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rojekt budowy ok. 80 km Êcie˝ek rowe-

rowych uzyska∏ dofinansowanie w kwo-

cie 48 mln z∏otych. Âcie˝ki zostanà wy-

budowane w miejscach, przez które przebie-

gajà istotne w´z∏y przesiadkowe komunikacji

zbiorowej oraz wzd∏u˝ wa˝nych arterii dro-

gowych. Pozwolà na swobodnà i bezpiecz-

nà komunikacj´ rowerowà pomi´dzy miej-

scowoÊciami oraz w ich obr´bie. Wa˝nym

aspektem inwestycji jest równie˝ zmniejsze-

nie emisji zanieczyszczeƒ powietrza i ha∏a-

su, a tak˝e poprawa bezpieczeƒstwo ruchu

drogowego. 

WartoÊç projektu na terenie gminy Niepo-

r´t wynosi 6,6 mln z∏otych, a dofinansowa-

nie ze Êrodków UE wyniesie 5,3 mln z∏o-
tych. Wybudowany zostanie ciàg pieszo-ro-

werowy wzd∏u˝ ulicy Stru˝aƒskiej

w Józefowie oraz droga rowerowa wzd∏u˝

ulicy Wojska Polskiego w Bia∏obrzegach

w kierunku Beniaminowa, do granicy z gmi-

nà Radzymin. 

Âcie˝ka rowerowa w Józefowie o d∏ugo-

Êci 2,2 km b´dzie mia∏a nawierzchni´ asfal-

towà i szerokoÊç 2 metrów, a ciàg pieszy na-

wierzchni´ z kostki betonowej. Trasa zosta-

nie oznakowana, powstanie te˝ jedna stacja

postojowa. Jej budowa planowana jest do

30 listopada 2017 roku.

Droga rowerowa wzd∏u˝ ulicy Wojska Pol-

skiego, o nawierzchni asfaltowej, b´dzie mia-

∏a szerokoÊç 2 m i d∏ugoÊç 4,5 km i b´dzie

oddzielona od jezdni separatorem. Powsta-

nie tu tak˝e jedna stacja postojowa, a trasa

b´dzie oznakowana. Termin zakoƒczenia bu-

dowy to koniec kwietnia 2018 roku. ̧ àcznie

w ramach tego projektu powstanie w gmi-

nie prawie 7 km nowych Êcie˝ek dla rowe-

rzystów.

W marcu gmina Niepor´t og∏osi∏a zamó-

wienie publiczne na wykonawc´ inwestycji.

Otwarcie ofert odby∏o si´ 18 kwietnia. Obec-

nie trwa procedura weryfikacji zg∏oszonych

do przetargu 12 ofert. � B.Wilk
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INFORMACJE 
O REFERENDUM str. 3–4

KONCERT PieÊni Wielkopostnej
w Józefowie str. 5

ZAPROSZENIE 
na Patriotycznà majówk´ str. 8

Nowe Êcie˝ki
rowerowe 
w gminie Niepor´t
Podpisana została umowa dotyczàca realizacji wspólnego
projektu budowy Êcie˝ek rowerowych na terenie oÊmiu gmin:
Legionowa, Niepor´tu, Czosnowa, Łomianek, Nowego Dworu
Mazowieckiego, Radzymina, Wieliszewa i Jabłonny. Projekt
ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020
– Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego. 

Weê udzia∏ w REFERENDUM
14 maja 2017 w godz. 7.00–21.00 
Weê udzia∏ w REFERENDUM
14 maja 2017 w godz. 7.00–21.00 

„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”.

Poselski projekt ustawy zakłada powstanie ponadgminnego szczebla samorzàdu, obejmujàcego swoim zasi´giem Warszaw´ oraz 32 gmi-
ny, w tym gmin´ Niepor´t. Nowa jednostka samorzàdowa miałaby przejàç zadania powiatu oraz gmin, które weszłyby w jej skład.
Uszczupliłoby to znacznie obecne kompetencje gminy Niepor´t, która nie mogłaby ju˝ decydowaç o swoim rozwoju społeczno-go-
spodarczym i zagospodarowaniu przestrzennym. 

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. 
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Gmina kontynuuje
Program polityki
zdrowotnej

Nowa Przewodniczàca
Komisji OÊwiaty, Kultury,
Sportu i Turystyki

Wójt Gminy Niepor´t ogłosił Konkurs ofert
na realizacj´ w 2017 roku „Programu polityki
zdrowotnej mieszkaƒców Gminy Niepor´t
na lata 2016-2018”, finansowanego z bud˝etu
gminy. Celem konkursu jest wyłonienie realizatora
bezpłatnych Êwiadczeƒ z zakresu rehabilitacji
leczniczej bezpoÊrednio na terenie gminy dla
mieszkaƒców zameldowanych na pobyt stały.

