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NARODOWE 
Siły Rezerwowe

w skrócie
POMOC W ROZWIÑZYWANIU

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komi-

sji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Nie-

por´cie w miesiàcu lutym 2011 r. Punkt Konsulta-

cyjny (SP ZOZ – wejÊcie od rehabilitacji):

• 15 lutego 2011 r. – H. Powa∏a, A. Burzyƒski;

• 22 lutego 2011 r. – K.Malinowska-Lerman, E. Ró˝aƒska;

Spotkania Komisji w m. luty 2011 r.: Urzàd Gminy Nie-

por´t, sala konferencyjna, II pi´tro – 8 i 22 lutego 2011

r. od godz. 16.00

ZIMOWISKA DOFINANSOWANE

Gmina Niepor´t dofinansowuje wyjazdy dzieci na zi-

mowiska, organizowane przez parafie w Niepor´-

cie, Stanis∏awowie Pierwszym i Józefowie. W zimo-

wym wypoczynku w czasie ferii weêmie udzia∏ bli-

sko 150 dzieci. W trakcie pobytu opiekunowie

realizowaç b´dà z nimi program profilaktyczno-wy-

chowawczy w zakresie uzale˝nieƒ od narkotyków i al-

koholu. 

PRZEJA˚D˚KI KONNE

W∏aÊciciel dwóch koni wierzchowych proponuje za-

awansowanym mi∏oÊnikom jazdy konnej przeja˝d˝-

ki rekreacyjne. Op∏ata – symboliczna z∏otówka

i oporzàdzenie wierzchowca. Konieczne w∏asne sio-

d∏o. Konie sà ∏agodne, wykorzystywane do jazdy, ale

w zbyt ma∏ym zakresie, potrzebujà wi´cej ruchu. Oso-

by zainteresowane mogà kontaktowaç si´ z w∏aÊci-

cielem pod numerem telefonu – (22) 772 45 27

lub 0 694 129 594, Stanis∏awów Pierwszy, ul. Przy-

sz∏oÊç 39.
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Podczas sesji w dniu 27 stycznia 2011 roku
Rada Gminy uchwaliła zaproponowany przez
wójta – Sławomira Macieja Mazura bud˝et
gminy Niepor´t na 2011 rok. Aby przybli˝yç
Paƒstwu zało˝enia bud˝etu został opracowany
informator bud˝etowy.

Bud˝et gminy zasilany jest corocznie

wp∏ywami z tytu∏u udzia∏u w podat-

ku dochodowym, który p∏aci ka˝dy

pracujàcy, emeryt i rencista. W 2011

roku 37,12% p∏aconego przez nas

podatku trafi do kasy gminy. Z do-

chodów z podatku od osób fizycz-

nych (PIT) i osób prawnych (CIT) fi-

nansowane sà gminne inwestycje

– budowa dróg, wodociàgów i kana-

lizacji, oÊwietlenia ulicznego, budyn-

ków u˝ytecznoÊci publicznej, a tak-

˝e gminna oÊwiata, kultura i sport. 

JeÊli miejsce naszego zamieszka-

nia nie pokrywa si´ z miejscem za-

meldowania, wystarczy wype∏niç

druk NIP-3, by nasze pieniàdze tra-

fi∏y na konto gminy, w której miesz-

kamy, zwi´kszajàc mo˝liwoÊci jej

rozwoju i tym samym poprawiajàc

komfort naszego ˝ycia. 

ODPROWADè PODATEK DO
SWOJEJ GMINY, A PIENIA-
DZE WRÓCÑ DO CIEBIE!

Urzàd Skarbowy w∏aÊciwy dla

mieszkaƒców Gminy Niepor´t znaj-

duje si´w Legionowie, ul. marsz. Jó-

zefa Pi∏sudskiego 43c.

WYPEŁNIJ PIT z myÊlà o swojej
gminie!

ZAPRASZAMY
mieszkaƒców
do udziału
w konkursach
ekologicznych
pod patronatem 
Wójta Gminy Niepor´t 
– „EKO-RE-AKCJA” 
oraz „PRZETWORY-
ÂMIECIORY„
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1) nieruchomoÊç składajàca si´ z działki o nr 49/2 i 50/1
o łàcznej powierzchni 0,6562 ha poło˝onà w Niepor´cie
nad Jeziorem Zegrzyƒskim w bliskim sàsiedztwie „Dzikiej
Pla˝y” i istniejàcych zespołów gastronomiczno-hotelowych.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
nieruchomoÊç stanowi teren zieleni urzàdzonej z dopuszczeniem
terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz w cz´Êci
stanowi teren ciàgu pieszego.

2) nieruchomoÊç składajàca si´ z działki nr 19/1 i 19/2 o łàcznej
powierzchni 0,3839 ha oraz udziału 3/6 w drodze wewn´trznej
poło˝ona w Niepor´cie przy ul. Zegrzyƒskiej ok. 200 m.
od Jeziora Zegrzyƒskiego oraz w bezpoÊrednim sàsiedztwie
lasu. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
nieruchomoÊç przeznaczona jest w cz´Êci pod zabudow´
mieszkaniowà w cz´Êci stanowi teren leÊny. Ponadto
na nieruchomoÊci znajduje si´ gazociàg wysokiego ciÊnienia.

3) zabudowana dz. nr 558/27 o pow. 0,1677 ha poło˝ona we
wsi Kàty W´gierskie, ul. Stru˝aƒska 111. NieruchomoÊç
w kształcie prostokàta, zabudowana budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym w zabudowie wolnostojàcej o powierzchni
zabudowy 113,30m2 oraz budynkiem gara˝u
o powierzchni 27,55m2. Działka ogrodzona, poroÊni´ta
drzewostanem sosnowym. 

4) dz. ew. nr 417/2 o pow. 0,0958 ha poło˝ona we wsi Józefów
przy ulicy Wiosennej, przeznaczona zgodnie z planem
zagospodarowania pod zabudow´ mieszkaniowà
jednorodzinnà.

5) dz. nr 185/7 o pow. 0,15 ha poło˝ona we wsi Izabelin
przy ulicy Granicznej. Zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego – teren zabudowy wiejskiej mieszanej.

Szczegółowe informacje odnoÊnie zbywanych nieruchomoÊci
mo˝na uzyskaç w Dziale Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami
Urz´du Gminy Niepor´t Plac WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t,
pokój nr 7, telefon 22 767-04-12, w godzinach pracy urz´du.

