zbieraç oddzielnie.

W2017 i 2018 r. na terenie

gminy Niepor´t odpady

niebezpieczne tj. rozpusz-

czalniki, kwasy, alkalia, lampy flu-

orescencyjne, oleje, t∏uszcze, farby,

tusze, baterie i akumulatory, Êwie-

tlówki, ˝arówki itd. pochodzàce

z gospodarstw domowych, odbiera-

ne b´dà za pomocà tzw. mobilnego

punktu selektywnej zbiórki niebez-

piecznych odpadów komunalnych tj.

specjalnego samochodu ustawiane-

go w wyznaczonym dniu i w wyzna-

czonym miejscu, do którego miesz-

kaƒcy gminy b´dà mogli dostarczyç

odpady niebezpieczne.

Samochód ustawiany b´dzie

w wyznaczonych miejscach na te-

renie gminy Niepor´t dwa razy

w roku.

Do dnia wydania tego numeru

WieÊci Niepor´ckich odpady nie-

bezpieczne zosta∏y odebrane

w marcu: w Bia∏obrzegach – ul.

Kapielowa/Wczasowa oraz Osiedle

Wojskowe (dwa terminy), w Benia-

minowie – przy Filii GOK, w Wól-

ce Radzymiƒskiej – przy OSP,

w Ryni – przy p´tli autobusowej

ko∏o TPD. 

Harmonogram pozostałych odbiorów przedstawia si´ nast´pujàco:

DATA GODZINA MIEJSCOWOÂå LOKALIZACJA

01.04.2017 r. 8:00 – 10:00 Aleksandrów Zakr´t Królewska/Polna przy tablicy

01.04.2017 r. 10:15 – 12:15 Izabelin Naprzeciwko szkoły

01.04.2017 r. 12:30 – 14:30 Stanisławów Pierwszy ul. Wierzbowa 8 

(obok posesji sołtysa)

01.04.2017 r. 14:45 – 16:30 Stanisławów Pierwszy ul. Regatowa

08.04.2017 r. 08:00 – 10:00 Kàty W´gierskie Przy GOK-u

08.04.2017 r. 10:15 – 13:00 Michałów-Grabina ul. Przyrodnicza 15 

(obok posesji sołtysa)

08.04.2017 r. 13:15 – 15:30 Rembelszczyzna Przy ul. Stru˝aƒskiej 

za sklepem „Olmiks”

22.04.2017 r. 08:00 – 10:00 Stanisławów Drugi Przy GOK-u

22.04.2017 r. 10:15 – 12:30 Wola Aleksandra Przy GOK-u

22.04.2017 r. 12:45 – 14:30 Józefów P´tla autobusowa przy ul. Głównej

22.04.2017 r. 14:45 – 16:15 Józefów ul. Szkolna (przy rondzie)

29.04.2017 08:00 – 11:00 Zegrze Południowe Parking przy PKP

29.04.2017 11:15 – 15:00 Niepor´t Parking przy PKP

„Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru sołectwa
Michałów-Grabina, w gminie Niepor´t”
OGŁOSZENIE o wyło˝eniu do publicznego wglàdu projektu „Miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru

sołectwa Michałów-Grabina, 
w gminie Niepor´t”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778,
ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Niepor´t Nr XLV/83/2013 z dnia 26
wrzeÊnia 2013 r. zawiadamiam o wyło˝eniu do publicznego wglàdu pro-
jektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru sołectwa Michałów-Grabina, w gminie Niepor´t” wraz z progno-
zà oddziaływania n-a Êrodowisko, w dniach od 03.04.2017 r.
do 05.05.2017 r. w siedzibie Urz´du Gminy Niepor´t Dział Zagospo-
darowania Przestrzennego, w godzinach od 9.00 do 15.00, w dniach
pracy Urz´du Gminy. 
Dyskusja publiczna nad przyj´tymi w projekcie planu miejscowego roz-
wiàzaniami odb´dzie si´ w dniu 10.04.2017 r. w siedzibie Gminnego
OÊrodka Kultury w Niepor´cie ul. Dworcowa 9a, o godz. 1600.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka˝dy, kto kwestionuje ustalenia przy-
j´te w projekcie planu miejscowego, mo˝e wnieÊç uwagi. Uwagi nale-
˝y składaç na piÊmie do Wójta Gminy Niepor´t, z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nie-
ruchomoÊci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 22.05.2017 r. Jako wniesione na piÊmie uznaje si´ równie˝ uwa-
gi wniesione za pomocà elektronicznej skrzynki podawczej w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działal-
noÊci podmiotów realizujàcych zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1114, ze zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wójt Gminy Niepor´t
mgr Sławomir Maciej Mazur