Realizacja Programu rozpocz´∏a

si´ w ubieg∏ym roku i stanowi∏a

uzupe∏nienie Êwiadczeƒ rehabilita-

cyjnych finansowanych przez Na-

rodowy Fundusz Zdrowia. Limity

NFZ sà niewystarczajàce wobec

potrzeb zg∏aszanych przez miesz-

kaƒców, umo˝liwiajà korzystanie

z ograniczonej liczby i rodzajów

zabiegów. Na terenie gminy Niepo-

r´t jest jeden oÊrodek, który prowa-

dzi rehabilitacj´ w ramach NFZ,

najbli˝sze znajdujà si´ w Warsza-

wie lub Legionowie. Dojazd

do nich sprawia trudnoÊç szczegól-

nie osobom starszym, schorowa-

nym, majàcym problemy z porusza-

niem si´. Mo˝e to powodowaç re-

zygnacj´ z rehabilitacji, co prowa-

dzi do pogorszenia stanu zdrowia

chorych. Program, realizowany

na terenie gminy, zwi´ksza dost´p-

noÊç zabiegów, pozwala skorzystaç

z nich wi´kszej liczbie osób. Na je-

go realizacj´ w 2017 roku przezna-

czono w bud˝ecie 100 tys. z∏otych.

O wyniku konkursu i wyborze

podmiotu, którego oferta zosta∏a

wybrana, poinformujemy Czytelni-

ków. � BW

Na poczàtek
bratki

Po zimowej przerwie rozpocz´ły si´ pierwsze nasadzenia kwiatów
na terenie gminy. W tygodniu przedÊwiàtecznym m.in. na rondach
i w portach nad Jeziorem Zegrzyƒskim zakwitły bratki.

˚ó∏to-niebieskie kwiaty ozdabiajà rondo im. Jana

Paw∏a II w Niepor´cie, rondo im. Legionów Pol-

skich w Bia∏obrzegach oraz rabaty w Porcie Nie-

por´t i Porcie Pilawa. Mo˝na je te˝ zobaczyç na Placu

WolnoÊci w Niepor´cie. Wysadzono blisko 10 tys. sa-

dzonek. W czerwcu zastàpià je pelargonie, które dobrze

znoszà trudne warunki, nawet przy drogach o nasilonym

ruchu. Ozdobione nimi zostanie równie˝ w czerwcu ron-

do im. Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego w Józefowie.

W po∏owie maja pelargonie kaskadowe ozdobià la-

tarnie i b´dà cieszyç nas swoim widokiem a˝ do je-

sieni. Jesienià na rabatach na rondach pojawi si´ ozdob-

na kapusta ogrodowa.

� B.Wilk

29 marca, uchwałà Rady Gminy Niepor´t, radna
Monika Kamiƒska zastała wybrana Przewodniczàcà
Komisji OÊwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
ZdaliÊmy pytanie Pani Przewodni-

czàcej, jak b´dzie wyglàda∏a praca

Komisji w najbli˝szych miesiàcach

Monika Kamiƒska, nowa Prze-
wodniczàca Komisji OÊwiaty, Kul-
tury, Sportu i Turystyki:
„W pracach Komisji nic nie ulegnie

zmianie, b´dziemy realizowaç pro-

gram pracy Komisji przyj´ty

na rok 2017. W najbli˝szym czasie

odwiedzimy wszystkie gminne pla-

cówki oÊwiatowe – szko∏y i przed-

szkola, a tak˝e Gminny OÊrodek Kul-

tury wraz z jego filiami. B´dziemy

wizytowaç gminnà p∏ywalni´ spor-

towà – Aquapark Fal´ oraz Biblio-

tek´ z jej podleg∏ymi placówkami.

Na bie˝àco wspó∏pracujemy z Gmin-

nym Zespo∏em OÊwiaty, który

w zwiàzku z wprowadzanà w Polsce

reformà oÊwiaty ma wiele nowych

wyzwaƒ i zadaƒ do wykonania.

Przyglàdamy si´ te˝ pracy klubów

sportowych oraz wspó∏pracy z orga-

nizacjami pozarzàdowymi. Aktywnie

wspieramy kierunek rozwoju Kom-

pleksu Rekreacyjno-Wypoczynko-

wego Niepor´t-Pilawa.

Monitorujemy tak˝e inwestycje, któ-

re sà planowane i wykonywane

przez Gmin´, m. in. budow´ sali gim-

nastycznej w Szkole Podstawowej

w Bia∏obrzegach czy modernizacj´

budynku Szko∏y Podstawowej

w Wólce Radzymiƒskiej.

Cz∏onkowie Komisji OÊwiaty na bie-

˝àco uczestniczà w wa˝nych wyda-

rzeniach szkolnych, kulturalnych

i sportowych na terenie Gminy Nie-

por´t.”

�

WIEÂCI NIEPOR¢CKIE
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OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Niepor´t informuje, ˝e w miesiàcu
maju 2017 r. wprowadzono zmiany w rozkładzie
czasu pracy Urz´du Gminy Niepor´t:
– 2 maja (wtorek) dzieƒ wolny od pracy,
– 13 maja (sobota) praca w godzinach 8.00–16.00.

INWESTYCJE W TOKU:
� ZaÊwiecà si´ latarnie na Chabrowej i Sasankowej

w Niepor´cie. Na odcinku d∏ugoÊci 680 metrów za-

instalowanych zostanie 18 s∏upów oÊwietleniowych

z oprawami typu LED o mocy 55 W. Inwestycj´ re-

alizuje firma ELES-Bud z Koby∏ki w terminie do koƒ-

ca czerwca.

� Trwa budowa ulicy Mozarta w Stanis∏awowie
Pierwszym. Firma Tombud z Wieliszewa wykonuje

nawierzchni´ z kostki betonowej wraz ze zjazdami

do posesji i odwodnieniem na odcinku 180 metrów.