Wójt Gminy Niepor´t przeznacza
do sprzeda˝y z zasobu 

Gminy Niepor´t nast´pujàce
nieruchomoÊci:

OGŁOSZENIE O SPRZEDA˚Y NIERUCHOMOÂCI

Harmonogram zebraƒ wiejskich
wyborczych w sołectwach
Gminy Niepor´t

SOŁECTWO DATA GODZINA MIEJSCE
Beniaminów 9 marca (Êroda ) 18.00 OÊrodek Kultury w Beniaminowie
Józefów 10 marca (czwartek ) 18.00 Szkoła Podstawowa w Józefowie
Stanisławów Pierwszy 15 marca (wtorek ) 18.00 Gimnazjum w Stanisławowie 

Pierwszym
Rembelszczyzna 16 marca (Êroda ) 18.00 Gimnazjum w Stanisławowie 

Pierwszym
Wólka Radzymiƒska 17 marca (czwartek ) 18.00 Szkoła Podstawowa 

w Wólce Radzymiƒskiej
Kàty W´gierskie 22 marca (wtorek ) 18.00 OÊrodek Kultury 

w Kàtach W´gierskich
Michałów-Grabina 23 marca (Êroda ) 18.00 Szkoła Podstawowa w Józefowie
Zegrze Płd. 24 marca (czwartek) 18.00 OÊrodek Kultury w Zegrzu
Wola Aleksandra 29 marca (wtorek) 18.00 OÊrodek Kultury 

w Stanisławowie Drugim
Izabelin 30 marca (Êroda) 18.00 Szkoła Podstawowa w Izabelinie
Stanisławów Drugi 31 marca (czwartek) 18.00 OÊrodek Kultury 

w Stanisławowie Drugim
Niepor´t 03 kwietnia (niedziela) 14.00 OÊrodek Kultury w Niepor´cie
Białobrzegi 04 kwietnia 18.00 Szkoła Podstawowa 

(poniedziałek) w Białobrzegach
Rynia 05 kwietnia (wtorek) 18.00 OÊrodek TPD w Rynii
Aleksandrów 06 kwietnia (Êroda) 18.00 Szkoła Podstawowa w IzabelinieZ NIEPOR¢TU 

do X-Factor!
O

statnie przes∏uchanie odby∏o

si´ 5 lutego 2011r. w obecnoÊci

publicznoÊci i jurorów: 

Mai Sablewskiej, Kuby Wojewódz-

kiego i Czes∏awa Mozila, a tak˝e wier-

nych fanów zespo∏u.

Przed wokalistkami kolejne wyzwa-

nie – trzeci etap, do którego zakwali-

fikowa∏o si´ tylko stu wykonawców

z kraju i zagranicy, na kilka tysi´cy

bioràcych udzia∏.

Zadaniem X-Factor jest wy∏onienie

jednego wokalisty oraz zespo∏u, który

dostanie mo˝liwoÊç nagrania w∏asnej

p∏yty. Na kolejne przes∏uchanie

14 i 15 lutego, dziewczyny muszà

przygotowaç jednà z 12 zaproponowa-

nych przez jurorów piosenek oraz

przedstawià nowà nazw´ zespo∏u. Za-

ch´camy do oglàdania programu X-Fac-

tor ju˝ od 20 marca w TVN oraz trzy-

mamy kciuki za dziewczyny!!! � BW

Dziewczyny ze Studia
Piosenki, którego
instruktorem jest
Monika Kamiƒska,
pomyÊlnie przeszły
przez precasting
i casting do programu
muzycznego X-Factor
realizowanego przez
telewizj´ TVN. 

PROFILAKTYKA i terapia

W Niepor´cie jest miejsce, w którym członkowie rodzin majàcych trudnoÊci
wychowawcze mogà szukaç pomocy. Jest to specjalistyczny Punkt Profilaktyki,
Pomocy Dziecku i Rodzinie z siedzibà w oÊrodku zdrowia, przy ulicy PodleÊnej. Jego
działalnoÊç finansowana jest z bud˝etu gminy. 

Dzia∏alnoÊç Punktu Profilaktyki,

Pomocy Dziecku i Rodzinie skiero-

wana jest na udzielanie pomocy

dzieciom i m∏odzie˝y, sprawiajàcym

trudnoÊci wychowawcze w domu

i szkole oraz rodzicom, majàcym

problemy z wychowywaniem dzie-

ci. Punkt ÊciÊle wspó∏pracuje ze

szko∏ami gminnymi – dyrektorami,

pedagogami szkolnymi, wychowaw-

cami klas, z Gminnym OÊrodkiem

Pomocy Spo∏ecznej i OÊrodkiem

Zdrowia. Prowadzi m.in. profilakty-

k´ dla dzieci i m∏odzie˝y, terapi´ in-

dywidualnà, terapi´ rodzinnà, zaj´-

cia edukacyjne dla rodziców.

Pomocy w Punkcie udziela Artur

˚uchowski, pedagog specjalny, so-

cjoterapeuta, specjalista terapii indy-

widualnej i rodzinnej.

–– JJaakk  wwyyggllààddaa∏∏yy  ppoocczzààttkkii  PPaa--

nnaa wwssppóó∏∏pprraaccyy  zz GGmmiinnàà NNiieeppoorr´́tt??

Poczàtki naszej wspó∏pracy si´ga-

jà 2002 roku. ProwadziliÊmy wów-

czas warsztaty profilaktyczne w szko-

∏ach, dotyczàce integracji klasowej,

komunikacji interpersonalnej i pro-

filaktyki uzale˝nieƒ. Póêniej odby∏y

si´ szkolenia dla nauczycieli, po któ-

rych zrodzi∏ si´ pomys∏ utworzenia

stale dzia∏ajàcego Punktu.

–– KKttoo  mmoo˝̋ee  sszzuukkaaçç  ww PPuunnkkcciiee  ppoommooccyy??

G∏ównym celem jest udzielenie po-

mocy psychologicznej dzieciom, m∏o-

dzie˝y i ca∏ym rodzinom, prowadze-

nie profilaktyki zintegrowanej. ÂciÊle

wspó∏pracujemy ze szko∏ami, które

informujà rodziców o naszej dzia∏al-

noÊci, zach´cajà do skorzystania

z pomocy.

–– ZZ jjaakkiimmii  pprroobblleemmaammii  pprrzzeeddee

wwsszzyyssttkkiimm  pprrzzyycchhooddzzàà  mmiieesszzkkaaƒƒccyy??

Sà to g∏ównie problemy wychowaw-

cze – rodzic uwa˝a, ˝e ma niedosta-

teczny kontakt z dzieckiem, które go

nie s∏ucha, nie wykonuje poleceƒ.

Cz´sto przek∏ada si´ to na problemy

w szkole. Inna grupa to problemy ro-

dzinne, ma∏˝eƒskie. Najlepiej, jeÊli

w terapii uczestniczà oboje rodzice

wraz z dzieckiem, choç niestety rzad-

ko ma to miejsce. Najcz´Êciej przy-

chodzi mama z dzieckiem. Sà te˝

uczniowie, starsi i m∏odsi, z zaburze-

niami emocjonalnymi, nadpobudli-

woÊcià psychoruchowà, problemami

z koncentracjà uwagi. Coraz wi´cej

tych dysfunkcji ujawnia si´ ju˝

w przedszkolu i w zerówce. Wczesna

pomoc u∏atwia dzieciom póêniejsze

funkcjonowanie w szkole.

Punkt Profilaktyki, Pomocy Dziecku

i Rodzinie jest czynny w ka˝dy

czwartek, w godzinach 15.15 – 18.15.

Ponadto organizowane sà spotkania

warsztatowe w szko∏ach dla uczniów,

rodziców i nauczycieli w iloÊci 120

godzin w roku. � BW

Artur ˚uchowski, pedagog specjalny,
socjoterapeuta, specjalista terapii in-
dywidualnej i rodzinnej
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W sobot´, 5 lutego,
na Dzikiej Pla˝y
w Niepor´cie trwała akcja
ratowania człowieka,
pod którym załamał si´
lód. Na szcz´Êcie, tym
razem były to tylko
pokazy
w ramach I Zimowego
Pikniku Rodzinnego.

