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ODB¢DZIE SI¢!
Rada Gminy Niepor´t nie wycofała si´ z decyzji o przeprowadzeniu referendum, 
w którym mieszkaƒcy naszej gminy majà odpowiedzieç na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za tym,
˝eby m.st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorzàdu terytorialnego, obj´ła Gmi-
n´ Niepor´t?”

Zach´camy wszystkich mieszkaƒców do czynnego udziału w referendum i wypowiedzenia si´ 
w tej nnaajjwwaa˝̋nniieejjsszzeejj  oobbeeccnniiee  ddllaa  nnaass  sspprraawwiiee. 

Referendum umo˝liwi poznanie zdania naszych mieszkaƒców – czy chcieliby byç nadal mieszkaƒ-
cami samodzielnej Gminy Niepor´t, czy te˝ chcieliby zostaç włàczeni do metropolii warszawskiej.



Na osiedlu w Bia∏obrzegach in-

westycj´ realizuje firma In˝y-

nieria Rzeszów, która wybu-

duje ok. 1,5 km sieci sanitarnej z jed-

nà zbiorczà przepompownià

i pod∏àczeniem do opaski kanaliza-

cyjnej Jeziora Zegrzyƒskiego w uli-

cy Wczasowej. Kanalizacja deszczo-

wa to ok. 800 metrów sieci, który-

mi wody opadowe odprowadzane

b´dà do czterech zbiorników reten-

cyjno-rozsàczajàcych, odprowadza-

jàcych wody opadowe do gruntu.

Roboty budowlane w Bia∏obrzegach

rozpocz´∏y si´ od budowy przepom-

powni Êcieków, która umiejscowio-

na zosta∏a pomi´dzy gara˝ami i bo-

iskiem szkolnym. 

Budowa kanalizacji kosztowaç

b´dzie ok 5,08 mln z∏otych.

Na osiedlu w Zegrzu Po∏udnio-

wym powstanie 800 metrów kana-

∏u sanitarnego wraz z jednà zbior-

czà t∏ocznià i w∏àczeniem do opa-

ski kanalizacyjnej w ulicy War-

szawskiej. Kanalizacja deszczowa

to 357 metrów kana∏ów grawitacyj-

nych oraz siedem uk∏adów rozsà-

czania rozprowadzajàcych wody

opadowe w gruncie. 

Roboty budowlane prowadzi fir-

ma In˝ynieria PrzemyÊl. WartoÊç

umowy 2,41 mln z∏.

� BWilk

W po∏owie marca wykonawca, fir-

ma „WALD-GLOB” Jan Radec-

ki Sp. J. zakoƒczy∏ pokrywanie da-

chu blachodachówkà. Zamonto-

wana zosta∏a te˝ stolarka okienna

oraz witryny szklane. Trwa docie-

planie budynku styropianem oraz

cz´Êciowo we∏nà mineralnà, co

dyktujà przepisy przeciwpo˝arowe

gdy˝ we∏na mineralna, w przypad-

ku po˝aru ogranicza rozprzestrze-

nianie si´ ognia. Wykonywana jest

te˝ elewacja Êcian zewn´trznych.

Wewnàtrz pomieszczeƒ, k∏adzione

sà instalacje elektryczne i sukce-

sywnie tynki gipsowe. W najbli˝-

szych dniach wykonane zostanà

podk∏ady betonowe pod posadzki.

Kolejne prace wykoƒczeniowe to

malowanie Êcian, wykonanie na-

wierzchni z p∏ytek gresowych

na pod∏odze korytarzy, po∏o˝enie

wyk∏adziny dywanowej w poko-

jach i zamontowanie wewn´trznych

drzwi.

Zakoƒczenie robót budowlanych

w nowej cz´Êci urz´du planowane

jest do koƒca lipca 2017 roku,

a do koƒca sierpnia budynek zosta-

nie przekazany do u˝ytkowania.

Nast´pny etap rozbudowy bu-

dynku to modernizacja instalacji te-

letechnicznych w istniejàcej cz´Êci

urz´du w ramach programu e-Urzàd,

na realizacj´ którego gmina otrzy-

ma∏a dofinansowanie ze Êrodków

UE w kwocie 1,8 mln z∏otych.

� BW
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Powiat rozpoczàł przebudow´ drogi 4303W na odcinku od ronda
w Białobrzegach do granicy powiatu w Beniaminowie. Remont
wykonuje pruszkowska firma STRABAG Sp. z o.o. 

Firma STD Nasiłowski Sp. z o.o. z Zielonki rozpoczyna realizacj´
inwestycji w drogach poprzecznych do ulicy Wolskiej. 

Przebudowa drogi powiatowej
Białobrzegi-Beniaminów 

Rozbudowa kanalizacji
w Stanisławowie Drugim

Prace rozpocz´∏y si´ jednoczeÊnie

w Bia∏obrzegach i Beniaminowie

i maja zakoƒczyç si´ najpóêniej

do po∏owy wrzeÊnia. Ich zakres

obejmuje po∏o˝enie nowej nak∏adki

i stworzenie pobocza dostosowane-

go do Êcie˝ki rowerowej, którà wy-

kona gmina Niepor´t, poszerzenie

jezdni: na prostych odcinkach dro-

gi – do 6,5 m, na ∏ukach – do 7 m,

remont nawierzchni p´tli autobuso-

wej w Bia∏obrzegach. Koszt prac to

przesz∏o 3 mln z∏otych.