Prace zaplanowane sà do koƒca maja.

� BW

Budowa oÊwietlenia na ulicy Sasankowej

Gmina Niepor´t ogłosiła zamówienie publiczne 
na „Zakup oprogramowania, licencji, aplikacji oraz sprz´tu
komputerowego w ramach projektu e-Urzàd w Gminie
Niepor´t”. WartoÊç projektu to 2,2 mln złotych,
a dofinansowanie uzyskane w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020 wyniosło blisko 1,8 mln złotych.

Pozyskane przez gmin´ Êrodki wykorzystane zostanà

przy rozbudowie budynku urz´du. Zainstalowana zo-

stanie nowoczesna sieç teleinformatyczna w nowych

pomieszczeniach. Projekt umo˝liwi wdro˝enie elektro-

nicznego obiegu dokumentów, portalu cyfrowego urz´-

du, biuletynu informacji publicznej zintegrowanego

z us∏ugami oraz kilkudziesi´ciu e-us∏ug. Dzi´ki temu

mo˝liwe b´dzie za∏atwienie przez Internet wielu

spraw, bez koniecznoÊci wizyty w urz´dzie. Nowocze-

sne us∏ugi elektroniczne nie tylko przyÊpieszà, ale te˝

uproszczà obs∏ug´ administracyjnà i poprawià jakoÊç

Êwiadczonych us∏ug. Gotowe druki, formularze i kar-

ty us∏ug b´dzie mo˝na pobraç ze strony urz´du lub wy-

pe∏niç bezpoÊrednio przez Internet. Równie˝ przez In-

ternet odbierzemy np. wydanà decyzj´ lub zezwolenie.

W ramach projektu zakupione zostanie tak˝e niezb´d-

ne wyposa˝enie, serwery, prze∏àczniki sieciowe i opro-

gramowanie. � BW

E-usługi coraz bli˝ej
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REFERENDUM GMINNE
14 maja 2017 roku, w godz. 7.00–21.00
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEPOR¢T
z dnia 10 kwietnia 2017 r.
Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. o re-

ferendum lokalnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 400) i art. 16§1 usta-

wy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U.

z 2017 r. poz. 15) podaje si´ do publicznej wiadomoÊci in-

formacj´ o numerach i granicach obwodów g∏osowania, wy-

znaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw refe-

rendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw

referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepe∏no-

sprawnych uprawnionych do udzia∏u w referendum oraz

o mo˝liwoÊci g∏osowania korespondencyjnego i przez pe∏-

nomocnika, w referendum gminnym zarzàdzonym na dzieƒ 14

maja 2017 r. 

Lokale w∏aÊciwe do g∏osowania korespondencyjnego

Lokale przystosowane do potrzeb osób niepe∏nosprawnych

UWAGA:

1. Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci uprawnione do udzia-

∏u w referendum do dnia 24 kwietnia 2017 r. * (poniedzia∏ek) mogà zg∏osiç zamiar

g∏osowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nak∏adek na karty do g∏osowa-

nia sporzàdzonych w alfabecie Braille’a.

2. Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci uprawnione do udzia-

∏u w referendum i osoby uprawnione do udzia∏u w referendum, które najpóêniej w dniu

g∏osowania koƒczà 75 lat – do dnia 5 maja 2017 r. mogà z∏o˝yç wniosek o sporzà-

dzenie aktu pe∏nomocnictwa do g∏osowania. Wnioski nale˝y sk∏adaç w Urz´dzie Gmi-

ny Niepor´t, Plac WolnoÊci 1, pok. Nr 3, w godz. poniedzia∏ek 8.00-18.00, wtorek-pià-

tek 8.00 – 16.00. 

Lokale obwodowych komisji do spraw referendum w dniu 14 maja 2017 r. (niedzie-
la) b´dà otwarte w godz. 7.00 – 21.00.

� Wójt Gminy Niepor´t

/–/ S∏awomir Maciej Mazur

Numer 
obwodu GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI 

głosowania WYBORCZEJ

1. Cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice na tzw. „Osiedlu Głogi” Gimnazjum 
im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. 

w Stanisławowie Pierwszym
ul. Jana Kazimierza 291

2. Cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice na tzw. „Osiedlu Las” oraz ulice: Gminne Przedszkole 
Adama Mickiewicza, Asesora, Brzozowa, Chabrowa, Irysowa, Jacka Soplicy, w Niepor´cie
Jana Kazimierza – numery parzyste, Niezapominajki, Pana Tadeusza, Kwitnàcej WiÊni, ul. Jana Kazimierza 104
Plac WolnoÊci, Podkomorzego, Rejenta, Rejtana, Soplicowo, Protazego, 
Gerwazego, Szlachecka, Telimeny, Pszeniczna, Ró˝ana, Rumiankowa, Sasankowa, 
Stokrotki, Tulipanowa, Spokojna, Zegrzyƒska, Białego Bzu, Epopei, Fiołkowa.

3. Cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice: Dzikiej Ró˝y, Nowolipie, Szkoła Podstawowa Nr 1 
kpt. Stefana Pogonowskiego, Wojska Polskiego, Dworcowa, Inwokacji, im. Bronisława Tokaja 
Jana Kazimierza – numery nieparzyste, Szkolna, Zamkowa, Zosi, Pilawa, w Niepor´cie
Wieczornej Bryzy. ul. Dworcowa 9

4. Sołectwo Aleksandrów oraz cz´Êç sołectwa Niepor´t obejmujàca ulice: Czajki, Hubala, Szkoła Podstawowa Nr 1 
kpt. Benedykta P´czkowskiego, Lawendowa, Małoł´cka, Marsa, Nastrojowa, im. Bronisława Tokaja
Polnych Kwiatów, Powstaƒców, Turkusowa, Zwyci´stwa, Polna, Potocka, w Niepor´cie
Âwi´tego Huberta, Przyjaciół, Odrodzenia. ul. Dworcowa 9

5. Sołectwa: Białobrzegi i Rynia Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego
w Białobrzegach, 

ul. Wojska Polskiego 21

6. Cz´Êç sołectwa Stanisławów Pierwszy obejmujàca ulice: Słoneczna, T´czowa, Gimnazjum 
Spełnionych Marzeƒ, Jasna, Regatowa, Stru˝aƒska, Złotych Piasków, Bł´kitna, im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Ksi´˝ycowa, Sielska, Âwietlana, PrzyszłoÊç – numery nieparzyste od nr 1 w Stanisławowie Pierwszym
do nr 51 (z dalszym oznaczeniem alfabetycznym), numery parzyste  ul. Jana Kazimierza 291
od nr 2 do nr 70 (z dalszym oznaczeniem alfabetycznym), Jana Kazimierza, Warsztatowa, 
Koncertowa, Barokowa, Harmonii, Swingowa, Operowa, Wolfganga A.Mozarta, Sonaty, 
Smyczkowa, Pi´ciolinii, Wiolinowa, Allegro, Brzozy, Konwaliowa, Jagodowa, 
Âwierkowa, Borówkowa, Cyprysowa, Wesoła, Zajazdowa, Sokoła, Stolnika, Wojskiego,
Geodetów, Drozdowa, Pogodna, Lisia, Kalinowa, Jarz´biny, Jodłowa, LeÊny Zakàtek, Paproci.

7. Sołectwo Izabelin oraz cz´Êç sołectwa Stanisławów Pierwszy Szkoła Podstawowa  
obejmujàca ulice: PrzyszłoÊç – numery nieparzyste od nr 53 do koƒca, numery parzyste im. Batalionu Saperów KoÊciuszkowskich 
od nr 72 do koƒca, Baletowa, Brukowa, Graniczna, Izabeliƒska, Klonowa, w Izabelinie
Krzywa, Małoł´cka, Wierzbowa, Rodzinna. ul. Szkolna 1

8. Sołectwo Józefów Szkoła Podstawowa
im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, 

ul. Szkolna 62

9. Sołectwa: Kàty W´gierskie i Rembelszczyzna OÊrodek Kultury w Kàtach W´gierskich
ul. KoÊcielna 22

10. Sołectwo Michałów-Grabina Szkoła Podstawowa 
im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, 

ul. Szkolna 62

11. Sołectwa: Stanisławów Drugi i Wola Aleksandra OÊrodek Kultury 
w Stanisławowie Drugim, 

ul. Wolska 71A

12. Sołectwa: Wólka Radzymiƒska i Beniaminów Zespół Szkolno-Przedszkolny 
im. 28 Pułku Strzelców 

Kaniowskich w Wólce Radzymiƒskiej
ul. Szkolna 79

13. Sołectwo Zegrze Południowe OÊrodek Kultury 
w Zegrzu Południowym
ul. Osiedle Wojskowe 13

* termin wyd∏u˝ony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksy wyborczego
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Kalendarz czynnoÊci zwiàzanych z przeprowadzeniem

REFERENDUM GMINNEGO
zarzàdzonego na dzieƒ 14 maja 2017 roku,
przyj´ty Uchwałà Nr XXXIX/25/2017 Rady Gminy Niepor´t z dnia 31 marca 2017 roku

TERMIN WYKONANIA
CZYNNOÂCI

do dnia 14 kwietnia 2017 r.

do dnia 19 kwietnia 2017 r.

do dnia 21 kwietnia 2017 r.

do dnia 23 kwietnia 2017 r. 

do dnia 5 maja 2017 r.

do dnia 9 maja 2017 r.

dnia 12 maja 2017 r.
o godz. 24.00

dnia 13 maja 2017 r.

dnia 14 maja 2017 r.