H
as∏o przewodnie pikniku brzmia∏o

– Bezpieczne Dziecko na Lodzie. Or-

ganizatorzy – Komisariat Rzeczny

Policji w Warszawie we wspó∏pracy z Gmi-

nà Niepor´t, Starostwem Powiatowym,

Paƒstwowà Stra˝à Po˝arnà i legionowskim

Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratun-

kowym, postanowili zwróciç uwag´ na za-

gro˝enia zwiàzane z przebywaniem na za-

marzni´tym zbiorniku wodnym. 

Spektakularny pokaz ratownictwa lodo-

wego zgromadzi∏ na molo, mimo kapryÊnej

aury, licznych widzów. Przygotowanie prze-

r´bla wymaga∏o si∏y i zaanga˝owania wie-

lu stra˝aków. Wyciàganie tonàcego metodà

tradycyjnà z u˝yciem specjalnej deski oraz

przy wykorzystaniu poduszkowca, by∏o

okazjà do zapoznania si´ ze sprz´tem oraz

umiej´tnoÊciami ratowników. Atmosfer´

wÊród widzów podgrza∏ policyjny helikop-

ter, który w trakcie dzia∏aƒ na lodzie ko∏o-

wa∏ nad Dzikà Pla˝à. O zimowym zagro˝e-

niu przypomina∏ teraz b´dzie wszystkim

specjalnie opracowany znak, ostrzegajàcy

przed kruchym lodem. Wyeksponowany zo-

sta∏ przy wejÊciu na molo, a jego ods∏oni´-

cia dokonali: Komendant Komisariatu

Rzecznego Policji w Warszawie m∏. insp.

Piotr K∏ys, Wójt Gminy Niepor´t Maciej

Mazur oraz Wicestarosta Powiatu Legio-

nowskiego Robert Wróbel.

Równie du˝e zainteresowanie wzbudzi∏

przygotowany pokaz ratownictwa drogowe-

go. W rozbitym aucie uwi´zione zosta∏y

dwie ci´˝ko ranne osoby. Na ratunek ruszy-

li stra˝acy, którzy uwolnili poszkodowa-

nych przy u˝yciu specjalistycznego sprz´-

tu, a pomocy udzieli∏ im zespól ratownictwa

medycznego. 

Na uczestników pikniku czeka∏y jeszcze

inne atrakcje – konkurs familijny z nagro-

dami ufundowanymi przez Gmin´ Niepor´t,

goràca grochówka, ognisko z kie∏baskami,

przeja˝d˝ki quadami Yamaha, a najm∏odsi

obdarowani zostali gad˝etami od sponsorów

pikniku. 

Pierwsza wspólna akcja propagujàca bez-

pieczne zachowania na lodzie, nie zawiod∏a

oczekiwaƒ przyby∏ych. Ci, których nie

zniech´ci∏a pogoda, w atrakcyjny sposób

sp´dzili sobotnie przedpo∏udnie. Miejmy

nadziej´, ̋ e b´dzie tak jak zapowiedzieli or-

ganizatorzy i Piknik Rodzinny stanie si´ co-

rocznym zimowym wydarzeniem na Dzikiej

Pla˝y. 

� B.Wilk

UWAGA – Kruchy lód!
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B U D ˚ E T  G M I N Y  N I E P O R ¢ T

ObjaÊnienia do bud˝etu Gminy   
Projekt uchwały bud˝etowej gminy na 2011 rok został opracowany w oparciu o Uchwał´ Rady Gminy Niepor´t Nr LV/86/2010
z dnia 16 wrzeÊnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały bud˝etowej, uwzgl´dniajàc przepisy ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póên. zm.) i przepisu ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z póên. zm.) w zwiàzku z art. 121 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzajàce ustaw´ o finansach publicznych (Dz.U. 157, poz. 1241 z póên. zn.).

DANE STATYSTYCZNE
GMINY NIEPOR¢T

• Liczba mieszkaƒców Gminy Niepor´t – 12 014

• Powierzchnia gminy – 9563 ha

Rok 2010:
• Liczba urodzeƒ – 165 (w 2009 r. – 164)

• Liczba zgonów – 92 (w 2009 r. – 113)

• Liczba zawartych mał˝eƒstw – 125 
(w 2009 r. – 143)

• Stopa przyrostu naturalnego – 6,08 %0

• Wydatki Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkaƒca
w 2011 r. – 4254 zł

• Struktura u˝ytkowania gruntów:
* rolne – 35,7% 
* leÊne – 45,8% 
* woda – 10,2%
* grunty zabudowane (tereny mieszkalne,

przemysłowe, rekreacyjne, drogi, koleje) – 6,4% 
* nieu˝ytki – 0,6%
* tereny ró˝ne – 1,3%   

• Liczba podmiotów gospodarczych: 
(styczeƒ 2011) – 1429

• Stopa bezrobocia w powiecie legionowskim 
(koniec grudnia 2010) – 11,1%

Bud˝ety samorzàdów terytorialnych powiatu legionowskiego w 2011 roku
Niepor´t Serock Wieliszew Jabłonna

DOCHODY 44 372 483 zł 40 916 681 zł 43 054 356 zł 44 355 825 zł
WYDATKI 51 106 119 zł 44 022 050 zł 44 534 664 zł 48 204 954 zł
– bie˝àce 37 111 119 zł 31 939 017 zł 35 617 513 zł 38 479 813 zł
– inwestycyjne 13 995 000 zł 11 083 033 zł 8 917 151 zł 9 725 141 zł

DOCHODY WYDATKI – bie˝àce – inwestycyjne
Legionowo 126 555 059 zł 166 939 702 zł 125 814 566 zł 41 125 136
Starostwo 
Powiatowe 64 476 688 zł 71 975 076 zł 63 844 242 zł 8 130 834 zł
w Legionowie

P
rojekt bud˝etu opracowano w uk∏adzie klasyfikacji bud˝etowej

ustalonej rozporzàdzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r.

w sprawie szczegó∏owej klasyfikacji dochodów, wydatków, przy-

chodów i rozchodów oraz Êrodków pochodzàcych ze êróde∏ zagranicz-

nych (Dz.U. nr 38 poz. 207). 

Wed∏ug art. 211 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, bud˝et gminy

jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i roz-
chodów jednostki.

BUD˚ET GMINY NIEPOR¢T 2011:
Dochody – 44 372 483 z∏

Wydatki – 51 106 119 z∏

Wydatki inwestycyjne – 13 995 000 z∏

G∏ównym za∏o˝eniem jakim kierowa∏ si´ Wójt Gminy Niepor´t projek-

tujàc bud˝et gminy, by∏a taka konstrukcja bud˝etu, aby mo˝na by∏o pra-

wid∏owo zarzàdzaç finansami, które sà Êrodkiem do osiàgni´cia zasad-

niczego celu, czyli coraz lepszego zaspokajania potrzeb cz∏onków

wspólnoty samorzàdowej. Dlatego ka˝dy planowany wydatek jest uza-

sadniony i s∏u˝y do realizacji zadaƒ gminy.

Planów i celów do wykonania b´dzie zawsze wi´cej ni˝ Êrodków do ich

realizacji. Podstawowym problemem, jaki trzeba zawsze rozwiàzaç kon-

struujàc bud˝et, jest dostosowanie wydatków do mo˝liwoÊci finanso-

wych. Ârodki finansowe muszà zapewniç mo˝liwoÊç wype∏niania za-

daƒ w∏asnych gminy zawartych w ustawie o samorzàdzie gminnym

(art. 7 ust. 1). Zaplanowane osiàgni´cie dochodów umo˝liwi prawid∏o-

wà realizacj´ zadaƒ bie˝àcych i w cz´Êci zadaƒ inwestycyjnych. 