Utrudnienia przy przebudowie

potrwajà do po∏owy wrzeÊnia, jed-

nak droga b´dzie przejezdna przez

ca∏y czas. 

Na wybór wykonawcy budowy

Êcie˝ki rowerowej gmina og∏osi∏a

postepowanie przetargowe. Zapla-

nowana zosta∏a droga rowerowa

o nawierzchni asfaltowej szeroko-

Êci 2 m i d∏ugoÊci 4,5 km, oznako-

wana, oddzielona od jezdni separa-

torem. Powstanie tak˝e jedna sta-

cja postojowa. Planowany termin

zakoƒczenia prac to koniec kwiet-

nia 2018 roku. � BWilk
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Budowa ulicy Mozarta
w Stanisławowie Pierwszym

Rozbudowa budynku urz´du gminy

Firma Tombud z Wieliszewa wy-

konuje nawierzchni´ z kostki beto-

nowej wraz ze zjazdami do pose-

sji i odwodnieniem powierzchnio-

wy na odcinku 180 metrów. Koszt

inwestycji to kwota 145,5 tys. z∏.

Zakoƒczenie prac nastàpi w maju.

� BW

DRODZY STRA˚ACY!
Z okazji Êwi´ta Dnia Stra˝aka przekazujemy Wam s∏owa uznania, serdeczne podzi´kowania i ˝yczenia. 
JesteÊcie zawsze pierwsi tam, gdzie zagro˝one jest ludzkie ˝ycie i zdrowie, dobytek lub Êrodowisko. 
Dzisiaj nie tylko gasicie po˝ary, uczestniczycie we wszystkich akcjach ratujàcych ludzi i przyrod´. 
Dzi´kujemy Wam za ka˝dy dzieƒ stra˝ackiej s∏u˝by, za sta∏à gotowoÊç do niesienia pomocy innym, 
za trosk´ o bezpieczeƒstwo mieszkaƒców. ˚yczymy Wam, by stra˝acka s∏u˝ba by∏a dla Was êród∏em zadowolenia 
i satysfakcji, a wszystkie akcje ratowniczo-gaÊnicze koƒczy∏y si´ szcz´Êliwym powrotem do domu. 

Przewodniczàcy Rady Gminy Niepor´t Wójt Gminy Niepor´t
Eugeniusz Woênikowski S∏awomir Maciej Mazur

W szybkim tempie posuwajà si´ prace na budowie drugiego skrzydła budynku urz´du. 

Budowa kanalizacji 
na osiedlu w Białobrzegach
i Zegrzu Południowym
Na osiedlu w Białobrzegach i Zegrzu Południowym trwa budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, współfinansowana ze Êrodków Funduszu SpójnoÊci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko 2014–2020.

Bia∏obrzegi Bia∏obrzegi

Zegrze Po∏udniowe

Przedmiotem zamówienia jest budo-

wa pi´ciu odcinków sieci kanalizacji

sanitarnej w drogach poprzecznych

do ul. Wolskiej w Stanis∏awowie

Drugim, o ∏àcznej d∏ugoÊci 876 mb

wraz z odejÊciami kanalizacyjnymi

w iloÊci szt. 47. Âcieki odprowadza-

ne b´dà do istniejàcej sieci kanaliza-

cji sanitarnej w ul. Wolskiej w Sta-

nis∏awowie Drugim, a nast´pnie

do istniejàcej sieci kanalizacji na te-

renie osiedli Bukowiec C i Grudzie

w Legionowie. 

Zakres obszaru do skanalizowa-

nia zosta∏ okreÊlony po weryfika-

cji z∏o˝onych w Urz´dzie Gminy

deklaracji pod∏àczenia do gminnej

sieci kanalizacyjnej. Na wszystkich

wybranych do skanalizowania dro-

gach prawie 100% mieszkaƒców

zadeklarowa∏o si´ do wykonania

pod∏àczenia budynku do sieci ka-

nalizacyjnej niezw∏ocznie po jej

wybudowaniu.

Dlatego teraz jest ostatni czas

na wykonanie projektów pod∏àczeƒ

i uzyskanie warunków technicz-

nych budowy swojego przy∏àcza.

W tym celu nale˝y wystàpiç

do Gminnego Zak∏adu Komunalne-

go w Niepor´cie. Wykonanie doku-

mentacji projektowej przy∏àczy ka-

nalizacyjnych w chwili obecnej jest

konieczne w celu terminowego

pod∏àczenia si´ do gminnej sieci

kanalizacyjnej, do czego zobowià-

zali si´ mieszkaƒcy wype∏niajàc

wspomniane wy˝ej deklaracje.

Koszt prac budowlanych to

811 986,41 z∏. Termin realizacji

ca∏ej inwestycji – do 15 czerw-

ca 2017 roku. � BWilk
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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, Promykowa.