TREÂå CZYNNOÂCI

podanie do publicznej wiadomoÊci w formie obwieszczenia Wójta Gminy Niepor´t oraz zamieszczenie w BIP-ie informacji
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum,
w tym siedzibach komisji właÊciwych dla głosowania korespondencyjnego i lokalach dostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum
zgłaszanie do Rady Gminy Niepor´t kandydatów na członków Gminnej Komisji do spraw Referendum w Niepor´cie

powołanie przez Rad´ Gminy Niepor´t Gminnej Komisji do spraw Referendum w Niepor´cie

zgłaszanie do Gminnej Komisji do spraw Referendum w Niepor´cie kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw
referendum

powołanie przez Gminnà Komisj´ do spraw Referendum w Niepor´cie obwodowych komisji do spraw referendum
sporzàdzenie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum
zgłoszenie Wójtowi Gminy Niepor´t przez uprawnione osoby do udziału w referendum zamiaru głosowania
korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kart´ do głosowania sporzàdzonej w alfabecie Braille’a
przekazanie przez Wójta Gminy Niepor´t osobom uprawnionym do udziału w referendum w stałych obwodach głosowania,
w formie druku bezadresowego umieszczonego w oddawczych skrzynkach pocztowych, informacji o referendum

składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum wniosków o sporzàdzenie aktu pełnomocnictwa 
do głosowania

składanie przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum wniosków o dopisanie ich do spisu
w wybranym przez siebie obwodzie głosowania

zakoƒczenie kampanii referendalnej

przekazanie przewodniczàcym obwodowych komisji do spraw referendum spisu osób uprawnionych do udziału 
w referendum

głosowanie od godziny 7.00 do godziny 21.00

KUP ATRAKCYJNÑ DZIAŁK¢ W DOBREJ CENIE 

Wadium w wysokoÊci podanej powy˝ej, nale˝y wnieÊç w formie pieni´˝nej
– z oznaczeniem nieruchomoÊci (działki), której dotyczy – przelew lub wpłata – na ra-
chunek bankowy Gminy Niepor´t, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Legio-
nowie o/ Niepor´t Nr 25 8013 1029 2003 0003 7415 0002, w taki sposób, aby
najpóêniej w dniu 4 maja 2017 r. wadium znajdowało si´ na rachunku banko-
wym Gminy Niepor´t.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla cz´Êci ob-
szaru sołectwa Rembelszczyzny – rejon po zachodniej stronie Kanału ˚eraƒskiego
w gminie Niepor´t, uchwalonym uchwałà Nr LIX/66/2014 Rady Gminy Niepor´t
z dnia 25 sierpnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego, poz. 8431 z dnia 11 wrze-
Ênia 2014 r.) działki poło˝one sà na terenie zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej o symbolu w planie 10MN. 
NieruchomoÊci poło˝one sà we wsi Rembelszczyzna gmina Niepor´t, pow. legio-
nowski, woj. mazowieckie,w rejonie ul. SkoÊnej przy granicy administracyjnej z m.st.
Warszawa, dzielnica Białoł´ka. Dojazd do nieruchomoÊci stanowi ulica SkoÊna, któ-
ra jest drogà gruntowà, odchodzàcà bezpoÊrednio od drogi wojewódzkiej nr 633
– ul. Jana Kazimierza (przedłu˝enie ul. Płochociƒskiej). NieruchomoÊci sà niezabu-
dowane i niezagospodarowane, poroÊni´te dziko rosnàcà roÊlinnoÊcià i drzewa-
mi. Działki poło˝one sà bezpoÊrednio w sàsiedztwie zwartej zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej i terenów niezabudowanych. Zabudowa usługowa zloka-
lizowana jest wzdłu˝ ul. Płochociƒskiej i Jana Kazimierza. Przy ul. Jana Kazimierza
i Płochociƒskiej zlokalizowane sà równie˝ obiekty u˝ytecznoÊci publicznej, placów-
ki handlu i usług. Autobusy komunikacji publicznej (ZTM) kursujà ul. Jana Kazi-
mierza i Płochciƒskà, a przystanek autobusowy znajduje si´ w odległoÊci
ok. 0,8 km od nieruchomoÊci. W ulicy SkoÊnej znajduje si´ infrastruktura technicz-
na: energia, gaz oraz wodociàg.
W odległoÊci ok. 7–8 km od nieruchomoÊci poło˝ony jest Zalew Zegrzyƒski, a w od-
ległoÊci ok. 3 km znajduje si´ basen kryty.
NieruchomoÊci nie le˝à na obszarze rewitalizacji oraz w specjalnej strefie rewita-
lizacji.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeƒ w siedzibie Urz´-
du Gminy Niepor´t adres: 05-126 Niepor´t, Plac WolnoÊci 1, na stronie interne-
towej Gminy Niepor´t oraz w http://www.bip.nieporet.pl.
Szczegółowe warunki i informacje dotyczàce przetargu mo˝na uzyskaç w Dziale
Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami Urz´du Gminy Niepor´t Plac Wolno-
Êci 1, 05-126 Niepor´t, pokój nr 25, telefon 22 767-04-09, e-mail: b.bartkie-
wicz@nieporet.pl, w godzinach pracy Urz´du.

Przetarg na sprzeda˝ nieruchomoÊci poło˝onych w Rembelszczyênie, 
przy granicy z Warszawà
Przetarg odb´dzie si´ w dniu 9 maja 2017 r. w Urz´dzie Gminy Niepor´t, adres: Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t.