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru sołectwa Rynia, w gminie Niepor´t”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.) oraz
uchwały Rady Gminy Niepor´t Nr XLV/84/2013 z dnia 26
wrzeÊnia 2013 r. zawiadamiam o wyło˝eniu do publicz-
nego wglàdu projektu „Miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Rynia,
w gminie Niepor´t” wraz z prognozà oddziaływania
na Êrodowisko, w dniach od 10.04.2017 r.
do 12.05.2017 r. w siedzibie Urz´du Gminy Niepor´t
Dział Zagospodarowania Przestrzennego, w godzinach
od 900 do 1500, w dniach pracy Urz´du Gminy. 
Dyskusja publiczna nad przyj´tymi w projekcie planu
miejscowego rozwiàzaniami odb´dzie si´
w dniu 08.05.2017 r. w siedzibie Gminnego OÊrod-
ka Kultury w Niepor´cie ul. Dworcowa 9a,
o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka˝dy, kto kwestionu-
je ustalenia przyj´te w projekcie planu miejscowego,
mo˝e wnieÊç uwagi. Uwagi nale˝y składaç na piÊmie
do Wójta Gminy Niepor´t, z podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz
oznaczenia nieruchomoÊci, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.05.2017 r.
Jako wniesione na piÊmie uznaje si´ równie˝ uwagi
wniesione za pomocà elektronicznej skrzynki podaw-
czej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lute-
go 2005 r. o informatyzacji działalnoÊci podmiotów re-
alizujàcych zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1114, ze zm.) opatrzone kwalifikowanym podpi-
sem elektronicznym, albo opatrzone podpisem potwier-
dzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wójt Gminy Niepor´t
mgr Sławomir Maciej Mazur

„Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla cz´Êci obszaru
sołectwa Kàty W´gierskie – rejon ulicy
Stru˝aƒskiej i wschodnia strona ulicy
KoÊcielnej, w gminie Niepor´t”

OGŁOSZENIE o wyło˝eniu do publicznego wglàdu projektu
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz´Êci

obszaru sołectwa Kàty W´gierskie – rejon ulicy Stru˝aƒskiej
i wschodnia strona ulicy KoÊcielnej, w gminie Niepor´t”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.)
oraz uchwały Rady Gminy Niepor´t Nr XXXIX/28/2013 z dnia 25 marca 2013
r. zawiadamiam o wyło˝eniu do publicznego wglàdu projektu „Miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla cz´Êci obszaru sołectwa Kà-
ty W´gierskie – rejon ulicy Stru˝aƒskiej i wschodnia strona ulicy KoÊcielnej,
w gminie Niepor´t”, obejmujàcego obszar, którego granice stanowià: 
• od zachodu: oÊ ul. KoÊcielnej, fragment północno – zachodniej granicy dział-

ki nr ew. 490/11 (cz´Êç ul. Stru˝aƒskiej), granica obr´bu Kàty W´gierskie,
• od południa: granica obr´bu Kàty W´gierskie,
• od południowego – wschodu: granica obr´bu Kàty W´gierskie,
• od wschodu: granica obr´bu Kàty W´gierskie,
• od północnego – wschodu: granica obr´bu Kàty W´gierskie,
wraz z prognozà oddziaływania na Êrodowisko, w dniach od 03.04.2017 r.
do 05.05.2017 r. w siedzibie Urz´du Gminy Niepor´t Dział Zagospoda-
rowania Przestrzennego, w godzinach od 9.00 do 15.00, w dniach pra-
cy Urz´du Gminy. 
Dyskusja publiczna nad przyj´tymi w projekcie planu miejscowego roz-
wiàzaniami odb´dzie si´ w dniu 24.04.2017 r. w siedzibie Gminnego OÊrod-
ka Kultury w Niepor´cie ul. Dworcowa 9a o godz. 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka˝dy, kto kwestionuje ustalenia przyj´-
te w projekcie planu miejscowego, mo˝e wnieÊç uwagi. Uwagi nale˝y skła-
daç na piÊmie do Wójta Gminy Niepor´t, z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomo-
Êci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
22.05.2017 r. Jako wniesione na piÊmie uznaje si´ równie˝ uwagi wnie-
sione za pomocà elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalnoÊci pod-
miotów realizujàcych zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114, ze zm.)
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone pod-
pisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wójt Gminy Niepor´t
mgr Sławomir Maciej Mazur

OGŁOSZENIE o wyło˝eniu do publicznego wglàdu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru sołectwa Rynia, w gminie Niepor´t”

Ponadto przypominamy, ˝e zu˝yte

baterie i akumulatory oraz zu˝yte

i przeterminowane leki pocho-

dzàce z gospodarstw domowych

nale˝àce do grupy odpadów nie-

bezpiecznych mo˝na wrzucaç

do specjalnie do tego przeznaczo-

nych pojemników rozstawionych

na terenie gminy Niepor´t. Infor-

macje na temat ww. pojemników

mo˝na uzyskaç na stronie interne-

towej www.niepor´t.pl zak∏adka

odpady.