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



Organizatorami konkursu sà: Szko-

∏a Podstawowa im. Wandy Cho-

tomskiej w Józefowie, Rada Gmi-

ny Niepor´t oraz Gminna Komisja

Ochrony Ârodowiska, Zdrowia

i Porzàdku Publicznego.

Tematyka konkursu dotyczy∏a

wiadomoÊci przyrodniczych i eko-

logicznych zawartych w programie

nauczania klas IV – VI.

W konkursie wzi´∏o udzia∏ pi´t-

naÊcioro uczniów z Gminy Niepo-

r´t, po trzy osoby z ka˝dej szko∏y,

które uzyska∏y najwi´kszà liczb´

punktów w I etapie. Uczestnicy

mieli godzin´ na rozwiàzanie 60 za-

daƒ konkursowych.

Komisj´ konkursowà drugiego

etapu stanowili nauczyciele przyro-

dy ze szkó∏ bioràcych udzia∏ w kon-

kursie.

Osoby z najwi´kszà liczbà punk-

tów uzyska∏y tytu∏ Laureata, pozo-

sta∏e – Finalisty.

Prace sprawdza∏a komisja kon-

kursowa – nauczyciele przyrody ze

szkó∏ bioràcych udzia∏ w konkursie.

Uczniowie klas drugich wraz

z wychowawcami przygotowali

przedstawienie „Jak rozweseliç

Ziemi´”.

Laureatami XIV edycji konkursu
„Z PRZYRODÑ NA TY” zostali:
1. Olga Bobrowicz – Zespó∏ Szkol-

no-Przedszkolny w Wólce Ra-

dzymiƒskiej.

2. Aleksander Czarnowski – Szko-

∏a Podstawowa w Niepor´cie.

3. Magdalena Wielgus – Szko∏a

Podstawowa w Niepor´cie.

4. Julita Paw∏owska – Szko∏a Pod-

stawowa w Bia∏obrzegach.

5. Daria Senkowska – Zespó∏

Szkolno-Przedszkolny w Wólce

Radzymiƒskiej.

6. Mateusz Astrachancew –– Szko-

∏a Podstawowa w Niepor´cie. 

7. Kinga Rembelska – Szko∏a Pod-

stawowa w Izabelinie.

8. Konrad Gera – Zespó∏ Szkolno-

-Przedszkolny w Wólce Radzy-

miƒskiej.

Wszystkim uczestnikom serdecz-

nie gratulujemy i dzi´kujemy

za udzia∏ w tegorocznej edycji

konkursu!!!

� Organizatorzy

4 AAKKTTUUAALLNNOOÂÂCCII WWIIEEÂÂCCII   NNIIEEPPOORR¢¢CCKKIIEE 5 maja 2017

O Legionach Polskich w Białobrzegach

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Białobrzegach jako pierwsi zapoznali si´ z historià wa˝nego wydarzenia historycznego, „kryzysu
przysi´gowego”, którego 100. rocznic´ obchodzimy w tym roku. Wystawa, dokumentujàca ten jak˝e istotny fakt w procesie odzyskiwania
przez Polsk´ niepodległoÊci, to jeden z elementów uroczystych gminnych obchodów, których kulminacja odb´dzie si´ 24 czerwca. 

Pobyt Legionów Polskich na terenie obec-

nej gminy Niepor´t to wa˝ny epizod na-

szej lokalnej historii. Pu∏ki Legionów sta-

cjonowa∏y w koszarach w Zegrzu Po∏udnio-

wym, a w koszarach w Bia∏obrzegach

(ówczesnym Beniaminowie) uwi´ziono ofice-

rów, którzy odmówili z∏o˝enia przysi´gi

na zaborcom w lipcu 1917 roku. 100. roczni-

ca tych wydarzeƒ to dobra okazja do przypo-

mnienia tej pi´knej, patriotycznej karty pol-

skiej historii. 

O genezie powstania Legionów i odmowy

z∏o˝enia przysi´gi na wiernoÊç zaborcom

przez ˝o∏nierzy 5. Pu∏ku Piechoty III Bryga-

dy Legionów opowiada wystawa, przygoto-

wana przez gmin´ Niepor´t we wspó∏pracy

z Muzeum Historycznym w Legionowie. Ar-

chiwalne zdj´cia pokazujà nie tylko histori´

ale te˝ emocje towarzyszàce w tych trudnych

chwilach polskim ˝o∏nierzom. 

Jako pierwsi zapoznali si´ z wystawà

uczniowie szko∏y w Bia∏obrzegach, a towa-

rzyszy∏a jej prelekcja, którà wyg∏osi∏ dr Mi-

ros∏aw Paku∏a z Muzeum Historycznego

w Legionowie. Niespodziankà, przygotowa-

nà z myÊlà o m∏odych mieszkaƒcach naszej

gminy, jest komiks zatytu∏owany „Niez∏om-

ni LegioniÊci 5. Pu∏ku – 100. rocznica odmo-

wy z∏o˝enia przysi´gi zaborcom 1917-1017”.

Rozdany podczas prelekcji, od razu wzbudzi∏

zainteresowanie uczniów. Mamy nadziej´, ̋ e

taka forma przedstawienia zdarzeƒ stanie si´

zach´tà do pog∏´biania wiedzy na temat hi-

storii Polski. 