Lp. Oznaczenie nieruchomoÊci Pow. Cena wywoławcza brutto WysokoÊç wadium Godzina przetargu

1 Nr 365/2 0,0750 ha 210 000 zł 20 000 zł 10.00
WA1L/00017764/8 w tym 23% VAT

2 Nr 365/3 0,0990 ha 250 000 zł 25 000 zł 10.30
WA1L/00017764/8 w tym 23% VAT

w a ˝ n e  n u m e r y

GMINA
NIEPOR¢T:

• KKoommiissaarriiaatt  PPoolliiccjjii
ww NNiieeppoorr´́cciiee
– (22) 774 87 57/67

• KKoommiissaarriiaatt  RRzzeecczznnyy
PPoolliiccjjii  ww NNiieeppoorr´́cciiee
– (22) 774 87 57

• KKoommeennddaa  SSttrraa˝̋yy
GGmmiinnnneejj – 668 116 761,
(22) 774 87 91

• OOcchhoottnniicczzaa  SSttrraa˝̋
PPoo˝̋aarrnnaa  NNiieeppoorr´́tt
– 605 625 333

• OOcchhoottnniicczzaa  SSttrraa˝̋
PPoo˝̋aarrnnaa  KKààttyy
WW´́ggiieerrsskkiiee
– 660 911 859

• OOcchhoottnniicczzaa  SSttrraa˝̋
PPoo˝̋aarrnnaa  WWóóllkkaa
RRaaddzzyymmiiƒƒsskkaa
– 607 681 335

• LLeeggiioonnoowwsskkiiee  WWooddnnee
OOcchhoottnniicczzee  PPooggoottoowwiiee
RRaattuunnkkoowwee
– 695 889 010
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Koncert PieÊni Wielkopostnej 
w Józefowie

Wieczór eksperymentów

Chórowi towarzyszy∏ znakomity

kwartet The Time Quartet, majàcy

w dorobku ponad 350 koncertów

w kraju i zagranicà. W pierwszej

cz´Êci koncertu wykona∏ on

„II Kwartet Smyczkowy” W. Ratu-

siƒskiej-Zamuszko. W drugiej cz´-

Êci koncertu Chór Salve Regina

z Parafii w Józefowie zaÊpiewa∏ po-

ruszajàce pieÊni pasyjne, w tym trzy

czterog∏osowe chora∏y Jana Seba-

stiana Bacha z akompaniamentem

Kwartetu oraz kilka pieÊni a capel-

la – z najpi´kniejszym „Stabat

Mater” autorstwa w∏oskiego kom-

pozytora G.B. Pergolesiego na cze-

le. Wzruszona publicznoÊç zgoto-

wa∏a artystom owacje na stojàco,

a ca∏y niezapomniany koncert za-

koƒczy∏ si´ bisem.

� M.Kamiƒska

Dobiega koƒca realizacja niezwykłego projektu edukacyjnego „Byç jak Ignacy”. Wkrótce
zostanà podsumowane wyniki rywalizacji szkół, które zgłosiły swój udział
w Ogólnopolskim Konkursie o Tytuł Naukowej Szkoły Ignacego. 

Ko∏o naukowe uczniów Szko∏y Podstawowej

w Izabelinie – Klub Szalonych Naukowców

– przygotowa∏o widowiskowy Fina∏ projek-

tu, podsumowujàcy podj´te dzia∏ania z zakre-

su. Ponad dwieÊcie osób bawi∏o si´ i uczy∏o

podczas „Wieczoru Eksperymentów”, na któ-

ry z∏o˝y∏ si´ cykl dwunastu edukacyjnych

warsztatów. Zaj´cia prowadzili uczniowie, na-

uczyciele, rodzice oraz edukatorzy z firmy Fu-

niversity. Jak przysta∏o na prawdziwych na-

ukowców, umieli nie tylko zaprezentowaç fa-

scynujàce doÊwiadczenia, lecz tak˝e w prosty

sposób wyjaÊniç ich natur´. Dzieci, poprzez

zabaw´ poznawa∏y tajemnice Elektroniki, Za-

gadki Labiryntu, Âwiat chemii, Âwiat fizyki,

Mikrobiologi´, Polimery-Gluciarni´, „Ro-

bienie w balona”, Ciecz Nienewtonowskà, Za-

gadki matematyczne, generator van der gra-

fa, Optyk´. Wieczór Eksperymentów zach´-

ci∏ dzieci do zainteresowania si´ wiedzà

o zjawiskach naturalnych i umiej´tnoÊciami

zwiàzanymi z ich zastosowaniem.

Serdecznie dzi´kujemy wszystkim, którzy

wsparli Organizatorów Fina∏u, przygotowu-

jàc i prowadzàc warsztaty edukacyjne: Paƒ-

stwu Joannie i S∏awomirowi Ossowskim, Pa-

nu Kamilowi Dynochowi oraz Pani Anecie

Kowalskiej. � SP Izabelin

Przypominamy, ˝e trwa otwarty KONKURS
FOTOGRAFICZNY na zdj´cia do promocyjnego
kalendarza gminnego na 2018 rok pt. „Niepor´t
– idealne miejsce dla Ciebie, Twojej rodziny,
biznesu”.
Przedmiotem fotografii mogà byç ludzie,

wydarzenia kulturalne i sportowe, krajobra-

zy, zabytki, otoczenie miejsca zamieszkania,

ulubione miejsce rekreacji lub wypoczynku

w dowolnej porze roku itp. Konkurs prze-

znaczony jest dla fotografów amatorów.

Regulamin konkursu znajduje si´ na stronie

www.nieporet.pl.