Trudne jest pozyskanie takiej wielkoÊci dochodów, które mog∏yby za-

spokoiç wszystkie spo∏eczne potrzeby.

ZAPLANOWANE WYDATKI 
INWESTYCYJNE W 2011 ROKU:

Kanalizacja i wodociàgi – 1 920 000 zł
w tym m.in.:

– 1 500 000 z∏ – budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu D´bina

w Stanis∏awowie Pierwszym

– 120 000 z∏ – projektowanie i budowa kanalizacji w ramach przed-

si´wzi´cia „Czysta Gmina Niepor´t – Czysty Zalew Zegrzyƒski”

– wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji

sanitarnej w Stanis∏awowie Drugim, Woli Aleksandra i cz´Êci Jó-

zefowa. Wykonanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w Stanis∏awo-

wie Pierwszym, Izabelinie i Aleksandrowie

– 100 000 z∏ – budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociàgo-

wej w ul. Jana Kazimierza w Niepor´cie

– 100 000 z∏ – budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociàgo-

wej na odcinku Bia∏obrzegi – Rynia wokó∏ Zalewu Zegrzyƒskie-

go

– 100 000 z∏ – budowa sieci wodociàgowej – Józefów, Micha∏ów-

-Grabina

Drogi publiczne gminne 
i drogi wewn´trzne – 710 000 zł
w tym m.in.:

– 100 000 z∏ – projektowanie i przebudowa ul. Bagiennej w Kàtach

W´gierskich

– 100 000 z∏ – przebudowa ul. Topolowej w Wólce Radzymiƒskiej

– 100 000 z∏ – budowa dróg i parkingów na osiedlu G∏ogi w Niepo-

r´cie

– 100 000 z∏ – przebudowa ul. Cyprysowej w Stanis∏awowie Pierw-

szym

– 50 000 z∏ – budowa parkingów na Placu WolnoÊci w Niepor´cie

– 60 000 z∏ – projekt i przebudowa k∏adki dla pieszych na Kanale

˚eraƒskim

Sport i rekreacja – 8 550 000 zł
w tym:

– 8 550 000 z∏ – projektowanie i budowa p∏ywalni sportowej w Sta-

nis∏awowie Pierwszym

Szkoły i przedszkola – 1 835 000 zł
w tym:

– 1 600 000 z∏ – projekt i budowa szko∏y podstawowej w Izabelinie

– 105 000 z∏ – projekt i budowa sali sportowej przy szkole podsta-

wowej w Niepor´cie

– 100 000 z∏ – zakup i monta˝ urzàdzeƒ oraz zagospodarowanie tere-

nu placów zabaw przy szko∏ach w Izabelinie, Niepor´cie i Wólce Ra-

dzymiƒskiej, zgodnie z wymogami rzàdowego programu „Radosna

szko∏a”

– 30 000 z∏ – projekt i modernizacja przedszkola w Bia∏obrzegach

NieruchomoÊci – 600 000 zł
w tym:

– 600 000 z∏ – zakup nieruchomoÊci zabudowanej – dz. ew. nr 128/10

w Niepor´cie – GS w Niepor´cie

Zdrowie i kultura – 220 000 zł
w tym:

– 200 000 z∏ – modernizacja budynku komunalnego w Zegrzu Po-

∏udniowym na cele OÊrodka Zdrowia

– 20 000 z∏ – projekt boiska przy folii GOK w Stanis∏awowie Dru-

gim

Stra˝e Po˝arne – 60 000 zł
w tym:

– 30 000 z∏ – modernizacja budynku OSP w Wólce Radzymiƒskiej

– 30 000 z∏ – projekt rozbudowy gara˝u OSP w Kàtach W´gierskich 

Pozostałe wydatki – 50 000 zł
w tym m.in.

– 10 000 z∏ – dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego z przezna-

czeniem na dofinansowanie zakupu samochodu gaÊniczego dla KP

PSP

�
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  Niepor´t na 2011 rok
WYDATKI INWESTYCYJNE  13 995 000 ZŁ

WYDATKI BIE˚ÑCE  37 111 119 ZŁ

DOCHODY  44 372 483 ZŁ 

sport i rekreacja 8 550 000 zł

wodociàgi i kanalizacja 1 920 000 zł

oÊwiata 1 835 000 zł 

drogi 710 000 zł 

zakup nieruchomoÊci 600 000 zł 

zdrowie i kultura 220 000 zł 

Ochotnicze Stra˝e Po˝arne 60 000 zł 

inne wydatki majàtkowe 50 000 zł 

oÊwietlenie 50 000 zł 

oÊwiata 16 589 885 zł 

administracja publiczna 6 587 935 zł 

pomoc społeczna 3 629 190 zł 

gospodarka komunalna i ochrona Êrodowiska 2 456 968 zł 

inne wydatki bie˝àce 1 485 209 zł 

bie˝àce utrzymanie dróg i transport publiczny 2 305 100 zł 

kultura 1 299 650 zł 

bezpieczeƒstwo publiczne i ochrona przeciw po˝arowa 681 150 zł 

gospodarka mieszkaniowa 304 550 zł 

ochrona zdrowia 400 000 zł 

kultura fizyczna 330 521 zł 

plany zagospodarowania przestrzennego 134 445 zł 

wpłata cz´Êci równowa˝àcej subwencji ogólnej tzw. „janosikowe” 906 516 zł 

dofinansowanie z UE 3 037 492 zł 

podatek dochodowy od osób fizycznych 15 715 691 zł

podatki lokalne 8 029 350 zł 

subwencja oÊwiatowa 8 328 086 zł 

dotacje 2 658 163 zł 

inne podatki i opłaty 2 028 478 zł 

dochody z mienia 2 273 773 zł 

podatek dochodowy od osób prawnych 990 000 zł 

inne dochody 111 450 zł 

dotacje na zadania inwestycyjne 1 200 000 zł 
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13,1%
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DOPŁATY
do materiału
siewnego
Agencja Rynku Rolnego informuje, ̋ e

od 15 stycznia 2011 r. mo˝na ubiegaç

si´ o dop∏aty z tytu∏u zu˝ytego do sie-

wu lub sadzenia materia∏u siewnego

kategorii elitarny lub kwalifikowany

(zbó˝ jarych, zbó˝ ozimych, roÊlin

stràczkowych, ziemniaka, mieszanek

zbo˝owych i pastewnych):

– majàcej charakter pomocy de mi-
nimis w rolnictwie – dotyczàcej

materia∏u siewnego zakupionego

i zu˝ytego do siewu lub sadzenia

w okresie od dnia od 15 lipca 2010

r. do dnia 15 czerwca 2011 r.

– dla producentów rolnych, w któ-
rych gospodarstwach rolnych lub
dzia∏ach specjalnych produkcji
rolnej powsta∏y szkody spowodo-
wane przez powódê, obsuni´cie
si´ ziemi lub huragan w 2010 r.
Dop∏ata dotyczy materia∏u siewne-

go zakupionego i zu˝ytego do sie-

wu lub sadzenia w okresie

od dnia 15 lipca 2010 r. do dnia 1

czerwca 2011 r.

1. Wnioski o przyznanie dop∏aty z ty-

tu∏u zu˝ytego do siewu lub sadze-

nia materia∏u siewnego kategorii

elitarny lub kwalifikowany majàcej
charakter pomocy de minimis
w rolnictwie mo˝na sk∏adaç w ter-

minie od dnia 15 stycznia
do dnia 25 czerwca 2011 r.