Prelekcja zrealizowana zostanie we wszyst-

kich gminnych szko∏ach i towarzyszyç jej b´-

dzie wspomniana wystawa. Terminy spotkaƒ

przedstawiajà si´ nast´pujàco:

• 8 maja godz. 8.55-9.40 Szko∏a Podstawo-

wa im. I Batalionu Saperów KoÊciuszkow-

skich w Izabelinie 

• 11 maja (czwartek) godz.8.45-9.30 Szko∏a

Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Jó-

zefowie

• 25 maja (czwartek) godz.8.55-9.40Gimna-

zjum im. Bohaterów Bitwy Warszaw-

skiej 1920 r. w Stanis∏awowie Pierwszym

• 31 maja (Êroda) godz.8.55-9.40 Szko∏a Pod-

stawowa im. Bronis∏awa Tokaja w Niepo-

r´cie

• 7 czerwca 9 (Êroda) godz.8.55-9.40 Szko-

∏a Podstawowa im. 28 Pu∏ku Strzelców Ka-

niowskich w Zespole Szkolno-Przedszkol-

nym w Wólce Radzymiƒskiej.

� BW

XIV Gminny Konkurs
Przyrodniczy 
„Z przyrodà na Ty”

24 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie
odbył si´ XIV Finał Gminnego Konkursu Przyrodniczego „Z PRZYRODÑ
NA TY” pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Niepor´t.

GGmmiinnaa  NNiieeppoorr´́tt  kkoonnttyynnuuuujjee  rroozzppoocczz´́ttàà  ww 22001166  rr..  rreeaalliizzaaccjj´́
„„PPrrooggrraammuu  ppoolliittyykkii  zzddrroowwoottnneejj  ww zzaakkrreessiiee  rreehhaabbiilliittaaccjjii  lleecczznniicczzeejj
mmiieesszzkkaaƒƒccóóww  ww llaattaacchh 22001166--22001188””,,  ffiinnaannssoowwaanneeggoo  ww ccaałłooÊÊccii
zz bbuudd˝̋eettuu  ggmmiinnyy..  JJeeggoo  rreeaalliizzaaccjjaa  rruusszzaa 88  mmaajjaa..

Na realizacj´ gminnego Programu

w 2017 r. zarezerwowano w bud˝e-

cie 100 tys. z∏otych. Wykonawca wy-

∏oniony zosta∏ w konkursie ofert i zo-

sta∏o nim Centrum Medyczne Niepo-

r´t Sp. z o.o. ul. PodleÊna 4. Program

oferuje uzupe∏nienie Êwiadczeƒ gwa-

rantowanych, finansowanych z NFZ.

U∏atwi dost´p wi´kszej liczbie miesz-

kaƒców zameldowanych na pobyt sta-

∏y, wymagajàcych tej formy leczenia,

do bezp∏atnych zabiegów rehabilitacyj-

nych bezpoÊrednio na terenie gminy.

Do skorzystania z Programu uprawnia

skierowanie od lekarza specjalisty lub

lekarza podstawowej opieki zdrowot-

nej, który udziela Êwiadczeƒ finanso-

wanych przez NFZ (nie b´dà honoro-

wane skierowania tzw. „prywatne”)

i zakwalifikowanie si´ na okreÊlony ro-

dzaj zabiegów w ramach zagwaranto-

wanych Êrodków finansowych. 

Pacjenci do Programu b´dà kwalifi-

kowani wg kolejnoÊci zg∏oszeƒ, a czyn-

nikiem decydujàcym b´dzie dost´pnoÊç

do zabiegu oraz wykorzystanie Êrod-

ków finansowych.

Âwiadczenia w ramach Programu

udzielane b´dà bezp∏atnie, do wyczer-

pania Êrodków finansowych, nie d∏u˝ej

jednak ni˝ do 31 grudnia 2017 r.

Realizacja Programu rusza 8 maja

br., pacjenci przyjmowani b´dà w Cen-

trum Medycznym Niepor´t od ponie-

dzia∏ku do piàtku w godzinach 18.00-

19.00. � BW

Rehabilitacja zdrowotna
dla mieszkaƒców
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Patriotyczna majówka
z okazji Âwi´ta Konstytucji 3 maja
Patriotyczna majówka
z okazji Âwi´ta Konstytucji 3 maja



Wskazanie bazy sportowej

Gimnazjum w Stanis∏awo-

wie Pierwszym jako miej-

sca, w którym reprezentacja Ma-

zowsza dziewczàt i ch∏opców szli-

fowaç b´dzie form´ i umiej´tnoÊci

przed wa˝nymi turniejami, Êwiadczy

o wysokim poziomie gminnej infra-

struktury siatkarskiej. Du˝a sala

sportowa z zapleczem zabezpieczy

potrzeby m∏odych siatkarzy, którzy

tutaj przygotowywaç si´ b´dà

do Turnieju Nadziei Olimpijskich,

Mistrzostw M∏odzików i M∏odzi-

czek czy Ogólnopolskiej Olimpiady

M∏odzie˝y. Pierwsze zgrupowanie

mia∏o miejsce 22 i 23 kwietnia

– Gimnazjum goÊci∏o wówczas re-

prezentacj´ Mazowsza dziewczàt

i ch∏opców, trenujàcych przed Ogól-

nopolskà Olimpiadà M∏odzie˝y.

