
Na poczàtek dobra
wiadomoÊç dla kà-
piàcych. Sanepid do-
puÊci∏ do u˝ytkowa-
nia wszystkie kàpieli-
ska na terenie gminy.
Badania przeprowa-
dzone by∏y trzykrotnie
na prze∏omie maja
i czerwca. W wodzie nie
stwierdzono zagra˝ajàcych
zdrowiu bakterii, ani glonów
(wykaz kàpielisk poni˝ej) 

Nad bezpieczeƒstwem kàpiàcych
i wypoczywajàcych na pla˝ach
czuwaç b´dà policjanci. – S∏u˝b´
pe∏ni obecnie pe∏na obsada komi-
sariatu. Wspomagajà nas funkcjo-
nariusze oddzia∏ów prewencji Ko-
mendy Sto∏ecznej Policji. Patrolu-
jà pla˝e, nabrze˝a i parkingi przy
oÊrodkach wypoczynkowych – wy-
jaÊnia asp. Robert Stojak, zast´pca
komendanta Komisariatu Policji
w Niepor´cie.

Dodatkowe patrole to efekt po-
rozumienia podpisanego mi´dzy
gminà Niepor´t a Komendà Sto-
∏ecznà Policji. Od 1 czerwca funk-
cjonariusze pe∏nià s∏u˝b´ na tere-
nie gminy (do 31.08). Dzi´ki po-

mocy dowódcy IX Pu∏ku
DDWL 20. poli-

cjantów zosta-
∏o zakwate-
rowanych

w jedno-
s t c e
w o j -
skowej
w Bia-
∏obrze-
g a c h .

S w ó j
u d z i a ∏

w przedsi´-
wzi´ciu majà

równie˝ w∏aÊcicie-
le oÊrodków wypoczyn-

kowych i punktów gastronomicz-
nych, którzy wspó∏finansujà do-
datkowe patrole.

W okresie letnim na terenie
gminy Niepor´t dominuje drobna
przest´pczoÊç. Prawdziwà plagà
sà kradzie˝e pieni´dzy, dokumen-
tów i telefonów komórkowych. –
Apelujemy, aby nie pozostawiaç
˝adnych przedmiotów w samo-
chodach, a idàc do wody, nie zo-
stawiaç swoich rzeczy na kocu bez
opieki – mówi asp. Stojak. Przy-
pomina równie˝, aby nie spo˝y-
waç alkoholu na pla˝y. – Wi´k-
szoÊç utoni´ç wÊród doros∏ych
dotyczy w∏aÊnie osób nietrzeê-
wych. Problemem sà równie˝ pi-

jani sternicy i motorowodniacy –
przyznaje.

Dlatego policjanci z Komisaria-
tu Rzecznego w Warszawie, któ-
rzy pe∏nià s∏u˝b´ na zalewie roz-
pocz´li szczegó∏owe kontrole jed-
nostek p∏ywajàcych. – WczeÊniej
mieliÊmy problem ze skuterami,
które stwarza∏y zagro˝enie dla kà-
piàcych. Ten problem uda∏o si´
ju˝ rozwiàzaç, dlatego sàdz ,́ ˝e
wyeliminujemy nietrzeêwych ster-
ników – dodaje zast´pca komen-
danta.

Nad bezpieczeƒstwem kàpià-
cych i ˝eglujàcych na akwenie czu-
wajà równie˝ ratownicy WOPR.
Przez 24 godziny dy˝ur pe∏ni wod-
na karetka (lekarz, piel´gniarka

i ratownik), a weekendy dodatko-
wo 2 – 3 inne jednostki p∏ywajàce.
– Dla gminy Niepor´t baz´ mamy
w Zegrzu, gdzie w soboty i nie-
dziel´ dy˝ur pe∏ni ok. 20 ludzi –
wylicza Krzysztof Jaworski, pre-
zes zarzàdu powiatowego Wodne-
go Ochotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego. Ostatnio legionowski
WOPR wzbogaci∏ si´ o skuter
z platformà ratowniczà i ∏ódê hy-
brydowà (obie jednostki na wo-
dzie rozwijajà pr´dkoÊç do
100 km/h). – Dodatkowo nasi ra-
townicy pe∏nià dy˝ury na wybra-
nych kàpieliskach m.in. przy „Dzi-
kiej Pla˝y” w Niepor´cie – dodaje
Jaworski.

p Piotr Zadro˝ny
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Turniej zakoƒczony

Dwie reprezentantki gminy Niepor´t
znalaz∏y si´ w Êcis∏ym finale Turnieju
Wiedzy o Regionie Zalewu Zegrzyƒskie-
go zajmujàc odpowiednio: III i VI miej-
sce. By∏a to ju˝ szósta edycja Turnie-
ju, w której po raz
pierwszy wzi´∏y
udzia∏ równie˝
dwie gminy nasze-
go powiatu nie le-
˝àce bezpoÊrednio
nad akwenem: Ja-
b∏onna i Legionowo.
Fina∏ odby∏ si´ 10 czerwca w Gimna-
zjum im. R. Traugutta w Serocku. Po
raz pierwszy jego organizatorem zosta∏,
powo∏any w ubieg∏ym roku, Zwiàzek
Gmin Zalewu Zegrzyƒskiego.
W pierwszej cz´Êci finaliÊci odpowie-
dzieli na trzy ustne pytania dotyczàce
historii regionu. W drugiej rozwiàzali
trzy zadania praktyczne poÊwi´cone Za-
lewowi Zegrzyƒskiemu. Turniej wygra-
∏a Magdalena Dziedzic z Legionowa.
Reprezentantki Niepor´tu zaj´∏y: III
miejsce – Paulina Wróbel (zdj´cie),
a VI miejsce – Dominika Za∏´ska. Wy-
brano równie˝ has∏o przewodnie dla
nast´pnej edycji konkursu: „˚aden Ba∏-
tyk, ni Mazury wol´ Zegrze niêli gó-
ry”.