� N.Szczygielska
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W deszczu ale z goràcymi sercami powitaliÊmy wiosn´… 

Gminne powitanie wiosny
18 marca w Gminnym OÊrodku Kul-

tury w Niepor´cie odby∏o si´ uroczy-

ste powitanie wiosny. Z tej okazji

zorganizowane zosta∏y dwa konkur-

sy. Teatralny, w którym grupy pre-

zentowa∏y inscenizacje obrz´dów

wiosennych i plastyczny, polegajà-

cy na przygotowaniu kuk∏y Marzan-

ny symbolizujàcej zim´.

Konkursowe zmagania ocenia∏a

zaproszona z tej okazji aktorka,

Ma∏gorzata Pieƒkowska. Tego dnia

na scenie wystàpi∏y: Teatr B z Filii

GOK w Beniaminowie, Gimbusie

z Gimnazjum im. Bitwy Warszaw-

skiej 1920 r. w Stanis∏awowie

Pierwszym, Bajlando z Filii GOK

w Wólce Radzymiƒskiej oraz M∏o-

dzie˝ 50+ z Filii GOK w Stanis∏a-

wowie Drugim.

Nagrod´ g∏ównà oraz udzia∏

w profesjonalnych warsztatach te-

atralnych zdobyli podopieczni Pa-

ni Katarzyny Konwalskiej – TE-

ATR B.

Najpi´kniejszà, a raczej najbar-

dziej demonicznà Marzannà przygo-

towali uczniowie klasy IIIB ze

Szko∏y Podstawowej w Józefowie.

Nagrodà w tym konkursie by∏ bon

podarunkowy do ksi´garni.

Wszystkie Marzanny wzi´∏y

udzia∏ w kolorowym pochodzie,

który przeszed∏ ulicami Niepor´tu.

Poprowadzili go stra˝acy z OSP

w Niepor´cie. Okaza∏y czerwony

wóz i stra˝ackie syreny sprawi∏y, ̋ e

powitanie wiosny s∏ychaç by∏o w ca-

∏ej okolicy.

Musimy jednak przyznaç, ˝e

na ognisko skusili si´ ju˝ tylko nie-

liczni. Ci najwytrwalsi upiekli sobie

kie∏baski – uznajàc, ˝e wiosna ju˝

przysz∏a…

Szczególne podzi´kowania kieru-

jemy do prowadzàcej ca∏à imprez´

– Anny Go∏´biewskiej za stworzenie

pi´knej atmosfery, do Grupy Gimbu-

sie oraz ich opiekunki – za zaanga-

˝owanie we wspó∏prac´ z Gminnym

OÊrodkiem Kultury. Dzi´kujemy te˝

serdecznie Ochotniczej Stra˝y Po˝ar-

nej z Niepor´tu oraz niepor´ckiej Po-

licji i Stra˝y Gminnej za profesjonal-

nà pomoc w organizacji sobotniej

imprezy. � I.Jacyna

01.04.2017r. godz. 10.00 Filia GOK w Zegrzu Południowym „Warsztaty palmowe”. Zapisy 501 330 484

01.04.2017r. godz. 14.00 Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie „Rodzinne Warsztaty Âwiàteczne”. Zapisy 22 774 83 26

01.04.2017r. godz. 14.00 Filia GOK w Stanisławowie Drugim „Rodzinne warsztaty robienia palm wielkanocnych”

02.04.2017r. godz. 14.00 Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie Otwarcie wystawy TRYLOGIA. Wystawa do 07.04.2017r.

03.04.2017r. godz. 14.00 Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie Spotkanie „Bezpieczny Senior”

06.04.2017r. godz. 17.00 Filia GOK w Beniaminowie Warsztaty „Jaja wielkanocne”. Zapisy 517 873 260

07.04.2017r. godz. 19.30 Filia GOK w Kàtach W´gierskich Rodzinne warsztaty Êwiàteczne – „Jaja w koszulce”

08.04.2017r. godz. 10.00 Filia GOK w Zegrzu Południowym Rodzinne warsztaty Êwiàteczne. Zapisy 501 330 484

08.04.2017r. godz. 14.00 Gminny OÊrodek Kultury w Niepor´cie Âwiatowy Dzieƒ Sztuki. Warsztaty i spektakl dla dzieci
„Brzozowa Babuleƒka”

10.04.2017r. godz. 18.00 Filia GOK w Wólce Radzymiƒskiej „Warsztaty stroikowe”. Zapisy 605 284 621

12.04.2017r. godz. 17.30 i 19.00 Filia GOK w Stanisławowie Drugim Warsztaty kulinarne z tradycjà 
„Wielkanocna Baba i Zajàc”

15.04.2017r. godz. 10.00 Filia GOK w Stanisławowie Drugim Âwi´cenie Pokarmów Wielkanocnych. Wystawa pisanek 
i prac plastycznych zwiàzanych z obrz´dami wielkanocnymi

TERMINARZ WYDARZE¡ KULTURALNYCH



Ideà Âwiatowego Dnia Wody jest

uÊwiadomienie, jak du˝à rol´ od-

grywa w naszym ˝yciu woda i jak

wielkie zagro˝enie niesie ze sobà

spadek jej zasobów.