Mi∏o nam poinformowaç, ˝e do re-

prezentacji zosta∏y powo∏ane dwie

zawodniczki UKS D´bian – Sylwia

Postek i Marylka Karczmarczyk. 

Natomiast reprezentacja siatkar-

ska gminy Niepor´t w ramach tre-

ningu teoretycznego uda∏a si´ 19

kwietnia do hali ATLAS ARENA

¸ÓDè na mecz PGE SKRA BE¸-

CHATÓW – ZAKSA K¢DZIE-

RZYN – KOèLE, b´dàcy fina∏em

Mistrzostw Polski. Emocje by∏y

wielkie, a doping goràcy! � B.Wilk
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Decyzjà Zarzàdu Mazowiecko-Warszawskiego
Zwiàzku Piłki Siatkowej, przygotowania
reprezentacji Mazowsza Dziewczàt i Chłopców
do imprez ogólnokrajowych odbywaç si´ b´dà
przez najbli˝sze cztery lata w Niepor´cie. Ju˝
miało miejsce pierwsze zgrupowanie!

Kadra Mazowsza w Niepor´cie!

W dniach poprzedzajàcych Orlen Warsaw Marathon gmina Niepor´t
goÊciła na imprezie towarzyszàcej, Orlex Expo. Zwiàzek Gmina Zalewu
Zegrzyƒskiego przygotował promocj´ imprez biegowych,
organizowanych przez gminy zrzeszone, wÊród nich gmin´ Niepor´t. 

Gmina Niepor´t
na Orlen Expo

Sukcesy pływaków UKS „FALA” Niepor´t
W dniach 22-23 kwietnia br. rozegrano zawody p∏ywac-

kie o Puchar Burmistrza Miasta M∏awa. Do rywalizacji

na miejskiej p∏ywalni przy ul. Kopernika 38 przystàpi-

∏o ponad 540 zawodników z 40 Klubów Sportowych

z Polski. Fal´ Niepor´t reprezentowa∏o 21 p∏ywaków któ-

rzy w sumie zdobyli 28 medali w ró˝nych konkurencjach.

Prze∏o˝y∏o si´ to na historyczny sukces Uczniowskiego

Klubu Sportowego który zajà∏ 3 miejsce w punktacji dru-

˝ynowej. Do triumfu przyczyni∏ si´ ca∏y zespó∏ który

wspiera∏ si´ w trudnych chwilach i motywowa∏ do wal-

ki. Na wyró˝nienia zas∏ugujà medaliÊci którzy zdobyli:

Patrycja Jurkiewicz (2 razy bràz), Nikodem Baranow-

ski (z∏oto), Aleksandra Gradek (z∏oto i 3 razy bràz), B∏a-

˝ej Dybek (3 razy z∏oto), Daniel Kraszewski (2 razy z∏o-

to), Anna S∏omiƒska (z∏oto i srebro), Franciszek Gera

(2 razy srebro), Zuzanna Skoczylas (bràz i 2 razy sre-

bro), Maria Chojnowska (srebro), Karol Zaborski (z∏o-

to i 2 razy srebro), Jan Zaborski (bràz).

Sztafety Klubowe w sk∏adzie: J. Zaborski, Rochmiƒska,

Skoczylas, Zdunek (bràz), Gradek, MichaÊ, Dybek, Ge-

ra (bràz), S∏omiƒska, Dybek, Rochmiƒska, Skoczylas

(bràz), K. Zaborski, Chojnowska, Gradek, Gera (bràz).

Musimy równie˝ wspomnieç o naszym najm∏odszym

zawodniku który wystartowa∏ na swoich pierwszych po-

wa˝nych zawodach. Jakub Gradek z rocznika 2009 Êci-

ga∏ si´ ze starszymi dzieçmi i zajmowa∏ znakomite lo-

katy oraz godnie reprezentowa∏ barwy klubu. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i ˝yczymy dal-

szych sukcesów! � Bartosz Krawczak

W kwietniu odbyły si´
zawody karate,
w których sukcesy
odniosła Zuzanna
Ludziejewska, 
uczennica
klasy VI a Szkoły
Podstawowej
im. B. Tokaja
w Niepor´cie.

1 kwietnia w Miƒsku Mazowiec-

kim odby∏y si´ zawody Woje-

wódzkiej Ligi Karate. Na starcie

stawi∏o si´ 220 zawodników z 15

klubów. Zuzia, reprezentujàca Mi´-

dzyszkolny Klub Karate Kyoku-

shin, stan´∏a na najwy˝szym miej-

scu na podium. 

22 kwietnia 2017 w hali spor-

towej w Starachowicach odby∏ si´

Ogólnopolski Turniej Karate Bushi

CUP Starachowice 2017, który

zgromadzi∏ 301 zawodników i za-

wodniczek z 25 klubów z Polski.