Mazowsze – nowy w∏aÊciciel

14 czerwca w siedzibie Urz´du Gminy
Niepor´t przeprowadzono przetarg ust-
ny nieograniczony (licytacj´), na sprze-
da˝ nieruchomoÊci gruntowej zabudo-
wanej oznaczonej w ewidencji gruntów
jako dzia∏ka 258/2 o powierzchni
3,50ha, dla
której Sàd
R e j o nowy
w Legiono-
wie prowa-
dzi ksi´g´
w i e c z y s t à
Kw nr 10964
(dawna Kw nr 41736) po∏o˝ona we wsi
Bia∏obrzegi gmina Niepor´t, pod adresem
05-127 Bia∏obrzegi, ulica Wojska Pol-
skiego, w bezpoÊrednim sàsiedztwie Je-
ziora Zegrzyƒskiego, na której usytu-
owany jest oÊrodek wypoczynkowy „Ma-
zowsze”. Cena wywo∏awcza
nieruchomoÊci zosta∏a ustalona na kwot́
3 487 000 z∏. Do przetargu dopuszczo-
no wszystkie osoby, które wp∏aci∏y wadium.
Najwy˝sza cena osiàgni´ta w przetar-
gu: 3 556 740 z∏. Przetarg wygra∏a
spó∏ka POINT OF VIEW sp z o.o. 

Otwarcie na Zalew

S∏awomir Maciej Mazur, wójt gminy
Niepor´t, uczestniczy∏ (1.06) w konfe-
rencji „Otwarcie Warszawy na Zalew
Zegrzyƒski – jako przyk∏ad koniecznej
wspó∏pracy przedsi´biorców, w∏adz sa-
morzàdowych i w∏adz wojewódzkich”,
którà zorganizowa∏ Port Jachtowy
„Emper Yacht” w Niepor´cie.
Organizato-
rem kon-
ferenc j i
by∏ kon-
went Bu-
s i n e s s
C e n t r e
C l u b .
G ∏ ó w n ym
celem spotkania by∏o zebranie wszyst-
kich podmiotów zainteresowanych roz-
wojem terenów nad Zalewem Zegrzyƒ-
skim. Dlatego przy jednym stole zasie-
dli przedstawiciele w∏adz gminy
Niepor´t, miasta Warszawy, urz´du wo-
jewódzkiego, urz´du marsza∏kowskiego
oraz przedsi´biorcy.
Rozmawiano o problemach z jakimi
na co dzieƒ borykajà si´ zarówno in-
westujàcy na tym terenie przedsi´-
biorcy, jak i mieszkaƒcy, m.in. dokoƒ-
czenie budowy opaski kanalizacyjnej
Zalewu Zegrzyƒskiego, a tak˝e budo-
wa wygodnego dojazdu nad Zalew
z Warszawy (kolejowego i drogowe-
go). Jak t∏umaczy∏ podczas spotkania
wójt Mazur, realizacja tych planów
umo˝liwi lepsze wykorzystanie tere-
nów rekreacyjnych nad Zalewem Ze-
grzyƒskim.

❐ PZ

w skróciew skrócie➠➠

BEZPIECZNE pla˝e 
i kàpieliska

1. Kàpielisko przy Hotelu 500 w Zegrzu
2. Kàpielisko przy „Dzikiej Pla˝y” w Niepor´cie
3. Kàpielisko przy OÊrodku „Wodnik” w Niepor´cie
4. Kàpielisko przy Porcie Pilawa w Bia∏obrzegach
5. Kàpielisko przy OÊrodku „Mazowsze” 

w Bia∏obrzegach
6. Kàpielisko przy OÊrodku WDW w Ryni
7. Kàpielisko przy OÊrodku „Promenada” w Ryni
8. Kàpielisko przy OÊrodku „Zalew” w Ryni

Ch∏odny maj
i czerwiec nie
zach´ca∏y dotàd
do kàpieli
i pla˝owania.
Jednak wraz
z poczàtkiem
astronomicznego
lata Êrednie
temperatury
znacznie wzros∏y,
a pla˝e
i kàpieliska nad
Zalewem
Zegrzyƒskim
zape∏ni∏y si´
wypoczywajàcymi.
My sprawdziliÊmy
jak do sezonu
przygotowa∏y si´
s∏u˝by
porzàdkowe
i ratownicze. TELEFONY 

ALARMOWE 
WOPR:

0-601-100-100 
(ogólnopolski)

0-605-38-70-38 
(legionowski)

WYKAZ KÑPIEL ISK NA TERENIE  GMINY 
NIEPOR¢T DOPUSZCZONYCH 
DO U˚YTKOWANIA PRZEZ SANEPID:
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WCZORAJ i dziÊ

n a s z a  g m i n a

Rehabilitacja 
lecznicza 
w oÊrodkach
KRUS
Kasa Rolniczego Ubezpiecze-
nia Spo∏ecznego umo˝liwia
ubezpieczonym rolnikom
i cz∏onkom ich rodzin korzy-
stanie z rehabilitacji leczniczej
w Centrach Rehabilitacji Rol-
ników oraz innych placów-
kach rehabilitacyjnych, z któ-
rymi Kasa wspó∏pracuje. Jej
g∏ównym celem jest zapobie-
ganie inwalidztwu i przywró-
cenie rolnikom zdolnoÊci do
pracy w gospodarstwie rol-
nym.
Âwiadczenie rehabilitacyjne
przyznawane jest na wniosek
lekarza. Do jego wystawienia
uprawnieni sà m.in. lekarze
rzeczoznawcy i komisje lekar-
skie KRUS, lekarze w wiej-
skich i gminnych oÊrodkach
zdrowia oraz prowadzàcy le-
czenie w innych zak∏adach
opieki zdrowotnej.
Wniosek wa˝ny jest przez
6 miesi´cy. Wniosek oraz ba-
dania zlecone przez lekarza
nale˝y z∏o˝yç do oddzia∏u re-
gionalnego KRUS. Je˝eli zo-
stanie on zaakceptowany
przez lekarzy inspektorów
O/R, rolnicy ci otrzymujà pro-
pozycj´ wyjazdu. Sam pobyt
na turnusie rehabilitacyjnym
jest bezp∏atny i trwa 21 dni.
Rolnicy ponoszà jedynie kosz-
ty przejazdu. W przypadku
jednak trudnej sytuacji mate-
rialnej, Kasa na wniosek zain-
teresowanego, mo˝e mu zwró-
ciç koszty podró˝y. Centra Re-
habilitacji Rolników KRUS
znajdujà si´ w Horyƒcu Zdro-
ju, Iwoniczu Zdroju, Jedlcu,
Ko∏obrzegu, Szklarskiej Por´-
bie, ÂwinoujÊciu i Teresinie.
Pierwszeƒstwo w przyznawa-
niu Êwiadczenia rehabilitacyj-
nego w CRR KRUS przys∏u-
guje osobom które:
• Lekarz rzeczoznawca lub ko-