UWAGA: W 2011 r. obowiàzuje

NOWY WZÓR WNIOSKU o przy-

znanie dop∏aty oraz wprowadzono

obowiàzkowy Formularz informacji

przedstawianych przez wniosko-

dawc´.

2. Wnioski o przyznanie dop∏aty z ty-

tu∏u zu˝ytego do siewu lub sadze-

nia materia∏u siewnego kategorii

elitarny lub kwalifikowany dla pro-

ducentów rolnych, w których go-

spodarstwach rolnych lub dzia∏ach

specjalnych produkcji rolnej po-
wsta∏y szkody spowodowane
przez powódê, obsuni´cie si´ zie-
mi lub huragan w 2010 r. mo˝-

na sk∏adaç w terminie od dnia
15 stycznia do dnia 1 czerw-
ca 2011 r.
Pomoc finansowa dla poszkodowa-

nych w wyniku ww. kl´sk nie b´dzie
wliczana do limitu pomocy de mini-
mis w rolnictwie. Dop∏ata mo˝e zo-

staç udzielona, je˝eli w gospodarstwie

producenta rolnego powsta∏e szkody

w wyniku kl´sk wynios∏y ponad 30%

oraz fakt ten zosta∏ udokumentowany

protoko∏em oszacowania szkód.

UWAGA: Je˝eli przed powstaniem

szkód co najmniej po∏owa powierzch-

ni upraw rolnych (z wy∏àczeniem ∏àk

i pastwisk) w gospodarstwie rolnym

nie by∏a obj´ta umowà ubezpieczenia,

przyznana przez ARR dop∏ata b´dzie

pomniejszona o 50% wartoÊci. 

Szczegó∏owe informacje nt. „dop∏at

z tytu∏u zu˝ytego do siewu lub sadze-

nia materia∏u siewnego kategorii eli-

tarny lub kwalifikowany”, druki wnio-

sków oraz instrukcje wype∏niania

wniosków dost´pne sà na stronie in-

ternetowej Agencji Rynku Rolnego:

www.arr.gov.pl oraz w Oddziale Tere-

nowym ARR w Warszawie ul. Wa-

szyngtona 146, tel. 22/515-81-32. 

Pytania mo˝na, równie˝ kierowaç

do Telefonicznego Punktu Informacyj-

nego Agencji Rynku Rolnego,

tel. 22/661-72-72.

� K. Kula

Problemem tym zaj´li si´ trzecioklasi-

Êci z wychowawczynià Marlenà Kuja-

wà, a swoimi spostrze˝eniami podzie-

lili si´ podczas szkolnej debaty na te-

mat zdrowego od˝ywiania. Do udzia∏u

w niej zaprosili Mari´ Kloc – dyrekto-

ra Paƒstwowej Stacji Sanitarno-Epide-

miologicznej w Legionowie i Katarzy-

n´ Wroceƒskà z sekcji Higieny ˚yw-

noÊci, ̊ ywienia i Przedmiotów U˝ytku

oraz Agnieszk´ Batorowskà z Instytu-

tu ̊ ywnoÊci i ˚ywienia w Warszawie.

Na poczàtku przypomnieli nam rol´,

jakà w od˝ywianiu odgrywajà sk∏adni-

ki pokarmowe i gdzie mo˝emy szukaç

naturalnych êróde∏ witamin. Przedsta-

wili równie˝ zasady zdrowego ˝ywie-

nia, proponowane przez Instytut ˚yw-

noÊci i ˚ywienia. Ku przestrodze tym,

którzy ich nie przestrzegajà zaprezen-

towali – w formie multimedialnej

– efekty nieprawid∏owego od˝ywiania

w postaci próchnicy z´bów, niedowa-

gi lub nadwagi. Oj, nie by∏ to mi∏y wi-

dok! Sposoby od˝ywiania naszych

uczniów wyraziÊcie pokaza∏a ankieta

przeprowadzona w klasach IV-VI.

Wynika z niej, ˝e nasi uczniowie

w codziennych posi∏kach zjadajà

za ma∏o warzyw i owoców. Aby popra-

wiç nawyki ̋ ywieniowe warto si´gnàç

po wskazówki, jakie daje nam, skon-

struowana przez specjalistów, pirami-

da zdrowia.

Po debacie zaproszeni goÊcie oraz

uczniowie mieli okazj´ obejrzeç wysta-

w´ prac plastycznych przygotowanà

na t´ okolicznoÊç. Ogromne zaintere-

sowanie wzbudzi∏y „apetyczne jab∏ka”

– prace wykonane przez uczniów klas

„0” – VI.

� SP Bia∏obrzegi

CZY od˝ywiamy si´ zdrowo? 
Debata w SP w Białobrzegach

W
tym roku, jak i w ubieg∏ym

odbiór azbestu b´dzie doto-

wany ze Êrodków Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Ârodo-

wiska i Gospodarki Wodnej w War-

szawie. Wniosek Gminy Niepor´t

na realizacj´ zadania pn. „Usuwanie

wyrobów zawierajàcych azbest z te-

renu Gminy Niepor´t – etap II w 2011

roku” zosta∏ zakwalifikowany

do dofinansowania w 2011 rok.

W zwiàzku z powy˝szym istnieje

mo˝liwoÊç udzielenia dofinansowa-

nia w 100 % kosztów demonta˝u
p∏yt azbestowych, odbioru i prze-
wiezienia do miejsca unieszkodli-
wienia oraz unieszkodliwienie
azbestu z terenu Gminy Niepor´t

od osób fizycznych nie prowadzà-

cych dzia∏alnoÊci gospodarczej. Re-

alizacja zadania nie obejmuje wyko-

nania nowych pokryç dachowych.

Warunkiem skorzystania z dofinan-

sowania jest z∏o˝enie wniosku do

urz´dy gminy. Kompletne wnioski b´-

dà rozpatrywane do realizacji w 2011 r.

wg kolejnoÊci z∏o˝enia do dnia
31 marca 2010 r. w ramach Êrodków

przyznanych z WFOÂiGW w Warsza-

wie. Wnioski niezrealizowane w da-

nym roku z powodu wyczerpania

Êrodków finansowych b´dà mog∏y

byç realizowane w roku nast´pnym.

Wszelkie niezb´dne informacje oraz

wniosek mo˝na otrzymaç w Dziale

Ochrony Ârodowiska i Rolnictwa Urz´-

du Gminy Niepor´t (pokój nr 30, II pi´-

tro, tel. 22 767 04 47), lub pobraç ze

strony internetowej www.nieporet.pl 

� Krzysztof Kula

Z uwagi na koszty zwiàzane z usuwaniem azbestu
i wymóg usuni´cia wyrobów zawierajàcych azbestu
z terenu Polski do koƒca 2032 roku, a jednoczeÊnie
wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom mieszkaƒców
Urzàd Gminy Niepor´t w 2011 roku kontynuuje 
akcj´ usuwania azbestu (popularnego eternitu) 
z nieruchomoÊci na terenie naszej gminy. 

KRONIKA POLICYJNA

KRADLI, CO SI¢ DAŁO

Do zdarzenia dosz∏o w styczniu na ulicy

G∏ównej w Józefowie. Nad ranem do ofi-

cera dy˝urnego komisariatu policji w Nie-

por´cie zg∏osili si´ dwaj poszkodowani,

którym nieznani jeszcze wtedy sprawcy

poprzez wybicie szyb i uszkodzenie drzwi

w∏amali si´ do samochodów skàd ukradli

znajdujàce si´ tam przedmioty.