Tegoroczny Dzieƒ Wody w SP

Niepor´t przebiega∏ pod has∏em: Na-

kr´ca nas woda! i zosta∏ przygotowa-

ny w ramach innowacji pedagogicz-

nej „NIEZAWODNI – na wodzie i là-

dzie”. Uczniowie, pod kierunkiem

nauczycielek: p. Agnieszki Lewan-

dowskiej, p. Agaty Krasowskiej i p.

Iwony Kopki, przygotowali szereg

dzia∏aƒ promujàcych ide´ oszcz´dza-

nia i picia wody.

Wszystkich wchodzàcych rano

do szko∏y czeka∏a tego dnia „niespo-

dzianka na dzieƒ dobry” – Niezawod-

ni cz´stowali wodà rodziców, nauczy-

cieli i uczniów, ̋ yczàc mi∏ego i zdro-

wego dnia.

Przed po∏udniem uczniowie klas:

II c, V b i VI b przeprowadzili hap-

pening na ulicach Niepor´tu – prze-

maszerowali z transparentami ak-

tywnie zach´cajàc przechodniów

do picia wody, rozdajàc przygotowa-

ne wczeÊniej ulotki i cz´stujàc ich wo-

dà. Odwiedzili tak˝e w∏adze gminy

w∏àczajàc je do akcji. 

W kasach m∏odszych odby∏y si´

prelekcje na temat roli wody przygo-

towane i poprowadzone przez star-

szych kolegów z klasy szóstej, a pod-

czas przerw na rozwieszonych plaka-

tach uczniowie zapisywali has∏a

i rymowanki zach´cajàce do picia

i oszcz´dzania wody ka˝dego dnia. 

Rozstrzygni´to tak˝e konkurs pla-

styczny „NAKR¢CA NAS WODA”,

w ramach którego uczniowie przygo-

towali prace, które majà zach´caç

do korzystania ze szkolnych poide∏ek.

Galeria tych prac powstanie na szkol-

nych korytarzach przy poide∏kach. 

Uczniowie, którzy realizujà inno-

wacj´ dowiedzieli si´, jak wa˝na jest

woda dla naszego organizmu. Warto

jà piç gdy˝ m.in.: wspomaga metabo-

lizm, dodaje energii, wspomaga lecze-

nie cukrzycy, poprawia samopoczu-

cie, usuwa toksyny z organizmu

a tak˝e pomaga na ból g∏owy. Dzien-

ne zapotrzebowanie na wod´ dla

dziecka wynosi przeci´tnie 2 litry,

a dla osoby doros∏ej 3 i wi´cej(...).

� Iwona Kopka
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Nakr´ca nas woda

22 marca obchodzimy Âwiatowy Dzieƒ Wody, który został
ustanowiony podczas Konferencji ds. Ârodowiska i Rozwoju Narodów
Zjednoczonych i zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
w 1993 r. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. B. Tokaja w Niepor´cie
przyłàczyli si´ do tej akcji po raz drugi.

„Mam Talent” w Niepor´cie
W pierwszy dzieƒ astronomicznej wiosny

w Szkole Podstawowej im. B. Tokaja w Nie-

por´cie odby∏ si´ szkolny konkurs „Mam Ta-

lent” dla uczniów klas 0-6. Organizatorem im-

prezy by∏ Samorzàd Uczniowski pod opiekà pa-

ni Marleny Lemaƒskiej.

Tego roku odby∏y si´ dwa konkursy: dla

klas I-III i IV-VI. Wyst´powa∏y w nich najbar-

dziej utalentowane dzieci z ca∏ej szko∏y: Êpie-

wa∏y, gra∏y na instrumentach i pokaza∏y swo-

je zdolnoÊci akrobatyczne.

Szkolne show prowadzi∏y dwie wspania∏e

dziewczynki – urodzone konferansjerki – Wik-

toria ˚ochowska i Natalia Sieƒkowska uczen-

nice klasy VI b, a uczestników ocenia∏o jury

w sk∏adzie: p. Marlena Lemaƒska, p. Joanna

Kossowska, p. Joanna Bo˝yk. 

Wszyscy wyst´pujàcy stworzyli radosnà

oraz pe∏nà wzruszeƒ atmosfer´. Ka˝dy dosta∏

drobny upominek oraz dyplom uczestnika.

Zwyci´zcy otrzymali tak˝e nagrody rzeczowe

– statuetki, gry planszowe i powerbanki ufun-

dowane przez Rad´ Rodziców. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom. Do zo-

baczenia w kolejnej edycji szkolnego „Mam Ta-

lent”, którà Samorzàd Uczniowski przeprowa-

dzi w nast´pnym roku. 