misja lekarska KRUS nie
uzna∏a za d∏ugotrwale nie-
zdolne do pracy w gospodar-
stwie rolnym i wypowiedzia-
∏a si´ o potrzebie rehabilita-
cji.

• Ponios∏y uszczerbek na zdro-
wiu w wyniku wypadku przy
pracy rolniczej.

• Posiadajà ustalone prawo do
renty okresowej i rokujà od-
zyskanie zdolnoÊci do pracy
w wyniku rehabilitacji.

• Korzystajà z zasi∏ku chorobo-
wego przez okres 3 miesi´cy.

Wiek osób kierowanych na re-
habilitacj´ leczniczà jest ogra-
niczony (odpowiednio dla ko-
biet do 55 lat, dla m´˝czyzn do
60 lat). Granica wieku mo˝e
byç podwy˝szona nie wi´cej
ni˝ o 5 lat w przypadku osób,
które nadal prowadzà dzia∏al-
noÊç rolniczà. Z tego Êwiad-
czenia rolnik mo˝e korzystaç
nie cz´Êciej ni˝ raz na 24 mie-
siàce. W przypadku osób
uznanych za d∏ugotrwale nie-
zdolne do pracy i posiadajà-
cych prawo do okresowej ren-
ty inwalidzkiej, istnieje mo˝li-
woÊç ponownego wyjazdu ju˝
po up∏ywie 12 miesi´cy.

p P.T.KRUS 
w Nowym Dworze Maz.

Warto
     Wiedzieç...

Od 1 czerwca pacjenci z Niepo-
r´tu mogà wykonaç bezp∏atne
badania w ramach Samorzàdo-
wego Programu Promocji Zdro-
wia w Zakresie Prewencji Cho-
rób Nowotworowych. Z badaƒ
mogà skorzystaç wszyscy miesz-
kaƒcy gminy, zgodnie z zasadami
okreÊlonymi w Programie Pro-
mocji Zdrowia.

Badania obejmujà:
• ankiety kwalifikacyjne do badaƒ
raka jelita grubego (m´˝czyêni i ko-
biety w wieku: 50-74 lata), 
• edukacja w punktach promocji
zdrowia (kobiety powy˝ej 16 roku
˝ycia),
• badania z zakresu raka gruczo∏u
krokowego (m´˝czyêni powy˝ej 50.
roku ˝ycia),

• badania z zakresu raka sutka (ko-
biety w wieku 50-69 lat),
• badania z zakresu raka szyjki ma-
cicy (kobiety w wieku 30-59 lat),
• badania z zakresu raka jelita gru-
bego (wszyscy mieszkaƒcy Powiatu
w wieku 50-74 lata).

Prosimy od 1 czerwca zg∏aszaç si´
do OÊrodków Zdrowia, które b´dà
wykonywaç poszczególne Êwiad-
czenia. Wykaz placówek zamiesz-
czony jest na stronie g∏ównej w Po-
radniku Pacjenta.

PROGRAM OCHRONY
ÂRODOWISKA dla gminy
Niepor´t na lata 2005-2011
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. –
Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. 62,
poz.627 z póên. zm.) wprowadzi∏a
obowiàzek sporzàdzenia przez organ
wykonawczy gminy (wójta) – gminne-
go programu ochrony Êrodowiska. 

Rada Gminy Niepor´t uchwa∏à
z dnia 31 marca 2005 roku Nr
XXXV/19/05 przyj´∏a Program ochro-
ny Êrodowiska dla gminy Niepor´t na
lata 2005-2011. Program zawiera kom-
pleksowà charakterystyk´ i ocen´ Êro-
dowiska przyrodniczego z uwzgl´dnie-
niem wyst´pujàcych zagro˝eƒ Êrodowi-
ska. Jako opracowanie planistyczne
przedstawia strategi´ dzia∏aƒ, które
nale˝y podejmowaç w celu poprawy
ochrony Êrodowiska na terenie gminy.
Zagadnienia omówione w Programie
sà zgodne z celami i zadaniami zawar-
tymi w programach wy˝szego szczebla,
a wi´c w „Programie ochrony Êrodowi-
ska dla województwa mazowieckiego”
i „Programie ochrony Êrodowiska dla
powiatu legionowskiego”. Gminny
program ochrony Êrodowiska stanowi
podstaw´ dla dzia∏aƒ samorzàdu gmin-
nego w zakresie polityki ekologicznej
i tworzenia innych programów sekto-
rowych. Realizacja zadaƒ w zakresie
poprawy standardów jakoÊci Êrodowi-
ska oraz jego ochrony wymaga wspó∏-
pracy samorzàdów na ró˝nych szcze-
blach oraz wspó∏pracy przedsi´biorca-
mi i mieszkaƒcami gminy. Poni˝ej
wymieniono gg∏∏óówwnnee cceellee PPrrooggrraammuu:

•• zzmmnniieejjsszzeenniiee zzaanniieecczzyysszzcczzeeƒƒ ÊÊrrooddoo--
wwiisskkaa:: poprawa jakoÊci wód – budowa,
rozbudowa i modernizacja systemów;
oczyszczania Êcieków komunalnych;
uporzàdkowanie gospodarki odpada-
mi; realizacja Planu gospodarki odpa-
dami dla gminy; zapewnienie wysokiej
jakoÊci powietrza; zmiana noÊników
ciep∏a w kot∏owniach, termomoderni-
zacja budynków, gazyfikacja,