W sumie okradzionych zosta∏o 6 zapar-

kowanych tam pojazdów. Z∏odzieje zabra-

li z nich radioodtwarzacze, g∏oÊniki,

wzmacniacze, narz´dzia a nawet pozosta-

wione w schowkach kosmetyki. W sumie

straty, jakie w wyniku pope∏nionego prze-

st´pstwa ponieÊli w∏aÊciciele samochodów

oszacowano na ponad 4 tys. z∏.

Dzielnicowi z Niepor´tu bardzo szyb-

ko wytypowali potencjalnych sprawców

i przekazali spraw´ kryminalnym. Ich

przypuszczenia potwierdzi∏y si´. Ju˝ na-

st´pnego dnia po zdarzeniu zosta∏ za-

trzymany pierwszy z podejrzanych

mieszkaniec tej gminy 29-letni ¸ukasz

K. W Êmietniku na terenie posesji na-

le˝àcej do m´˝czyzny policjanci znaleê-

li jeden ze skradzionych radioodtwarza-

czy.

We wtorek policjanci z Niepor´tu za-

trzymali drugiego podejrzanego w tej

sprawie m´˝czyzn´ 29-letniego Tomasza

W. Operacyjne ustalenia funkcjonariuszy

prowadzàcych t´ spraw´ doprowadzi∏y ich

tak˝e na trop innego przest´pstwa, które-

go najprawdopodobniej dopuÊci∏ si´ ¸u-

kasz K. z bratem Tomasza W., Mariuszem.

W grudniu ubieg∏ego roku na ulicy Mo-

dliƒskiej w Warszawie ktoÊ w∏ama∏ si´

do stojàcego tam opla calibry. Z tego sa-

mochodu równie˝ skradziono radio i g∏o-

Êniki. Sprz´t odnalaz∏ si´ w samochodzie

¸ukasza K. i w samochodzie Mariusza W.

W jednym radio a w drugim g∏oÊniki.

Sàd rejonowy w Legionowie orzek∏ ju˝

w stosunku do ¸ukasza K. areszt tymcza-

sowy na okres 2 miesi´cy. Tomasz W. i je-

go brat Mariusz czekajà jeszcze na decy-

zj´ w swojej sprawie. Wszystkim grozi

do 10 lat wi´zienia.

� Kpp w Legionowie

R. Szumiata

Sprz´t audio, narz´dzia, a nawet kosmetyki padły łupem 
29-letniego Łukasza K. i jego rówieÊnika Tomasza W. 
M´˝czyêni włamywali si´ do samochodów. Zostali zatrzymani przez
policjantów z Niepor´tu. Współpraca dzielnicowych i kryminalnych
zaowocowała tak˝e odzyskaniem cz´Êci skradzionego mienia.
Wszystkim zatrzymanym grozi do 10 lat wi´zienia.

Młodzi sportowcy z gminy Niepor´t zdobyli medale podczas mazowieckiego
turnieju karate.

Sukces podopiecznych Filii GOK w Beniaminowie
w karate
5 lutego w Szkole Podstawowej nr 7 w Legio-

nowie odby∏ si´ Turniej Mazowsza OYAMA

KARATE w Kata i Kumite. Organizatorem im-

prezy by∏ Sto∏eczny Klub OYAMA KARATE.

Gmin´ Niepor´t na turnieju reprezentowa∏a 7

– osobowa grupa dzieci. Na co dzieƒ dzieci tre-

nujà w Filiach Gminnego OÊrodka Kultury

w Beniaminowie oraz w Kàtach W´gierskich.

Podopieczni trenera Krzysztofa Pietruchy bar-

dzo dobrze zaprezentowali si´ w kata i wywal-

czyli 3 medale w ró˝nych kategoriach wieko-

wych.

II miejsce – Michalina Jaszczur

II miejsce – Klaudia Dworakowska

III miejsce – Piotr Anio∏kowski

Serdecznie gratulujemy m∏odym sportowcom

i ˝yczymy dalszych sukcesów.

� Paulina Majewska

KONTYNUUJEMY 
akcj´ usuwania
azbestu
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GMINNY Konkurs Ekologiczny „EKO-RE-AKCJA”
pod patronatem Wójta Gminy Niepor´t

Konkurs jest rozgrywany w dwóch kategoriach:

• kategoria dla dzieci pod has∏em „Przetwo-
ry-Âmieciory” 

• kategoria otwarta (dla doros∏ych i m∏odzie-
˝y) pod has∏em „Eko – Re – Akcja”. 

Proponujàc ten konkurs chcemy przede wszyst-

kim zwróciç uwag´ spo∏eczeƒstwa na koniecz-

noÊç ograniczenie zu˝ycia surowców natural-

nych oraz zmniejszenia iloÊci odpadów, a tak-

˝e zainspirowaç do twórczych poszukiwaƒ

w dziedzinie plastyki, szczególnie z wykorzy-

staniem rzeczy u˝ywanych, ju˝ niepotrzebnych,

stajàcych si´ w naszym otoczeniu Êmieciami.

Dlatego zach´camy do wykonania dzie∏

sztuki (np. bi˝uterii, wazonu, lampki, rzeê-
by, obrazu) z ró˝nego rodzaju odpadów, ma-
teria∏ów niepotrzebnych, rzeczy, stajàcych
si´ w naszym otoczeniu Êmieciami (np.
skrawków szmatek, butelek, zu˝ytych przed-
miotów codziennego u˝ytku, mebli, itd.). 
• Termin sk∏adania prac up∏ywa 31 mar-

ca 2011 r. 
• Prosimy o zapoznanie si´ z Regulaminami

konkursu, które zawierajà szczegó∏owe wy-

mogi konkursowe. Sà one dost´pne na stro-

nach internetowych gminy oraz szko∏y

(www.spn.nieporet.pl). 

• Do wszystkich prac zg∏aszanych do konkursu
nale˝y obowiàzkowo do∏àczyç wype∏nionà

Kartà Zg∏oszenia (do pobrania na w/w stronach).

• Zg∏oszone do konkursu dzie∏a w poszczegól-

nych kategoriach b´dzie ocenia∏o niezale˝ne

jury powo∏ane przez organizatorów. Ze swej

strony zapewniamy, ̋ e postaramy si´ o atrak-

cyjne nagrody dla laureatów.

Mamy nadziej´, ˝e nasz pomys∏ spotka si´

z zainteresowaniem i stanie okazjà do prezen-

tacji wielu plastycznych talentów, których

(o czym jesteÊmy przekonani), na terenie naszej

gminy nie brakuje!

Wszystkim uczestnikom ˝yczymy cieka-

wych, nowatorskich pomys∏ów! 

� Organizatorzy

§ 1 Informacje ogólne
1. Cele konkursu:

– rozbudzanie wra˝liwoÊci mieszkaƒ-

ców gminy Niepor´t na estetyk´ Êro-

dowiska, w którym ˝yjemy,

– inspirowanie do twórczych poszuki-

waƒ w dziedzinie plastyki,

– szerzenie idei wykorzystania rzeczy

u˝ywanych w twórczoÊci artystycznej.