Po zaci´tych walkach Zuzia tak˝e

zwyci´˝y∏a w swojej kategorii

i wróci∏a ze z∏otym medalem. Ser-

decznie gratulujemy! � IK

Dwa 
złote
medale
Zuzi

Oznakuj swój rower
G∏ównym celem projektu jest mo˝-

liwoÊç zidentyfikowania w∏aÊcicie-

la w przypadku odzyskania skradzio-

nego roweru. Procedura znakowania

polega na wygrawerowaniu spe-

cjalnym urzàdzeniem, jakim jest

„engrawer”, oznaczenia sk∏adajàce-

go si´ z liter i cyfr, a nast´pnie re-

jestracji w bazie danych prowadzo-

nej przez Policj´. Ka˝dy oznakowa-

ny rower zostanie opatrzony w wi-

docznym miejscu naklejkà samo-

przylepnà, informujàcà o dokonaniu

oznakowania roweru. Oznakowanie

wykonuje si´ na: ramie roweru

pod kierownicà, ramieniu przek∏ad-

ni sprz´˝onym z przek∏adnià, przed-

nim widelcu.

Ka˝dy oznakowany rower ma in-

ny numer, a ponadto mo˝na ∏atwo

ustaliç jednostk´ Policji, w której zo-

sta∏ oznakowany.

Przed oznakowaniem roweru, po-

licjant wype∏nia elektroniczny for-

mularz zg∏oszeniowy w celu wyge-

nerowania przez system niepowta-

rzalnego kodu.

Akcj´ prowadzi KPP Legionowo

oraz gminne komisariaty. Mieszkaƒ-

cy gminy Niepor´t w celu oznakowa-

nia roweru proszeni sà o kontakt

z dzielnicowym – Mariuszem Karwa-

tem, tel. 600 997 638 oraz Toma-

szem Eisenmann, tel. 600 997 256.

� BW

Policjanci z powiatu legionowskiego realizujà akcj´ znakowania rowerów pod hasłem „Nie daj szansy złodziejowi – Oznakuj bezpłatnie swój rower”.

ZZAAWWOODDYY  SSPPOORRTTOOWWEE  OORRGGAANNIIZZOOWWAANNEE  WW 22001177  RROOKKUU  WW GGMMIINNIIEE  NNIIEEPPOORR¢¢TT::

• 1.06 – Iron Kids – Aquathlon – WDW Rynia
• 11.06 – Triathlon 50i50 – WDW Rynia
• 16.07 – Triathlon Volvo Series – CKR Promenada
• 26.08 – Poland Bike Marathon, Pl.WolnoÊci, Niepor´t
• 27.08 – X Dru˝ynowe Mistrzostwa Polski MTB Amatorów, Pl.WolnoÊci, Niepor´t
• 02.09 – Regaty Niepor´ckie ˚agle – Kompleks Rekreacyjno –Wypoczynkowy Nie-

por´t Pilawa
• 11.11 – II Bieg NiepodległoÊci w Stanisławowie Pierwszym.

Stoisko ZGZZ stan´∏o w strefie

Expo poÊród stoisk firm sporto-

wych oraz punktów wydawania

pakietów startowych do maratho-

nu i biegu na dystansie 10 kilome-

trów. Od czwartku do soboty prze-

win´∏o si´ tu blisko 20 000 uczest-

ników Narodowego Âwi´ta

Biegania oraz osoby zainteresowa-

ne aktywnym trybem ˝ycia. Pra-

cownicy Urz´du Gminy Niepor´t

obecni byli na wystawie w sobo-

t´. Rozdawali materia∏y informa-

cyjne o niepor´ckich imprezach

sportowych oraz tych realizowa-

nych przez gminy zrzeszone

w ZGZ. Du˝ym zainteresowa-

niem cieszy∏y si´ materia∏y

o dwóch triathlonach, organizowa-

nych na terenie gminy Niepor´t

oraz o Biegu Niepodleg∏oÊci

w dniu 11 listopada. Specjalna na-

groda w konkursie wiedzy o tria-

thlonie, pakiet startowy Volvo

Triathlon Series, pow´drowa∏a

do pani Aleksandry Starek. Pani

Aleksandra po raz kolejny weêmie

udzia∏ w zawodach, które w ubie-

g∏ym roku zakoƒczy∏a na I miej-

scu swojej kategorii. � BW
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Funkcja pomocnika szefa eskadry

do spraw mundurowych zwol-

ni∏a si´ po odejÊciu kaprala ze

„starego wojska”. Szef eskadry,

sier˝. Maksymilian Korbel, znajàc

rozk∏ad zaj´ç ˝o∏nierzy na lotnisku

wybra∏ szer. Jana Wróbla, mechani-

ka „po radiu” do prowadzenia maga-

zynu mundurowego. Tata wspomi-

na∏, ˝e do jego obowiàzków, jako

dysponenta samochodu, nale˝a∏o

m.in. transportowanie bielizny

i umundurowania do pralni w D´bli-

nie, bie˝àce prowadzenie magazynu,

w tym wymiana zu˝ytego umundu-

rowania, butów itp. ˚o∏nierze eska-

dry, jak to okreÊli∏, „dodzierali” sor-

ty zielonych mundurów wojsk làdo-

wych. Tylko podchorà˝owie

i oficerowie otrzymywali ju˝ pierw-

sze mundury lotnicze koloru stalowe-

go. Czapki mia∏y kolor otoku niebie-

ski i z tym faktem wià˝e si´ zabaw-

na historia z czasu gdy ˝o∏nierze

chodzili na zabawy organizowane

w okolicznych wsiach. Przy okazji

takiej zabawy nie brakowa∏o oczywi-

Êcie napojów alkoholowych. Jeden

z ˝o∏nierzy po nadmiernym spo˝yciu

pomyli∏ w szatni czapki i powróci∏

do eskadry w czapce... milicyjnej.