•• rraaccjjoonnaalliizzaaccjjaa ggoossppooddaarrkkii wwooddnneejj:
poprawa standardów zaopatrzenia
w wod´; budowa systemów zaopatrze-
nia w wod ,́

zzwwii´́kksszzeenniiee lleessiissttooÊÊccii ii oocchhrroonnyy llaa--
ssóóww:: racjonalizacja gospodarki leÊnej,

ppoopprraawwaa ssttaannuu bbeezzppiieecczzeeƒƒssttwwaa eekkoo--
llooggiicczznneeggoo:: ochrona przeciwpo˝aro-
wa; przeciwdzia∏anie zagro˝eniom,
ochrona sieci technicznej, 

ppooddnnoosszzeenniiee ppoozziioommuu wwiieeddzzyy eekkoolloo--
ggiicczznneejj:: wiedza ekologiczna, jako wa˝-
ny czynnik w procesie zarzàdzania –
opracowanie bazy danych o Êrodowi-
sku przyrodniczym, prowadzenie edu-
kacji proekologicznej,

rroozzwwóójj pprrooeekkoollooggiicczznnyycchh ffoorrmm
ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊccii ggoossppooddaarrcczzeejj:: rozwój
proekologicznych form produkcji rol-
niczej-gospodarstwa specjalistyczne
i agroturystyczne; wdra˝anie progra-
mów rolno-Êrodowiskowych; wzrost
iloÊci podmiotów posiadajàcych cer-
tyfikaty jakoÊci ISO.

p Dariusz Wróbel

POSPRZÑTALI
nabrze˝e

Ulica 
DWORCOWA

Przedwojenne zdj´cie ulicy pochodzi
ze zbiorów W∏odzimierza B∏awdziewicza,
wspó∏czesne wykona∏ Robert Wróbel.

60 worków pe∏nych Êmieci
zebrali uczniowie Szko∏y
Podstawowej w Bia∏obrzegach
podczas akcji (15.06)
zorganizowanej wspólnie przez
Ko∏o W´dkarskie PZW nr 30
oraz Urzàd Gminy Niepor´t.
To ju˝ kolejna tego typu akcja
nad Zalewem Zegrzyƒskim.

Przez cztery godziny uczniowie
dwóch klas (V i VI) pod opiekà
trójki nauczycieli: Krystyny An-
druk, Ireny Chojak i Romana
Madeja, sprzàtali wa∏ i nabrze˝e
Zalewu Zegrzyƒskiego. Upo-
rzàdkowali kilkusetmetrowy od-
cinek pomi´dzy oÊrodkami, Ma-
zowsze i Instytut Rozwoju S∏u˝b
Spo∏ecznych. – By∏o mnóstwo
Êmieci: st∏uczone butelki, torby
plastikowe i innego rodzaju od-
padki. Najwi´ksze problemy
mieliÊmy ze sprzàtaniem w g´-

stych zaroÊlach tu˝ przy samym
brzegu – mówi∏a po akcji Doro-
ta SkoÊkiewicz, uczennica klasy
piàtej.

To ju˝ kolejna akcja porzàdko-
wania nabrze˝y w Bia∏obrze-
gach. – Teren nad Zalewem
sprzàtamy w ciàgu roku dwu-
krotnie: najpierw wiosnà, a póê-

niej we wrzeÊniu po zakoƒczeniu
sezonu – wyjaÊnia Roman Ma-
dej, nauczyciel wychowania fi-
zycznego w SP Bia∏obrzegi.
Urzàd Gminy pomaga organiza-
torom akcji dostarczajàc worki
i r´kawice, a nast´pnie odbiera
zebrane Êmieci.

p pz

TO WYDANIE WIEÂCI NIEPOR¢CKICH

PRZYGOTOWALI:
Henryka Galas
Justyna Chwojnicka
Agnieszka Powa∏a
El˝bieta Staniszewska
Darek Wróbel
W∏odzimierz B∏awdziewicz
Piotr Zadro˝ny (autor zdj´ç)
Robert Wróbel (redakcja, autor zdj´ç)

W poprzednim numerze „WieÊci
Niepor´ckich” b∏´dnie podaliÊmy
nazwisko pp∏k Miros∏awa Paku∏y
z Centrum Szkolenia ¸àcznoÊci i In-
formatyki w Zegrzu. Za b∏àd ser-
decznie przepraszamy zarówno za-
interesowanego, jak i czytelników.

BEZP¸ATNE badania

ÂÂwwiiaaddcczzeenniiaa ww rraammaacchh SSaammoorrzzààddoowweeggoo PPrrooggrraammuu PPrroommooccjjii ZZddrroowwiiaa ww zzaakkrreessiiee PPrreewweennccjjii CChhoorróóbb NNoo--
wwoottwwoorroowwyycchh ww rrookkuu 22000055 rrookkuu (Czas trwania programu: 1 czerwca 2005r. – 19 grudnia 2005r.) 
1. Realizacja ankiet kwalifikacyjnych do badaƒ raka jelita grubego (kobiety i m´˝czyêni w wieku 50 – 74

lata). Dla mieszkaƒców Gminy Niepor´t: SPZOZ w Niepor´cie, ul. PodleÊna 4, Niepor´t, tel. 772-32-13,
772-32-05 (pon.- pt. 8.00-18.00)

2. Punkty edukacji zdrowotnej w zakresie raka sutka i podstaw profilakytyki i wtórnej nowotworów (miesz-
kaƒcy Powiatu od 16 roku ˝ycia). Dla mieszkaƒców Gminy Niepor´t: SPZOZ w Niepor´cie, ul. PodleÊna
4, Niepor´t, tel. 772-32-13, 772-32-05 (pon.- pt. W godz. 8.00-18.00 – po wczeÊniejszym uzgodnieniu)

3. Badania przesiewowe raka jelita grubego (dla pacjentów w wieku 50-74 lata wy∏onionych do grupy zwi´k-
szonego ryzyka drogà ankiet kwalifikacyjnych. Dla mieszkaƒców Gmin: Legionowo, Serock, Niepor´t,
Jab∏onna, Wieliszew: NZOZ „Mediq” ul. Pi∏sudskiego 20, Legionowo, tel. 774-26-40 (w godz. 7.00-21.00.