Na laureatów konkursu czekajà atrakcyjne

nagrody! �

2 kwietnia w Parafii NMP Królowej w Józefowie
odbył si´ Koncert PieÊni Wielkopostnej w wykonaniu
Chóru Salve Regina po dyrekcjà Anastasii
Tape-Bukowian. 
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WW  MMAAJJUU 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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P
o powrocie w marcu 1959 roku

z pierwszego czterodniowego

urlopu szer. Jan Wróbel jako

mechanik „po radiu” wykonywa∏

na lotnisku w U∏´˝u codziennà obs∏u-

g´ radiostacji w dziesi´ciu „Biesach”

b´dàcych na wyposa˝eniu eskadry.

Do jego obowiàzków nale˝a∏a kon-

trola dzia∏ania radiostacji pok∏ado-

wych, polegajàca na sprawdzaniu

∏àcznoÊci pomi´dzy poszczególnymi

samolotami oraz mi´dzy danym sa-

molotem a wie˝à kontroli lotów

na lotnisku. W czasie sprawdzania

∏àcznoÊci pomi´dzy samolotami po-

maga∏ mu zawsze drugi mechanik

siedzàc w kabinie innego samolotu,

a przez rozmównic´ pok∏adowà

z ka˝dego samolotu ∏àczy∏ si´ bezpo-

Êrednio z wie˝à lotniska sprawdzajàc

∏àcznoÊç. Okresowo przewa˝nie co

pó∏ roku nast´powa∏a w radiostacjach

„Biesów” wymiana tzw. „kwarców”

– ebonitowych cylindrów z wtyczka-

mi na których oznaczono numeracj´

zakresu fal radiowych. Po ich wymia-

nie nast´powa∏o obowiàzkowe

sprawdzanie i strojenie wszystkich ra-

diostacji. Samoloty by∏y nowe wi´c

sytuacji awaryjnych radiostacji by∏o

niewiele co tata zawsze sobie chwa-

li∏, gdy˝ mia∏ wi´cej wolnego czasu.

Jednak w dni „lotne”, czyli w dni

szkolenia w powietrzu m∏odych pod-

chorà˝ych ze „Szko∏y Orlàt” w D´-

blinie ca∏y personel specjalistów

i mechaników eskadry stale przeby-

wa∏ na lotnisku. Tata wspomina∏, ˝e

bardzo pomocnym w pracy wojsko-

wych mechaników by∏ zespó∏ cywil-

nych techników i in˝ynierów z Paƒ-

stwowych Zak∏adów Lotniczych

w Mielcu, który na sta∏e by∏ zakwa-

terowany przy lotnisku w U∏´˝u

i w przypadku powa˝niejszych awa-

rii dokonywa∏ bie˝àcych napraw.

Ponadto zespó∏ fabryczny z Mielca

mia∏ zadanie prowadzenia sta∏ego

nadzoru nad eksploatacjà samolotów

TS-8 „Bies” i przyjmowania wszyst-

kich uwag od pilotów i mechaników,

dotyczàcych obs∏ugi tych samolotów

w warunkach funkcjonowania eska-

dry szkoleniowej. Pod koniec mar-

ca 1959 roku eskadra otrzyma∏a roz-

kaz przebazowania na lotnisko

w OleÊnicy. Za∏adunek pojazdów

i personelu obs∏ugi eskadry nastàpi∏

do sk∏adu towarowego na stacji ko-

lejowej w Rykach. Piloci polecieli

z U∏´˝a samolotami bezpoÊrednio

na nowe lotnisko do OleÊnicy. Eska-

dra stacjonowa∏a w OleÊnicy

do czerwca 1959 roku. Pobyt na tym

lotnisku up∏ynà∏ bardzo szybko

z uwagi na intensywnoÊç lotów szko-

leniowych. Eskadra zosta∏a przerzu-

cona do OleÊnicy, aby piloci koƒczà-

cy tam nauk´ egzaminami maturalny-

mi, których wczeÊniej nie mieli

mo˝liwoÊci zdaç, mogli kontynuowaç

równie˝ loty szkoleniowe. M∏odzi pi-

loci od doÊwiadczonych instruktorów

uczyli si´ techniki pilota˝u i nawiga-

cji, poznawali obszar powietrzny

przy zachodniej granicy Polski, gdzie

póêniej s∏u˝yli w pu∏kach bojowych

stacjonujàcych na lotniskach m.in.

w Pile, Âwidwinie, Goleniowie. Ta-

ta wspomina∏, ˝e przyjecha∏ do Ole-

Ênicy transportem kolejowym, ale po-

wrót okaza∏ si´ prawdziwà niespo-

dziankà, gdy˝ zosta∏ wytypowany ja-

ko jeden z nielicznych mechaników

do powrotu drogà powietrznà. Mia∏

polecieç do U∏´˝a samolotem trans-

portowym Li-2 produkowanym

w Zwiàzku Radzieckim na licencji

amerykaƒskiego Douglasa DC-3.

W 1938 roku Zwiàzek Radziecki za-

kupi∏ licencj´ na produkcj´ samolo-

tu komunikacyjnego Douglas DC-3.