Otoki obu czapek by∏y podobne

choç kolor ró˝ny, a zabawna histo-

ria oraz jej bohater byli przedmiotem

˝artów kolegów. Z tematów mundu-

rowych, ciekawostkà by∏ sposób

usztywniania przez ˝o∏nierzy izolo-

wanym kabelkiem plastikowych bia-

∏ych ko∏nierzyków doszywanych

do mundurów wyjÊciowych. Jeden

z ˝o∏nierzy w eskadrze mia∏ aparat

fotograficzny, dzi´ki czemu mo-

g∏em w artyku∏ach Czytelnikom za-

prezentowaç archiwalne zdj´cia z co-

dziennych zaj´ç ̋ o∏nierzy na lotnisku

w U∏´˝u. Zdj´cia ˝o∏nierz wywo∏y-

wa∏ u fotografa w Rykach i odsprze-

dawa∏ odbitki kolegom w eskadrze.

Na lotnisku zaj´cia przy samolotach

rozpoczyna∏y si´ od przeglàdów sa-

molotów przed lotami. Ka˝dy samo-

lot posiada∏ w∏asnà ksià˝k´ technicz-

nà, w której g∏ówny mechanik samo-

lotu i poszczególni specjaliÊci

wpisywali potwierdzenie wykonania

czynnoÊci przeglàdowych samolotu

przed oddaniem go pilotom-instruk-

torom do lotów z uczniami. Ponad-

to wydawano pilotom i uczniom spa-

dochrony. W czasie s∏u˝by taty

w eskadrze szkolnej tylko raz jeden

z „Biesów” wylàdowa∏ awaryjnie

na ∏àce ok. 3 kilometrów od lotniska.

Na miejsce awaryjnego làdowania

uda∏a si´ ekipa mechaników, ale bez

specjalisty od radiostacji szer. Wró-

bla. Koledzy opowiadali póêniej, ˝e

na miejscu làdowania, pomimo i˝ nic

si´ nikomu nie sta∏o, to pilotujàcy sa-

molot kapitan by∏ bardzo blady.

Po zaj´ciach na lotnisku ˝o∏nierze

cz´sto korzystali z lotniskowej kan-

tyny, gdzie latem mo˝na by∏o kupiç

oran˝ad´, a zimà skosztowaç grzane-

go piwa z cukrem. Z tym grzanym

piwem to by∏o tak, ˝e ˝o∏nierze ro-

bili zrzutk´ najpierw na zakup w kan-

tynie du˝ego garnka, do którego wle-

wali z butelek piwo, a potem „dopra-

wiali” cukrem i po zagrzaniu

wypijali. OczywiÊcie garnek wraca∏

do kantyny i ponownie s∏u˝y∏ do wia-

domego celu. Po wprowadzeniu 10%

wynagrodzenia kadry zawodowej

dla ˝o∏nierzy – specjalistów w s∏u˝-

bie czynnej, szer. Jan Wróbel jako

specjalista do mizernego ̋ o∏du otrzy-

mywa∏ dodatek ok. 230 z∏otych mie-

si´cznie, co starcza∏o na drobne wy-

datki i nie musia∏ otrzymywaç wspar-

cia finansowego z domu rodzinnego.

Z wy˝ywieniem w eskadrze nie by-

∏o problemów, bo obiady w sto∏ów-

ce by∏y dobre, a dla bardzo g∏odnych

na kwaterze zawsze by∏a dy˝urna,

du˝a miska topionego szmalcu z ce-

bulà. Jesienià 1959 roku na Dzieƒ

Ludowego Wojska Polskiego Jan

Wróbel za wzorowà s∏u˝b´ otrzyma∏

awans na starszego szeregowego.

Po awansie wykona∏ u fotografa

w Rykach pamiàtkowe zdj´cia oraz

wykorzysta∏ przys∏ugujàcy mu urlop.

Tata zapami´ta∏, ̋ e Nowy Rok 1960

przywita∏ na przepustce na balu syl-

westrowym w Rykach, ale samotni

wojskowi na tej imprezie nie cieszy-

li si´ du˝ym powodzeniem. Nadesz∏a

wiosna 1960 roku i czas s∏u˝by woj-

skowej zbli˝a∏ si´ do koƒca. Gene-

ralnie ubrania cywilne dla odchodzà-

cego z jednostki ˝o∏nierza przysy∏a

rodzina pocztà. W przypadku taty

nieoczekiwanie szef eskadry sier˝.

Korbel wystàpi∏ do szefa sztabu

eskadry kpt. Smoliƒskiego z wnio-

skiem o przyznanie dwudniowego

urlopu, w czasie którego st. szer.