4. Badania przesiewowe raka gruczo∏u krokowego (m´˝czyêni powy˝ej 50 roku ˝ycia). Dla mieszkaƒców
Gmin:Legionowo, Serock, Niepor´t, Jab∏onna, Wieliszew: SPZLO w Legionowie, ul.Sowiƒskiego 4, Le-
gionowo, tel. 774-51-51 (pon. – pt.w godz 8.00-18.00); NZOZ „Mediq” ul. Pi∏sudskiego 20, Legionowo,
tel. 774-26-40 (7.00-10.00)

5. Badania przesiewowe raka sutka (kobiety w wieku 50-69 lat). Dla mieszkanek Gmin: Legionowo, Serock,
Niepor´t, Jab∏onna, Wieliszew: NZOZ „Mediq” ul. Pi∏sudskiego 20, Legionowo, tel. 774-26-40 (7.00 –
19.00 -po wczesniejszym uzgodnieniu terminu) 

6. Badania przesiewowe raka szyjki i macicy (kobiety w wieku 30 – 59 lat). Dla mieszkanek Gminy Niepo-
r´t: SPZOZ w Niepor´cie, ul. PodleÊna 4, Niepor´t, tel. 772-32-13, 772-32-05 (Êr. 13.00 – 17.00 – po wcze-
Êniejszym uzgodnieniu terminu)
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Na terenie gminy piwo sprze-
dawane jest w 22 punktach,
a mocniejsze trunki (pow. 4,5 %)
w 42 sklepach i 22 punktach ga-
stronomicznych (na podstawie
wydanych przez gmin´ zezwo-
leƒ). GKRPA kontroluje punkty
handlujàce alkoholem minimum
raz w miesiàcu. Cz∏onkowie ko-
misji sprawdzajà, czy w∏aÊciciel
sklepu posiada wszystkie nie-
zb´dne dokumenty, w tym ze-
zwolenie na sprzeda˝ alkoholu
i potwierdzenie wp∏aty za wyda-
nie zezwolenia.

Podczas majowej kontroli
sprawdzano, czy alkohol nie jest
sprzedawany osobom nietrzeê-
wym lub nieletnim, a tak˝e czy sà
w widocznych miejscach w skle-
pach i barach wywieszone ta-
bliczki z informacjà, ˝e alkoholu
nie podaje si´ osobom b´dàcym
pod wp∏ywem alkoholu oraz oso-
bom poni˝ej 18 roku ˝ycia. – To
niestety cz´sto ma miejsce. W∏a-
Êciciele sklepów dà˝àc do osià-
gni´cia maksymalnego zysku nie
sprawdzajà, czy klient jest osobà
pe∏noletnià – wyjaÊnia El˝bieta
Staniszewska, cz∏onkini GKR-
PA.

W∏aÊciciele sklepów zaprzecza-
jà. – Znam swoich klientów i nie-

letnim alkoholu nie sprzedaj .́
Mia∏am ju˝ przypadki, ˝e po pi-
wo, czy wino przychodzili trzy-
nasto- i czternastolatkowi – wy-
jaÊnia Renata Ba∏dowska, w∏aÊci-
cielka sklepu we wsi
Rembelszczyzna. Sprzedawcy
t∏umaczà, ˝e zdarzajà si´ przy-
padki, gdy alkohol nieletnim ku-
pujà poproszeni o to doroÊli. –
Na to nie mog´ ju˝ nic poradziç
– rozk∏ada bezradnie r´ce jeden
ze sprzedawców.

Gminna Komisja Rozwiàzywa-
nia Problemów Alkoholowych li-
czy 8 osób. Przewodniczàcà jest
Krystyna Malinowska-Lerman,
honorowy obywatel Niepor´tu. –
Nasza praca polega g∏ównie na
pomocy ludziom uzale˝nionym
od alkoholu i ich rodzinom. Je˝e-
li zachodzi taka potrzeba, to kie-
rujemy ich do specjalisty – wyja-
Ênia Staniszewska. Terapeuta
i psycholog przyjmujà uzale˝nio-
nych i wspó∏uzale˝nionych
w OÊrodku Rehabilitacji Psycho-
fizycznej dla Osób Uzale˝nio-
nych prowadzonym przez SP
ZOZ w Niepor´cie. Przy OÊrod-
ku dzia∏ajà dwa Punkty Konsul-
tacyjne: w Niepor´cie oraz Mi-
cha∏owie-Reginowie.
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KONTROLA sklepów
We wtorek (31.05) cz∏onkowie Gminnej Komisji
Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych, w asyÊcie
policji, skontrolowali 8 punktów sprzeda˝y alkoholu
na terenie gminy. W ˝adnym z odwiedzonych
sklepów nie dopatrzono si´ uchybieƒ
i nieprawid∏owoÊci.

FESTYN rodzinny w niepor´ckim
Zespole Szkolno-Przedszkolnym
10 czerwca ZSP
w Niepor´cie odby∏ si´
Festyn Rodzinny.
W przygotowaniu tej
uroczystoÊci aktywny udzia∏
brali wszyscy pracownicy
placówki a tak˝e rodzice.
Zabawy i inne atrakcje
zorganizowano w ten
sposób, aby ca∏e rodziny
mog∏y przyjemnie sp´dziç
czas.

UroczystoÊci rozpocz´∏y si´
przedstawieniem przygotowanym
przez dzieci z grupy „0”- „Na ja-
gody”. M∏odsze przedszkolaki
Êpiewa∏y piosenki dla rodziców.
Uczniowie klas I-III tak˝e przy-
gotowali program artystyczny,
bioràc udzia∏ w wyst´pach zespo-
∏u wokalno-tanecznego „Kro-
peczki”, grupy tanecznej „Batoca-
do” oraz ogniska muzycznego
„Iskierka”.