2. Organizatorzy: 

• Szko∏a Podstawowa im. B. Tokaja

w Niepor´cie

• Urzàd Gminy Niepor´t

3. Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do miesz-

kaƒców gminy Niepor´t.

4. W konkursie biorà udzia∏ wy∏àcznie

prace zg∏oszone indywidualnie. Or-

ganizatorzy nie przewidujà nagród

zespo∏owych.

§ 2 Prace konkursowe
1. Uczestnicy konkursu zg∏aszajà pra-

ce konkursowe do dnia 31 marca

i dostarczajà je do Szko∏y Podstawo-

wej w Niepor´cie, ul. Dworcowa 9.

2. Prace dostarczone po terminie nie

b´dà bra∏y udzia∏u w konkursie.

3. Jedna osoba mo˝e zg∏osiç tylko jed-

nà prac´. Prace zespo∏owe nie b´-

dà oceniane.

4. Ka˝da praca zg∏oszona do konkur-

su powinna byç wykonana z odpa-

dów (np. folii, kartonów, opako-

waƒ, butelek, metalu, innych) lub

przedmiotów ju˝ niepotrzebnych

(np. stare meble, przedmioty co-

dziennego u˝ytku, itp.).

5. Prace muszà mieç charakter u˝yt-

kowy (np. bi˝uteria, wazon, itp.).

6. Do ka˝dej pracy autorzy muszà

do∏àczyç wype∏nionà kart´ zg∏o-

szenia do konkursu. Karta dost´p-

na jest na stronach: www.spn.nie-

poret.pl i www.nieporet.pl 

§ 3 Nagrody i wyró˝nienia
1. Wyniki konkursu og∏oszone zosta-

nà podczas uroczystoÊci z okazji

Dnia Ziemi, która odb´dzie si´

22 kwietnia 2011 r. w SP w Niepo-

r´cie, a nagrody wr´czone b´dà

podczas Âwi´ta Gminy Niepor´t.

2. Jury powo∏ane przez organizatorów

przyzna jednà nagrod´ g∏ównà oraz

wyró˝nienia.

3. Jury zastrzega sobie mo˝liwoÊç

nieprzyznania nagrody g∏ównej,

w przypadku niskiego poziomu

zg∏oszonych prac.

4. Organizatorzy przewidujà zorgani-

zowanie wystawy prac konkurso-

wych. 

5. Po zakoƒczeniu wystawy autorzy

b´dà mieli mo˝liwoÊç odebrania

prac lub przekazania ich na licyta-

cje, z których dochód przeznaczo-

ny b´dzie na rzecz Samorzàdu

Uczniowskiego. 

�

Regulamin Gminnego Konkursu Ekologicznego
pod patronatem Wójta Gminy Niepor´t dla
mieszkaƒców Gminy „Eko-Re-Akcja”

Regulamin Gminnego Konkursu Ekologicznego pod patronatem Wójta
Gminy Niepor´t dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych
„PRZETWORY-ÂMIECIORY”

§ 1 Informacje ogólne
1. Cele konkursu:

– rozbudzanie wra˝liwoÊci dzieci na estetyk´ Êrodowiska,

w którym ˝yjemy,

– wzbogacenie programu edukacji ekologicznej,

– inspirowanie do twórczych poszukiwaƒ w dziedzinie plasty-

ki,

– szerzenie idei wykorzystania rzeczy u˝ywanych w twórczo-

Êci artystycznej.

2. Organizatorzy: 

• Szko∏a Podstawowa im. B. Tokaja w Niepor´cie

• Urzàd Gminy Niepor´t

3. Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do najm∏odszych mieszkaƒców gmi-

ny Niepor´t. B´dzie przebiega∏ w dwóch kategoriach wieko-

wych:

a) przedszkola

b) szko∏y podstawowe

4. Prace konkursowe mo˝na zg∏aszaç indywidualnie lub zespo-

∏owo.

§ 2 Prace konkursowe
1. Uczestnicy konkursu zg∏aszajà prace konkursowe do dnia 31

marca i dostarczajà je do Szko∏y Podstawowej w Niepor´-

cie, ul. Dworcowa 9.

2. Prace dostarczone po terminie nie b´dà bra∏y udzia∏u w kon-

kursie.

3. Ka˝da praca zg∏oszona do konkursu powinna byç wykona-

na z odpadów (np. folii, kartonów, opakowaƒ, butelek, me-

talu, innych).

4. Prace mogà mieç charakter u˝ytkowy bàdê abstrakcyjny (np.

rzeêba, obraz, bi˝uteria, wazon, itp.).

5. Do ka˝dej pracy autorzy muszà do∏àczyç wype∏nionà kart´

zg∏oszenia do konkursu (karta dost´pna na: www.spn.nie-

poret.pl i na www.nieporet.pl).

§ 3 Nagrody i wyró˝nienia
1. Wyniki konkursu og∏oszone zostanà podczas Dnia Ziemi,

który odb´dzie si´ 22 kwietnia 2011 r. w Szkole Podstawo-

wej w Niepor´cie.

2. Jury powo∏ane przez organizatorów przyzna nagrody i wy-

ró˝nienia w poszczególnych kategoriach wiekowych.

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymajà dyplomy.

4. Prace b´dà wystawione podczas uroczystoÊci z okazji ob-

chodów Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Niepor´cie.

5. Po zakoƒczeniu wystawy autorzy b´dà mieli mo˝liwoÊç ode-

brania prac lub przekazania ich na licytacje, z których do-

chód przeznaczony b´dzie na rzecz Samorzàdu Uczniow-

skiego. 

�

Szkoła Podstawowa im. B. Tokaja w Niepor´cie
ogłasza Gminny Konkurs Ekologiczny „Eko-Re-Akcja”,
który przebiega pod patronatem Wójta Gminy
Niepor´t.
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W O J S K O  P O L S K I E

BAGNET w Wojsku Polskim 
od Siedlec nad Okà po czasy współczesne
W

iosnà 1943 roku w Siedlcach

nad Okà w ZSRR rozpocz´∏o

si´ formowanie 1 Dywizji

Piechoty im. Tadeusza KoÊciuszki.

W czerwcu 1943 roku dywizja otrzy-

ma∏a uzbrojenie, by∏y to: 

– Karabiny 7,62 mm wz 1891/30 Mo-

sin z tulejowym bagnetem k∏ujàcym,

stosowano równie˝ tulejowy bagnet

no˝owy tego samego wzoru,

– Karabiny samopowtarzalne Tokarie-

wa SWT-38, STW-40,

– Karabiny samoczynne Simonowa

AWS-36 z bagnetami no˝owymi,

ró˝ni∏y si´ d∏ugoÊcià i konstrukcja

pochew.

W rocznic´ Bitwy pod Grundwal-

dem 15 lipca 1943 dywizja z∏o˝y∏a

przysi´g´ wojskowà. Po zakoƒczeniu

szkolenia w nast´pnà znamiennà rocz-

nic´ 1 wrzeÊnia 1943 roku dywizja zo-

sta∏a skierowana na front. W da-

niach 12-13 paêdziernika 1943 roku

stoczy∏a zwyci´skà walk´ na polach

Lenino z wojskami niemieckimi.