� Marlena Lemaƒska

Kartka dla Smyka Podró˝nika

Czy ktoÊ w dzisiejszych czasach wysyła jeszcze kartki pocztowe? Tak, to Smyki
Podró˝niki z Przedszkola Smyka Podró˝nika w Niepor´cie. Wysłały ju˝ ponad
30 kartek do Przedszkoli w całej Polsce, ale majà apetyt na wi´cej!

Z ka˝dej, nawet najmniejszej po-

dró˝y wracamy pe∏ni wra˝eƒ i no-

wych doÊwiadczeƒ. Dlaczego by

nie podzieliç si´ tymi emocjami

z resztà Êwiata? Zapraszamy

wszystkich sympatyków Przed-

szkola Smyka Podró˝nika do przy-

∏àczenia si´ do naszej akcji „Kart-

ka dla Smyka Podró˝nika” i prze-

sy∏ania pozdrowieƒ z podró˝y

w tradycyjny, mo˝e ju˝ zapomnia-

ny sposób – karki pocztowej. Dzi´-

ki temu nasze Smyki b´dà rozwi-

ja∏y si´ jeszcze lepiej poniewa˝ po-

znajà emocje prawdziwych

podró˝ników i pobudzà swojà cie-

kawoÊç do odkrywania nowych

miejsc. 

Do naszej akcji przy∏àczy∏o si´

ju˝ wielu podró˝ników i ponad 30

przedszkoli z ca∏ej Polski. W ra-

mach nawiàzanej wspó∏pracy

z przedszkolami równie˝ Smyki

Podró˝niki dzielà si´ swoimi emo-

cjami i wysy∏ajà pozdrowienia

z pi´knej Gminy Niepor´t. A to do-

piero poczàtek naszych wielkich

podró˝y:) Czekamy na kartki z ró˝-

nych zakàtków Polski i Âwiata. Na-

des∏ane kartki z pozdrowieniami

zostanà zaprezentowane Smykom

Podró˝nikom i do∏àczone do kolek-

cji, która b´dzie wystawiona

w Przedszkolu Smyka Podró˝nika.

Wi´cej informacji o akcji

na stronie www.smykpodro-

znik.edu.pl lub pod numerem tele-

fonu 516 38 48 48.
pp Przedszkole Smyka 

Podró˝nika
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Rywalizacja pływaków
w Aquapark „Fala”

20 marca w Gminnej Pływalni Aquapark Fala odbyły si´ Mistrzostwa
Powiatu Legionowskiego oraz Gminy Niepor´t w Pływaniu
Indywidualnym i Sztafetowym Szkół Podstawowych w ramach
Mazowieckich Igrzysk Młodzie˝y Szkolnej.

Do zawodów przystàpi∏o 12 szkó∏, 5 z gminy

Niepor´t i 7 z powiatu. Ka˝da szko∏a wysta-

wi∏a swoich reprezentantów: 2 ch∏opców i 2

dziewczynki z ka˝dej klasy od III do VI. W rezul-

tacie Êciga∏o si´ prawie 200 zawodników. Suma star-

tów indywidualnych na 25 m stylem dowolnym

i 25 m grzbietowym (klasy III i IV), 50 m dowol-

nym i 50 m grzbietowym (klasy V i VI) oraz szta-

fety 8 x 25 m dowolnym dawa∏a koƒcowy rezultat. 

W klasyfikacji gminnej, jak i powiatowej wÊród

dziewczàt i ch∏opców wygra∏a Szko∏a Podstawo-

wa w Józefowie. Na wyró˝nienia zas∏ugujà rów-

nie˝ ch∏opcy ze Szko∏y w Izabelinie, którzy zaj´-

li 2 miejsce w powiecie oraz dziewczynki ze Szko-

∏y w Bia∏obrzegach, które by∏y 3. Zwyci´skie ze-

spo∏y dziewczàt i ch∏opców w rywalizacji powia-

towej awansowa∏y do zawodów mi´dzypowiato-

wych – pó∏fina∏ów województwa mazowieckiego.

Wr´czenia nagród i dekoracji zawodników do-

kona∏ Wójt Gminy Niepor´t S∏awomir Maciej Ma-

zur oraz Starosta Legionowski Robert Wróbel.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom

znakomitych startów, pobitych rekordów, meda-

li i pucharów. Dzi´kujemy Katarzynie S∏omiƒ-

skiej, s´dziemu g∏ównemu Beacie Brejnakow-

skiej, nauczycielom z SPJ i Gimnazjum, zawod-

nikom UKS Fala, instruktorom

i pracownikom OSiR GN za przygo-

towanie i pomoc w organizacji za-

wodów.

Wszystkim uczestnikom gratulu-

jemy i ˝yczymy dalszych sukcesów.