A potem ju˝ tylko wspania∏a
zabawa: loteria fantowa, gdzie
ka˝dy los wygrywa, szalona za-
bawa na dmuchanej zje˝d˝alni
i w zamku, rodzinne przeja˝d˝ki

bryczkà, malowanie twarzy. Od-
by∏ si´ równie˝ mecz pi∏ki no˝nej.
Tym razem w szranki stan´li ta-
tusiowie, jako dru˝yny „przed-
szkola” i „szko∏y”. Po zaci´tej
i pe∏nej poÊwi´cenia walce, z wy-
nikiem 4:0 „przedszkolaki” feto-
wa∏y swoje zwyci´stwo. Zm´cze-
ni zawodnicy, ale i pozostali
uczestnicy pikniku tak˝e, cz´sto
odwiedzali Kàcik Szefa Kuchni,
gdzie serwowano bigos, przysma-
ki z grilla, ciasto i napoje. Fun-
dusze zebrane w trakcie loterii,
drobne datki za ciasto i kie∏baski
zostanà przeznaczone na zakup
wyposa˝enia placu zabaw.

Zespó∏ taneczny Kropeczki

W tym
szczególnym dla
wszystkich dzieci
dniu – Dniu
Dziecka, mury
Szko∏y
Podstawowej
w Józefowie
dotychczas
przepe∏nione
uczàcymi si´
dzieçmi,
przemieni∏y si´ na
ten jeden dzieƒ
w miejsce zabawy
i rozrywki.

Ca∏e grono pedagogiczne wraz
ze pracownikami szko∏y, pod
bacznym okiem Pani Dyrektor
przygotowa∏o szereg przeró˝nych
konkursów i zabaw. Poczàtek im-
prezy stanowi∏y programy roz-
rywkowe przygotowane przez
ka˝dà klas ,́ w których to udzia∏
brali wszyscy uczniowie m.in.
parodia popularnego programu
telewizyjnego pt. „Dzieciaki
z klasà”, czy zabawa na podsta-
wie programu „Ciao Darwin”. 

Póêniej odby∏y si´ konkurencje
sprawnoÊciowe i sportowe m.in.
wyÊcigi w workach, konkurs hu-
la-hop, tor przeszkód wokó∏
szko∏y i konkurencja polegajàca
na jak najszybszym zjedzeniu
jab∏ka bez pomocy ràk. Po wy-
czerpujàcych konkurencjach
sportowych przyszed∏ czas na
rozgrywki intelektualne, czyli za-
bawa dru˝ynowa – Kalambury,
gdzie uczniowie musieli wykazaç

si´ znajomoÊcià przys∏ów i wy-
obraênià w ich przekazaniu. 

Odby∏ si´ równie˝ konkurs pla-
styczny i konkurs taƒca. Tu za-
wodnicy dobrani parami pokazy-
wali swoje zdolnoÊci taneczne,
borykajàc si´ jednoczeÊnie z balo-
nem umieszczonym mi´dzy nimi.
W mi´dzyczasie uczniowie Êpie-
wali równie˝ piosenki na Karaoke,
gdzie mogli pokazaç swoje umie-
j´tnoÊci wokalne, ale równie˝ po-
malowaç sobie twarze i zrobiç
zdj´cie typu: „Funny pictures”.
Kolejnà atrakcjà tego dnia by∏ grill
z kie∏baskami, gdzie dzieci mog∏y
zaspokoiç g∏ód i pragnienie. 

Na zakoƒczenie wspólnej zaba-
wy odby∏a si´ Loteria Fantowa, na
której uczniowie za symboliczne
pieniàdze mogli zakupiç losy na
loteri´ i wygraç atrakcyjne nagro-
dy. Dochód z loterii zosta∏ prze-
znaczony na cele charytatywne.
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DZIE¡ DZIECKA w Szkole
Podstawowej w Józefowie

Dzieƒ Dziecka

Imprez´ integracyjnà z okazji
Dnia Dziecka (1.06) zorganizo-
wa∏a Szko∏a Podstawowa im.
Wojska Polskiego w Bia∏obrze-
gach. We wspólnej zabawie i ry-
walizacji sportowej uczestniczyli:
uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Imprez´ rozpocz´∏a cz´Êç arty-
styczna podczas której uczniowie
zaprezentowali przedstawienie
„Domeczek”, a tak˝e recytowali
wiersze z „Krainy dobrego wy-
chowania”. Podsumowaniem tej
cz´Êci imprezy by∏o nagrodzenie

6 dzieci tytu∏ami: król i królowa
grzecznoÊci. Ka˝dy z maluchów
otrzyma∏ dodatkowo: dyplom,
szarf´ i koron .́ Dzieci na zdoby-
cie tytu∏u pracujà ca∏y rok, bio-
ràc udzia∏ w licznych konkur-
sach. Podsumowaniem akcji jest
g∏osowanie na wybranych z po-
szczególnych klas kandydatów.

W drugiej cz´Êci imprezy inte-
gracyjnej szko∏a zorganizowa∏a
zawody sportowe. Uczniowie
sprawdzali swoje umiej´tnoÊci
w takich tradycyjnych dyscypli-

nach jak skok w dal, czy pi∏ka
siatkowa. Dla m∏odszych przygo-
towano bieg z jajkiem, czy tor
przeszkód.