Jego konstrukcja nie od-

powiada∏a jednak w pe∏-

ni wymaganiom u˝yt-

kowników. Z tego po-

wodu w biurze

konstrukcyjnym Borysa

Lisunowa dokonano

adaptacji projektu. Obej-

mowa∏a ona wzmocnie-

nie konstrukcji p∏atow-

ca i przystosowanie go

do przewozu ci´˝szych

∏adunków, zmieniono

rozmieszczenie drzwi

wejÊciowych, zmniej-

szono równie˝ rozpi´-

toÊç p∏ata i powierzchni´

noÊnà. Przystosowano

kad∏ub do instalacji

grzbietowej wie˝yczki

strzeleckiej. Zmieniono

nap´d samolotu – zasto-

sowano silniki M-62

o mocy 840KM. Samolot otrzyma∏

oznaczenie PS-84 i pod koniec1939

roku uruchomiono jego produkcj´

w Wytwórni Lotniczej nr 84 w Chim-

kach pod Moskwà. Na poczàtku 1941

roku zmieniono oznaczenie maszyny

na Li-2. Ogó∏em wyprodukowano

ok. 3000 sztuk samolotu w ró˝nych

odmianach, najwi´cej – w wersji

transportowej Li-2G (Li-2T). Produk-

cj´ zakoƒczono na prze∏omie lat 1946

i 1947.*Po za∏adunku sprz´tu i ulo-

kowaniu pasa˝erów samolot Li-2

z mechanikiem Janem Wróblem

na pok∏adzie wystartowa∏ w drog´

powrotnà na macierzyste lotnisko

w U∏´˝u. By∏ to jego pierwszy lot

wi´c mia∏ pewne obawy jak to b´dzie

w powietrzu, ale wszystko by∏o

w porzàdku. By∏ 24 czerwiec 1959

roku ciep∏o, bardzo dobra widocznoÊç

i tata na poczàtku lotu obserwowa∏

wspania∏e widoki z pok∏adu samolo-

tu. Tata zapami´ta∏ dat´ lotu gdy˝

w tym dniu mia∏ imieniny i by∏ to bar-

dzo nietypowy prezent imieninowy.

Potem jednak ciep∏o i monotonia lo-

tu sprawi∏y, ̋ e po∏o˝y∏ si´ na le˝àcym

na pok∏adzie brezencie do przykrywa-

nia samolotów i...zdrzemnà∏ si´.

Gdyby nie obudzi∏ go kolega mecha-

nik- elektryk Zygmunt mówiàc: „Ja-

nek wstawaj ju˝ Wis∏´ przelecieli-

Êmy” przespa∏ by ∏agodne làdowanie

w U∏´˝u. Planowy 7 dniowy urlop

przys∏ugiwa∏ tacie ju˝ w maju 1959

roku, ale wola∏ go prze∏o˝yç na wrze-

sieƒ aby pomóc w domu przy wykop-

kach ziemniaków. Ta zamiana „kosz-

towa∏a” go pomini´cie w awansach

na starszego szeregowego do czego

jednak tata nie przywiàzywa∏ du˝ej

wagi. Przygotowujàc pierwszà cz´Êç

artyku∏u uda∏o si´ powi´kszyç za-

mieszczone tam zdj´cia i dlatego ta-

ta rozpozna∏ na zdj´ciach „kolegów

z wojska”, których personalia opisa-

∏em na zamieszczonych obok zdj´-

ciach. Byli to m.in. mechanik silni-

ka i p∏atowca kapral W∏adys∏aw

Utrata, st. szeregowy mechanik

po „przyrzàdach” pok∏adowych W∏o-

dzimierz Szum oraz szer. mechanik

Wójtowicz. Jak wczeÊniej napisa∏em

mechanik Jan Wróbel ze wzgl´du

na funkcj´ radiooperatora mia∏ znacz-

nie mniej zaj´ç na lotnisku ni˝ inni

mechanicy. T´ sytuacj´ postanowi∏

„wyrównaç” w obowiàzkach szef

eskadry sier˝. Maksymilian Korbel,

nazwany ̋ artobliwie przez ̋ o∏nierzy

„korbelkiem”, przydzielajàc szer. Ja-

nowi Wróblowi funkcj´ – pomocni-

ka szefa eskadry do spraw munduro-

wych. Cdn. 

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne

* èRÓD¸O: Wikipedia

Kadra oficerska (piloci i specjaliÊci) oraz mechanicy eskadry
szkolnej na lotnisku w U∏´˝u 1ato 1959 rok, pierwszy od prawej
stoi szer. Jan Wróbel na skrzydle siedzi kpr. W∏adys∏aw Utrata
(fot. ze zbiorów rodzinnych autora)

Lotnicze wspomnienia 
Jana Wróbla – cz. II

Chwila odpoczynku dla mechaników na lotniska w U∏´˝u 1959 rok, kl´czy Jan Wróbel 
obok stoi kpr. W∏adys∏aw Utrata, na trawie pierwszy od prawej mechanik W∏odzimierz Szum
obok szer. Wójtowicz w tle na stojankach „Biesy” (fot. ze zbiorów rodzinnych autora)

Lotnisko w U∏´˝u 1959 rok – w pilotce
i goglach lotniczych mechanik 

Jan Wróbel w kabinie PZL TS-8 „Bies”
kontrola radiostacji pok∏adowej 

(fot. ze zbiorów rodzinnych autora)

Na skrzydle PZL TS-8 „Bies” 
stoi mechanik Jan Wróbel, przeglàd techniczny samolotu

lotnisko U∏´˝ 1959 rok (fot. ze zbiorów rodzinnych autora)
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