� OSIR GN 

WYNIKI W KATEGORII POWIAT LEGIONOWSKI:

DZIEWCZYNKI CHŁOPCY
1 – SP Józefów 1 – SP Józefów
2 – SP Chotomów 2 – SP Izabelin
3 – SP Białobrzegi 3 – SP Chotomów
4 – SP Niepor´t 4 – SP Niepor´t
5 – SP 7 Legionowo 5 – SP 8 Legionowo
6 – SP Izabelin 6 – SP Serock
7 – SP Serock 7 – SP 7 Legionowo
8 – SP 8 Legionowo 8 – SP Białobrzegi
9 – SP Niepubliczna Legionowo 9 – SP Wólka Radzymiƒska
10 – SP 1 Legionowo 10 – SP 1 Legionowo
11 – SP 2 Legionowo 11 – SP 2 Legionowo
12 – SP Wólka Radzymiƒska 12 – SP Niepubliczna Legionowo

WYNIKI W KATEGORII GMINA NIEPOR¢T

DZIEWCZYNKI CHŁOPCY
1 – SP Józefów 1 – SP Józefów
2 – SP Białobrzegi 2 – SP Izabelin
3 – SP Niepor´t 3 – SP Niepor´t
4 – SP Izabelin 4 – SP Białobrzegi
5 – SP Wólka Radzymiƒska 5 – SP Wólka Radzymiƒska

W dniach 17–19 marca 2017 r. odbyła si´ w hali sportowej przy ul. Dworcowej
w Niepor´cie du˝a impreza – Półfinał Mistrzostw Polski Juniorek w piłce siatkowej! 

24 marca w Szkole Podstawowej w Izabelinie odbył si´ VI Gminny Turniej Warcabowy
pod patronatem Wójta Gminy Niepor´t Macieja Mazura. 

W ten sposób Szko∏a Podstawowa im. Bro-

nis∏awa Tokaja w Niepor´cie oraz Uczniow-

ski Klub Sportowy D´bina Niepor´t zostali

wspó∏organizatorami tej imprezy. 

W turnieju wzi´∏y udzia∏ dru˝yny: ESPES

Sparta Warszawa, Atom Trefl Malbork, TPS

AZS UMCS Lublin i LTS Legionovia – ak-

tualny Mistrz Polski Juniorek.

Zawodniczki rozegra∏y w sumie szeÊç me-

czów przy pe∏nych trybunach i wspania∏ym

dopingu kibiców.

Po zaci´tych rozgrywkach do Fina∏u Mi-

strzostw Polski pewnie wesz∏a dru˝yna z Le-

gionowa oraz, po niezwykle emocjonujàcym

meczu, dru˝yna Atom Trefl Malbork, która

w tie-breaku pokona∏a grajàcà przy ogromnym

wsparciu kibiców dru˝yn´ Sparta Warszawa.

Gratulujemy zawodniczkom i trzymamy

kciuki za wyst´p Legionovii w kwietniowym

Finale, który odb´dzie si´ w Malborku.

� Iwona Kopka

VI Gminny Turniej Warcabowy

Półfinał Mistrzostw Polski Juniorek
w piłce siatkowej w Niepor´cie! 

W turnieju udzia∏ wzi´li reprezentanci czte-

rech szkó∏ podstawowych. Pomys∏ warcabo-

wych rozgrywek zawdzi´czamy Pani Joannie

Sobeckiej, organizatorce turnieju, a zarazem

S´dzi G∏ównemu. Do rywalizacji stan´∏o 24

zawodników, startujàcych w dwu kategoriach

wiekowych. Zwyci´zcy otrzymali pamiàtko-

we puchary z ràk dyrektora szko∏y Pani Wan-

dy Bi∏as. Wysokie umiej´tnoÊci wszystkich

zawodników zosta∏y docenione okolicznymi

dyplomami.

� SP Izabelin

W kategorii klas I – III zwyci´˝yli: I miejsce – Marcin Zieliƒski (SP Izabelin) • II miejsce – Kacper WaÊ (SP Izabelin) • III miejsce – Przemysław Klugier (SP Izabelin)
W kategorii klas IV – VI zwyci´˝yli: I miejsce – Mateusz Derba (SP Izabelin) • II miejsce – Łukasz Wysocki (SP Izabelin) • III miejsce – Olivier Pulikowski (SP Józefów)
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WW  KKWWIIEETTNNIIUU 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)

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

Michałów-Grabina: cała miejscowoÊç

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 

Kàty W´gierskie: cała miejscowoÊç

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

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

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

Wólka Radzymiƒska: cała miejscowoÊç
Izabelin: cała miejscowoÊç

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

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

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

LEGENDA

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
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Lotnicze wspomnienia Jana Wróbla – cz. I
Wpoprzednim numerze

„WieÊci Niepor´ckich” za-

koƒczy∏em opis przygód

z lotnictwem mieszkaƒca Gminy

Niepor´t, pilota Zbigniewa Karpiƒ-

skiego. Zbierajàc materia∏y do ar-

tyku∏ów si´gnà∏em do literatury

o tematyce lotniczej oraz ksià˝ki p.