Podczas imprezy mo˝na by∏o
równie˝ spróbowaç w∏asnor´cz-
nie wykonanych przez rodziców
wypieków (po 1 z∏). Dochód ze
sprzeda˝y Rada Rodziców prze-
znaczy na zakup nagród dla naj-
lepszych uczniów. Nagrody zo-
stanà wr´czone podczas zakoƒ-
czenie roku szkolnego.
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i n w e s t y c j e

T
rwajà prace monta˝owe instalacji elek-
trycznych, sanitarnych oraz roboty wy-
koƒczeniowe wewnàtrz budynku. Trwa

równie˝ monta˝ przewodów wentylacyjnych.
Wykonywane sà roboty elewacyjne. Do koƒca
wrzeÊnia planowane jest zrealizowanie ze-
wn´trznego przy∏àcza gazowego do budynku,
a tak˝e rozruch kot∏owni. W najbli˝szym cza-
sie wykonane b´dzie przy∏àcze kanalizacji sa-
nitarnej. Og∏oszony zosta∏ przetarg na wybór
wykonawcy przy∏àcza wodociàgowego i kana-
lizacji deszczowej. Termin wykonania og∏oszo-
nych prac planowany jest na sierpieƒ. Dla za-
pewnienia lepszej funkcjonalnoÊci terenu
przed gimnazjum dokupiona zosta∏a dzia∏ka
o pow. ok. 1200 m2 przed g∏ównym wejÊciem
do budynku gimnazjum. Wykonywany jest
projekt zamienny zagospodarowania terenu
wokó∏ szko∏y uwzgl´dniajàcy powi´kszenie
obszaru. W nowym projekcie przewidziane
jest m.in. wi´cej miejsc parkingowych przed
budynkiem, szko∏y co jest istotne zw∏aszcza
dla tych, którzy codziennie dowo˝à swoje dzie-
ci do szko∏y. 

p Justyna Chwojnicka

NA BUDOWIE Gimnazjum

DOLINA kryszta∏owa
Na terenie Strefy Przemys∏owej w Stanis∏awowie
Pierwszym powstanie kolejny zak∏ad wraz
z laboratorium i powierzchnià biurowà. Pod koniec
maja (25.05) na placu budowy, w obecnoÊci
przedstawicieli w∏adz gminy, wbito pierwszà ∏opat´.

Inwestycj´ prowadzi firma Am-
mono sp. z o.o. specjalizujàca si´
w badaniach dla przemys∏u elek-
tronicznego w zakresie kryszta-
∏ów pó∏przewodnikowych. Fir-
ma, zasilona kapita∏em japoƒ-
skim, dzia∏a na polskim rynku
od 5 lat. Zatrudnia oko∏o 20
osób, g∏ównie wysokiej klasy
specjalistów. Do tej pory wynaj-
mowa∏a pomieszczenia na terenie
Warszawy. – W laboratorium wy-
konywaliÊmy badania nad krysz-
ta∏ami na zlecenie polskich i za-
granicznych kontrahentów. Ze
wzgl´du na ch´ç poszerzenia
oferty firmy, mi´dzy innymi
o produkcj´ kryszta∏ów, szukali-

Êmy odpowiedniej lokalizacji pod
nowà siedzib´ firmy – wyjaÊnia
Robert Dwiliƒski, prezes zarzàdu
firmy Ammono.

Ammono chce w Stanis∏awo-
wie Pierwszym wybudowaç bu-
dynek, który ∏àczy∏ b´dzie w so-
bie kilka funkcji u˝ytkowych.
MieÊciç si´ b´dà w nim biura, la-
boratorium oraz pomieszczenia,
w których wytwarzane b´dà
kryszta∏y pó∏przewodnikowe.
Sztucznie wyprodukowane
kryszta∏y znajdujà póêniej zasto-
sowanie w ca∏ym przemyÊle elek-
tronicznym. To unikalna techno-
logia nie tylko w Polsce, ale
i w Europie.

Podczas uroczystego rozpocz´-
cia budowy przedstawiciele firmy
podkreÊlali, ˝e szukajàc lokaliza-
cji dla swojego zak∏adu, w∏aÊnie
w Niepor´cie spotkali si´ z pomo-
cà i zainteresowaniem ze strony
w∏adz gminy. – Zanim kupiliÊmy
tutaj grunt, pytaliÊmy si´ ju˝
funkcjonujàcych na tym terenie

przedsi´biorców, czy sà zadowole-
ni i czy panuje tu dobry klimat dla
tego typu inwestycji – doda∏ jeden
z przedstawicieli zarzàdu firmy.
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RADOSNA
w kostce
Ulica Radosna w Stanis∏awo-
wie Drugim zyska∏a nowà
nawierzchni´ z betonowej
kostki. Utwardzony zosta∏
blisko 250 metrowy odcinek
drogi. Uroczystego otwarcia
inwestycji dokonano
9 czerwca.

W obecnoÊci mieszkaƒców
i radnych gminy Niepor´t, wst´-
g´ przeci´∏y dzieci przysz∏ych
u˝ytkowników ulicy. Jeden
z mieszkaƒców Stanis∏awowa
dzi´kowa∏ za szybkie wykonanie
prac. PodkreÊli∏, ̋ e widoczna jest
zmiana podejÊcia w∏adz samo-
rzàdowych do mieszkaƒców i za-
˝artowa∏, ˝e nie czekano na ko-
niec kadencji oraz goràcy okres
przedwyborczy z budowà drogi.

Prace na Radosnej wykona∏a fir-
ma Cenbud z Józefowa. W ciàgu
niespe∏na miesiàca robotnicy u∏o-
˝yli kostk´ na podbudowie z kru-
szywa. Prace wyceniono na blisko
120 tys. z∏. Ulica Radosna to ju˝
druga inwestycja drogowa w tym
rejonie w ciàgu ostatnich trzech lat.
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OTWARCIE Kàpielowej
W Êrod´ (8.06) otwarto po przebudowie ulic´ Kàpielowà w Zegrzu. Podczas
otwarcia wst´g´ wspólnie przecinali: wójt Gminy Niepor´t, S∏awomir Maciej
Mazur, radny z Zegrza Andrzej Burzyƒski i z jedna z mieszkanek ulicy Kàpielowej.

Prace na Kàpielowej w Zegrzu Po-
∏udniowym trwa∏y niespe∏na 3 tygo-
dnie. Za sum´ blisko 69 tys. z∏ drog´
z kostki bauma wraz z chodnikiem
i odwodnieniem wykona∏a firma
ADROK z Warszawy. Kàpielowa li-
czy wprawdzie jedynie 102 metry
d∏ugoÊci i 6 m szerokoÊci, ale ∏àczy
osiedle wojskowe z ul. Rybaki (g∏ów-
ny ciàg komunikacyjny w Zegrzu).