Wróbel b´dzie móg∏ przywieêç oso-

biÊcie ubrania z domu. Szef sztabu

eskadry stanowczo sprzeciwia∏ si´

twierdzàc, ˝e ˝o∏nierz za kilka dni

wychodzi do cywila. Natomiast szef

eskadry stanowczo nalega∏ na udziel-

nie urlopu ˝o∏nierzowi, za wzorowà

s∏u˝b´ pomocnika do spraw mundu-

rowych. Sprawa opar∏a si´ o dowódz-

two pu∏ku w Podlodowie i urlop zo-

sta∏ udzielony. W ostatnich dniach

s∏u˝by w eskadrze by∏a tradycja, ˝e

odchodzàcy do cywila ˝o∏nierze

otrzymywali od kolegów na pamiàt-

k´ lotniczego „romba” z metalowym

modelem samolotu TS-8 „Bies”, ja-

ko wspomnienie s∏u˝by wojskowej

w latach 1958-1960. Z eskadry

w U∏´˝u st. szer. Jan Wróbel wyszed∏

do cywila 20 kwietnia 1960 roku. Po-

wrotna podró˝ z U∏´˝a do Ryk, po-

tem do D´blina pociàgiem do War-

szawy Wschodniej i dalej do Niepo-

r´tu. Tak zakoƒczy∏a si´ Jana Wróbla

przygoda ze szkolnym lotnictwem

wojskowym. Autor artyku∏u, majàc

na uwadze lotniczà przygod´ taty

z samolotem „Bies”, zawsze przysta-

je ze wzruszeniem przy spotykanych

muzealnych egzemplarzach tego sa-

molotu. Najbli˝ej Niepor´tu muzeal-

ny TS-8 „Bies” znajduje si´ na eks-

pozycji w Muzeum Wojska Polskie-

go w Warszawie. Ponadto jeden

egzemplarz posiada te˝ Muzeum

Or´˝a Polskiego w Ko∏obrzegu.

Na zakoƒczenie przytocz´ jeszcze

kilka danych o dalszych losach kon-

struktora „Biesa”. Tadeusz So∏tyk

po „Biesie” zaprojektowa∏ w OÊrod-

ku Konstrukcji Lotniczych WSK

Ok´cie pierwszy polski samolot od-

rzutowy – szkolno – treningowy TS-

-11 Iskra, oblatany w 1960 r. Usta-

nowiono na nim 4 Êwiatowe rekor-

dy w swojej klasie. Iskry sta∏y si´ na-

st´pnie podstawowymi i do dziÊ

praktycznie jedynymi odrzutowymi

samolotami szkolnymi w lotnictwie

polskim, eksportowane by∏y ponad-

to do Indii. Od 1964 r. Tadeusz So∏-

tyk rozpoczà∏ prace nad projektami

nowoczesnego naddêwi´kowego sa-

molotu szkolno-bojowego TS-16

Grot oraz samolotu rolniczego TS-17

Pelikan. Wykonano projekt wst´pny

oraz makiet´ Grota i projekt Pelika-

na, lecz gdy pod koniec lat szeÊçdzie-

siàtych w∏adze dosz∏y do wniosku, ̋ e

produkcja samolotów w Polsce jest

nieop∏acalna, dalsze prace nad tymi

samolotami przerwano. Na skutek te-

go w 1967 r. Tadeusz So∏tyk prze-

szed∏ do pracy w Przemys∏owym In-

stytucie Automatyki i Pomiarów,

gdzie pracowa∏ przez nast´pne lata

g∏ównie w dziedzinie automatyki

okr´towej, nie powracajàc ju˝

do konstruowania samolotów, cho-

cia˝ w latach 80. zosta∏ konsultantem

przy konstruowaniu samolotów PZL

-130 Orlik i I-22 Iryda. W 1992 r.

przeszed∏ na emerytur´*. W naszej

rodzinie przygod´ z lotnictwem kon-

tynuowa∏ m∏odszy brat taty Jerzy

Wróbel, który równie˝ ukoƒczy∏

Technicznà Szko∏´ Wojsk Lotni-

czych w ZamoÊciu jako specjalista

mechanik lotniczy. S∏u˝y∏ nast´pnie

w pu∏ku lotnictwa myÊliwskiego

stacjonujàcego na lotnisku w Pile, ja-

ko kapral – mechanik myÊliwca od-

rzutowego Mig-21.

� Dariusz Wróbel

Niepor´ckie Stowarzyszenie 

Historyczne

* èRÓD¸O: Wikipedia

Lotnicze wspomnienia 
Jana Wróbla – cz. III

Samolot PZL TS-8 „Bies” na ekspozycji w Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie 2012 rok (fot. autora)

Samolot PZL TS-8 „Bies” na ekspozycji 
w Muzeum Or´˝a Polskiego w Ko∏obrzegu
obok PZL TS-11 „Iskra” 2013 rok (fot. autora)

W lipcu 2016 r. Jakub Wróbel „odnalaz∏” wspominanego przez dziadka „Biesa”
na ekspozycji plenerowej w czasie II Zimnowojennego Zlotu w Ko∏obrzegu.
(fot. autora)

Pamiàtkowy „romb” lotniczy
– wspomnienie s∏u˝by
wojskowej 1958–1960 
st. szer. Jana Wróbla 
(fot. autora)
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