Zbigniewa pt. „˚ycie Pilota Zawo-

dowego w powietrzu i po làdowa-

niu!”. W czasie pisania artyku∏ów

ksià˝k´ t´ przeczyta∏ równie˝ mój

tata, Jan Wróbel. Pomimo up∏ywu

lat sk∏oni∏o go to do w∏asnych

wspomnieƒ z czasów s∏u˝by woj-

skowej w jednostce lotniczej. Posta-

nowi∏em opisaç te wspomnienia, ja-

ko dalszy ciàg relacji kolejnego

mieszkaƒca naszej gminy, który

na swojej drodze ̋ yciowej mia∏ kon-

takt w tych samych latach z lotnic-

twem nie jako pilot, ale jako mecha-

nik – radiooperator. Przyznam, ̋ e te-

mat ten ju˝ wczeÊniej chodzi∏ mi

po g∏owie. Od najm∏odszych lat

przechowywa∏em i z zaciekawie-

niem oglàda∏em taty zdj´cia „z woj-

ska” na lotnisku przy samolotach.

Podziwia∏em te˝ artystycznie wyko-

nanego „romba” – pamiàtk´ s∏u˝by

wojskowej 1958-1960, z metalo-

wym modelem samolotu PZL TS-

-8 „Bies”, którym bawi∏em si´ przez

ca∏e dzieciƒstwo, a który przecho-

wuj´ z sentymentem do dnia dzisiej-

szego. Tata swoje wspomnienia

rozpoczà∏ od podania precyzyjnej

daty 6 maja 1958 roku, kiedy to za-

meldowa∏ si´ przed bramà Technicz-

nej Szko∏y Wojsk Lotniczych w Za-

moÊciu (TSWL), tam rozpoczà∏ si´

jego pierwszy kontakt z lotnictwem

wojskowym. W TSWL odby∏ okres

unitarny i z∏o˝y∏ przysi´g´ w czerw-

cu 1958 roku, na którà przyjechali

siostra Marianna i szwagier Kazi-

mierz Kostrzewa. JednoczeÊnie by∏

s∏uchaczem ogólnego kursu mecha-

ników lotniczych. Po ukoƒczeniu

kursu na poczàtku by∏y s∏u˝by po-

mocnika oficera dy˝urnego na biu-

rze przepustek, ale móg∏ równie˝

chodziç w wolnym czasie do klubu

garnizonowego na projekcje fil-

mów. W styczniu 1959 roku otrzy-

ma∏ rozkaz wyjazdu do pu∏ku lotnic-

twa szkolno – bojowego w Bia∏ej

Podlaskiej. S∏u˝ba w pu∏ku w cza-

sie ostrej zimy nie by∏a ∏atwa,

szczególnie na lotnisku przy samo-

lotach odrzutowych, prawdopodob-

nie MiG-15 lub polskich Limach, ty-

pu dok∏adnie ju˝ nie zapami´ta∏. By∏

wtedy jeszcze poczàtkujàcym me-

chanikiem i wszystko na lotnisku

by∏o nowe. Ryk silników odrzuto-

wych startujàcych i làdujàcych sa-

molotów, codzienne przeglàdy sa-

molotów i ciàg∏a uwaga aby nie

wejÊç w miejsce, gdzie mo˝na by-

∏o odczuç si∏´ gazów spalinowych

silnika odrzutowego. Jako przestro-

g´ dla nowicjuszy „starzy” wyjada-

cze lotniskowi pokazywali, co dzie-

je si´ z ceg∏à rzuconà w strumieƒ ga-

zów za dyszà silnika, tata

wspomina∏, ˝e odrzut by∏ niesamo-

wity, a ceg∏a lecia∏a jak wystrzelo-

na z armaty. Jako mechanik, uzyska∏

w slangu mechaników specjalizacj´

„po radiu” – obs∏ugi radiostacji sa-

molotowych, by∏y te˝ inne specja-

lizacje, m.in. elektryków „po przy-

rzàdach„(obs∏uga przyrzàdów w ka-

binie pilota), mechanicy „silnika

i p∏atowca” (r´ce ciàgle w smarach

i olejach). Na lotnisku w Bia∏ej Pod-

laskiej pracowa∏ przy radiostacjach

samolotów odrzutowych. Z Bia∏ej

Podlaskiej zapami´ta∏ równie˝ obo-

wiàzek w czasie s∏u˝by koszarowej

rozpalania ognia, w dziesi´ciu pie-

cach kaflowych w pomieszczeniach

sztabowych. Aby na rano w po-

mieszczeniach by∏o ciep∏o, musia∏

rozpoczynaç rozpalanie o godzinie

drugiej w nocy. Jednak po miesià-

cu przyszed∏ rozkaz delegujàcy szer.