W 1944 roku wchodzi do uzbrojenia

karabinek 7,62 mm wz. 44 Mosin,

z przymocowanym na sta∏e sk∏adanym

bagnetem k∏ujàcym. Po zakoƒczeniu

wojny wymieniona broƒ pozosta∏a

na wyposa˝eniu Ludowego Wojska

Polskiego. W latach pi´çdziesiàtych

zacz´to wprowadzaç nowe typy uzbro-

jenia, by∏y to:

– Karabinki automatyczne Simono-

wa SKS-45 ze sk∏adanym, za-

montowanym na sta∏em bagnetem

no˝owym, broƒ ta w wersji niklo-

wanej u˝ywana jest do dzisiaj

przez oddzia∏y reprezentacyjne

Wojska Polskiego,

– Karabinki automatyczne Ka∏aszni-

kowa AK-47 z opracowanym spe-

cjalnie bagnetem no˝owym. 

Bagnety do karabinków Ka∏aszniko-

wa produkowano w Radomiu w Zak∏a-

dach „¸ucznik”

Po 1959 roku do uzbrojenia wcho-

dzi nowa wersja bagnetu do AK-47.

Jest to klasyczny bagnet no˝owy, r´-

kojeÊç wykonano z materia∏u izola-

cyjnego z zaczepem mocujàcym,

z wyci´tym w ostrzu otworem, któ-

ry w po∏àczeniu z pochwà stalowà,

majàcy gumowà nak∏adk´ izolujàcà,

tworzy no˝yce mogàce s∏u˝yç

do przecinania przewodów jak i za-

sieków z drutu kolczastego. Bagnet

oznaczono symbolem 6H3. Wersja

nast´pna tego bagnetu ma stalowà

g∏owic´ i oznaczona jest symbo-

lem 6H4. W latach osiemdziesiàtych

na bazie bagnetu 6H4 polscy in˝y-

nierowie skonstruowali çwiczebny

bagnet do nauki walki wr´cz. R´ko-

jeÊç mia∏a wydrà˝ony owalny otwór,

w którym umieszczono spr´˝yn´

wypychajàcà brzeszczot z umocowa-

nà na koƒcu gumowà nak∏adkà. Ze

wzgl´du na koszty bagnety çwiczeb-

ne zastàpiono wygodniejszymi

w u˝yciu i taƒszymi gumowymi ma-

kietami broni. W swojej d∏ugiej hi-

storii bagnet dobrze s∏u˝y∏ ̋ o∏nierzo-

wi polskiemu w walkach o wolnoÊç

i niepodleg∏oÊç. Obecnie bagnet stra-

ci∏ swoje pierwotne znaczenie, mimo

to pozostaje wr´cz wa˝nym elemen-

tem wyposa˝enia ˝o∏nierza.

� Edward Palczyƒski

Stowarzyszenie Mi∏oÊników Historii

Regionu Gminy Niepor´t

Literatura:

1. Ma∏a Encyklopedia Wojskowa

2. Zbigniew Gwóêdê – No˝e Wojska Polskiego

3. Zbiory w∏asne 

Bagnet k∏ujàcy sk∏adany do
karabinka Mosin wz. 44

Bagnet SWT-38, d∏ugi – 517 mm Bagnet no˝owy niklowany do karabinu
SWT-40, krótki 360 mm

Bagnet no˝owy do karabinka AK-47 Bagnet no˝owy Ak-47 oznaczony 6H3
z∏o˝ony jako no˝yce

Aktualne trendy Êwiatowe w transformacji sił zbrojnych wyznaczajà jeden kierunek działania – tworzenie armii w pełni zawodowej. 

G∏ównymi argumentami przemawiajà-

cymi za takim rozwiàzaniem jest z∏o˝o-

noÊç wspó∏czesnych i przysz∏ych sys-

temów uzbrojenia oraz koszty ich zaku-

pu i eksploatacji. Tak te˝ sta∏o si´

w przypadku Si∏ Zbrojnych RP, których

przeznaczeniem jest przede wszystkim

obrona paƒstwa przed zagro˝eniami ze-

wn´trznymi, przed pozbawieniem su-

werennoÊci oraz integralnoÊci teryto-

rium RP. 

Si∏y Zbrojne RP posiadajà odpowied-

nie struktury i wyposa˝enie niezb´dne

do realizacji stawianych przed nimi za-

daƒ. Ze wzgl´du na specyficzne zasto-

sowanie wyró˝nia si´ nast´pujàce Ro-

dzaje Si∏ Zbrojnych: Wojska Làdowe,

Si∏y Powietrzne, Marynark´ Wojennà

oraz Wojska Specjalne. Wyposa˝enie

ich w wysokiej jakoÊci sprz´t zapewnia

aktywnoÊç militarnà na làdzie, w po-

wietrzu i na morzu, a wi´c wsz´dzie

tam, gdzie mo˝e pojawiç si´ zagro˝e-

nie dla bezpieczeƒstwa kraju. 

W wyniku profesjonalizacji Si∏

Zbrojnych RP utworzono NARODO-
WE SI¸Y REZERWOWE, które

tworzà ̋ o∏nierze rezerwy, którzy ochot-

niczo zawarli kontrakt na pe∏nienie

s∏u˝by wojskowej w rezerwie. Jest to

wyselekcjonowany, ochotniczy zasób

˝o∏nierzy, posiadajàcych przydzia∏y

kryzysowe na okreÊlone stanowiska

s∏u˝bowe w jednostkach wojskowych.

NSR stanowià wzmocnienie potencja-

∏u jednostek wojskowych realizujà-

cych zadania z zakresu zarzàdzania kry-

zysowego, tj. biorà udzia∏ w: zwalcza-
niu kl´sk ˝ywio∏owych i likwidacji
ich skutków, ochronie mienia oraz
zdrowia i ˝ycia ludzkiego, akcjach
poszukiwawczych oraz ratowni-

czych. Ponadto ˝o∏nierze NSR s∏u˝yç

b´dà uzupe∏nieniu stanowisk wojsko-

wych w strukturach polskich kontyn-

gentów wojskowych poza granicami

paƒstwa. Co wi´cej kobiety mogà
przyjmowaç obowiàzki w ramach
NSR na zasadach ogólnych. O przy-

j´ciu decydujà ich kwalifikacje i potrze-

by Si∏ Zbrojnych RP. Warunkiem ko-

niecznym jest uprzednie pe∏nienie

czynnej s∏u˝by wojskowej i posiadanie

tytu∏u ̋ o∏nierza rezerwy. Wi´cej infor-

macji dotyczàcych Narodowych Si∏

Rezerwowych ju˝ w nast´pnym wyda-

niu jednak˝e, je˝eli ju˝ teraz chcesz

uzyskaç bardziej szczegó∏owe informa-

cje, zrealizowaç swoje ambicje i pasje

zg∏oÊ si´ do WKU Warszawa – Âród-
mieÊcie, ul. Mieros∏awskiego 22
w Warszawie lub zadzwoƒ 22 687-70-89
lub 22 687-71-16.

Narodowe Siły Rezerwowe
SWOJE AMBICJE, MARZENIA I PASJE MO˚ESZ ZREALIZOWAå W ARMII.

MAMY DLA CIEBIE NOWÑ, BARDZO CIEKAWÑ PROPOZYCJ¢!!!

JeÊli jesteÊ ˝ołnierzem rezerwy, pragniesz zrealizowaç swoje marzenia
Nie zwlekaj!

DOŁÑCZ DO NAJLEPSZYCH I ZGŁOÂ SI¢ DO NAS JU˚ DZIÂ!

WKU Warszawa – ÂródmieÊcie
ul. Mierosławskiego 22, 01-558 Warszawa
www.warszawasrodmiescie.wku.wp.mil.pl