Jana Wróbla do pu∏ku szkolnego

w Podlodowie, a konkretnie do eska-

dry szkolnej stacjonujàcej na lotni-

sku w U∏´˝u ko∏o D´blina. Eskadra

wyposa˝ona by∏a w nowe samolo-

ty PZL TS-8 „Bies” konstrukcji doc.

in˝. Tadeusza So∏tyka. Samolot zo-

sta∏ skonstruowany w oparciu o za-

potrzebowanie lotnictwa polskiego

na nowoczesny samolot szkolno-tre-

ningowy z trójko∏owym podwoziem

z ko∏em przednim, dla szkolenia pi-

lotów samolotów odrzutowych, któ-

re w tym czasie stawa∏y si´ podsta-

wà lotnictwa polskiego. Mia∏ on za-

stàpiç przestarza∏e samoloty Junak 3

ze sta∏ym podwoziem i szybsze, lecz

z podwoziem klasycznym Jak-11.

Prace rozpocz´∏y si´ w 1953 roku,

pierwszy prototyp zosta∏ oblata-

ny 23 lipca 1955 roku. W 1957 ro-

ku prototyp pobi∏ trzy mi´dzynaro-

dowe rekordy w tej klasie (pu∏apu,

szybkoÊci, odleg∏oÊci). Pierwsze 10

egzemplarzy informacyjnych wy-

produkowano w wytwórni WSK

Ok´cie w Warszawie. TS-8 zacz´-

∏y byç wycofywane z polskiego lot-

nictwa wojskowego w po∏owie lat

szeÊçdziesiàtych w miar´ zast´powa-

nia przez odrzutowe PZL TS-11

„Iskra”. Ponad 100 samolotów TS-

-8 zosta∏o w tym czasie przekaza-

nych do lotnictwa cywilnego – ae-

roklubów, gdzie s∏u˝y∏y na ogó∏

do koƒca lat siedemdziesiàtych.

Nieliczne egzemplarze pokazowe sà

w dalszym ciàgu w stanie zdatnym

do lotu. TS-8 mia∏ dobre w∏asnoÊci

pilota˝owe i osiàgi, dobrze wykony-

wa∏ figury akrobacji. Przeznaczony

by∏ do szkolenia podstawowego,

szkolenia i treningu w akrobacji

i w lotach bez widocznoÊci. Kabina

za∏ogi by∏a obszerna i wygodna. Jed-

nà z wad by∏ ha∏as zespo∏u nap´do-

wego. TS-8 „Bies” by∏ pierwszym

naprawd´ nowoczesnym samolo-

tem zaprojektowanym i budowanym

w Polsce po wojnie, z u˝yciem sil-

nika polskiej konstrukcji. By∏ produ-

kowany od 1958 do 1960 roku

w wytwórni WSK Mielec w licz-

bie 229 sztuk. * Na lotnisku w U∏´-

˝u m∏ody mechanik Jan Wróbel zo-

sta∏ rzucony w prawdziwy wir pra-

cy lotniskowej jako radiooperator sa-

molotów PZL TS-8 „Bies”. Do jego

obowiàzków nale˝a∏a bie˝àca obs∏u-

ga radiostacji wszystkich dziesi´ciu

„Biesów” b´dàcych na wyposa˝eniu

eskadry. Eskadra posiada∏a te˝, tata

ju˝ nie pami´ta∏ typu, ale chyba jed-

nego prawdopodobnie wojennego

Jaka-9, który sta∏ oddzielnie i mia∏

w∏asnego mechanika do obs∏ugi. Ja-

ko mechanik swój pierwszy cztero-

dniowy urlop Jan Wróbel otrzyma∏

od szefa eskadry sier˝. Maksymilia-

na Korbela w marcu 1959 roku. Cdn.

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne

èRÓD¸O: Wikipedia

Lotnisko w U∏´˝u 1959 rok – na stojance w pilotce mechanik Jan Wróbel w kabinie PZL TS-8
„Bies” kontrola radiostacji pok∏adowej (fot. ze zbiorów rodzinnych autora)

Odpoczynek po lotach na dachu hangaru lotniska w U∏´˝u 1959 rok,
po lewej stronie w dolnym rz´dzie Jan Wróbel (fot. ze zbiorów rodzinnych autora)

W kabinie PZL TS-8 „Bies” na tylnym miejscu instruktora mechanik „po radiu” Jan Wróbel,
na miejscu ucznia mechanik „silnika i p∏atowca” kpr. W∏adys∏aw Utrata, lotnisko U∏´˝ 1959 rok 
(fot. ze zbiorów rodzinnych autora) 

Kadra oficerska (piloci i specjaliÊci) oraz mechanicy eskadry szkolnej na lotnisku w U∏´˝u 1ato 1959 rok,
pierwszy od prawej kl´czy szer. Jan Wróbel (fot. ze zbiorów rodzinnych autora)