Dawniej by∏a to wàska i nieutwar-
dzona uliczka. O jej modernizacj´
wielokrotnie wyst´powali okoliczni
mieszkaƒcy. Prawdopodobnie dlate-
go licznie stawili si´ na jej otwarciu.
Podczas uroczystoÊci, wójt Mazur
podkreÊli∏ rol´ radnych, jakà spe∏ni-
li, uchwalajàc jeszcze w ubieg∏ym ro-
ku (grudzieƒ 2004 r.) tegoroczny bu-
d˝et gminy. W ten sposób urzàd
móg∏ szybciej przystàpiç do przygo-
towania i realizacji zaplanowanych
na 2005 r. inwestycji.
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PRZETARGI
GMINNE – co to jest?

Gdy Gmina chce coÊ wybudowaç,
kupiç albo sprzedaç musi zawsze
stosowaç si´ do zasad zawartych
w ustawie Prawo zamówieƒ publicz-
nych. W ustawie tej okreÊlone jest
np. w jaki sposób ma byç wy∏onio-
ny wykonawca inwestycji, od jakiej
ju˝ kwoty nale˝y stosowaç zapisy
ustawy, ile czasu trwa procedura al-
bo co nale˝y do obowiàzków zama-
wiajàcego, czyli samej Gminy.

Podstawà, przed rozpocz´ciem ca-
∏ej procedury przetargowej, jest
ustalenie co chcemy zrobiç, ile to
mo˝e kosztowaç i czy mo˝emy prze-
znaczyç na ten cel wystarczajàcà
kwot .́ Od tego, jaka jest wartoÊç za-
dania zale˝eç b´dzie m.in. d∏ugoÊç
trwania przetargów i czy w ogóle
korzystaç nale˝y z przepisów usta-
wy. Zgodnie z ustawà, je˝eli wartoÊç
zamówienia nie przekracza 6000 eu-
ro, tzn. zak∏adana wartoÊç netto jest
ni˝sza od ok. 24 000 z∏, to nie trze-
ba stosowaç si´ do ca∏ej tej procedu-
ry np. wyboru wykonawców, która
cz´sto jest d∏ugotrwa∏a i praco-
ch∏onna. Ale ju˝ powy˝ej tej kwoty
obowiàzkowo trzeba stosowaç prze-
pisy ustawy. 

Podstawowym trybem post´po-
wania jest wtedy przetarg nieograni-
czony – najcz´Êciej stosowany
w Gminie. Wtedy koniecznie nale˝y
przygotowaç ca∏y szereg materia∏ów
przetargowych, og∏osiç zamówienie
publiczne i czekaç a˝ do otwarcia
z∏o˝onych przez wykonawców ofert.
I tak, dla przedzia∏u wartoÊci zamó-
wienia od 6 tys. do 60 tys. euro pro-
cedura musi trwaç minimum 15 dni
(czas od og∏oszenia zamówienia do
dnia otwarcia ofert), natomiast dla
przetargów powy˝ej 60 tys. euro
czas ten wyd∏u˝a si´ do ponad 52
dni. W tym okresie do obowiàzków
zamawiajàcego, czyli gminy nale˝y
przede wszystkim poinformowanie
o rozpocz´ciu post´powania.

Gmina Niepor´t stosuje standar-
dowo trzy formy og∏oszenia: na ta-
blicy informacyjnej przed urz´dem
gminy, w lokalnych gazetach oraz
(i z tego najcz´Êciej korzystajà ofe-
renci) na stronie internetowej urz´-
du gminy. W zak∏adce przetargi
umieszczone sà trzy rodzaje infor-
macji: przetargi aktualne (te, które
zosta∏y og∏oszone, ale jeszcze nie by-
∏o otwarcia ofert), przetargi za-
mkni´te (tutaj automatycznie prze-
rzucane sà przetargi, w których ju˝
skoƒczy∏ si´ czas na z∏o˝enie oferty
i jeszcze nie wybrano zwyci´zcy)
oraz przetargi zakoƒczone (gdy
oferty z danego przetargu zosta∏y
sprawdzone przez komisj´ przetar-
gowà i wy∏oniony zosta∏ wykonaw-
ca albo ca∏y przetarg zosta∏ unie-
wa˝niony – wtedy tutaj tak˝e poda-
wane jest rozstrzygni´cie przetargu,
czyli np. kto i za ile wygra∏).

Przed otwarciem ofert komisja
przetargowa informuje oferentów
ile jest przeznaczonych Êrodków na
okreÊlone zadanie w planie zadaƒ
inwestycyjnych bud˝etu Gminy. Na-
st´pnie w obecnoÊci oferentów
otwiera oferty odczytujàc m.in. na-
zw´ firmy i cen´ przez nià zaofero-
wanà. Ka˝dà z ofert nale˝y spraw-
dziç pod wzgl´dem zgodnoÊci ze
specyfikacjà istotnych warunków
zamówienia, wybraç ofert´ najko-
rzystniejszà i podpisaç umow´ z wy-
branym wykonawcà. Jest na to od
30 (dla przetargów 6-60 tys.) do 60
dni (powy˝ej 60 tys.) z mo˝liwoÊcià
przed∏u˝enia tego terminu o kolejne
30 dni. Od tego momentu nast´pu-
je ju˝ tylko realizacja zamówienia.

p Justyna Chwojnicka
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– Jakie dzia∏ania podjà∏ Zwiàzek
Gmin Zalewu Zegrzyƒskiego dla
uczynienia z tego akwenu miejsca
atrakcyjnego i bezpiecznego dla
wypoczywajàcych?
– Warto wspomnieç, ˝e pierwsze
przymiarki do powstania Zwiàz-
ku si´gajà poczàtku lat dziewi´ç-
dziesiàtych i wià˝à si´ z budowà
opaski kanalizacyjnej Zalewu.
Wobec niech´ci Warszawy zamie-
rzenie to wówczas nie zosta∏o zre-
alizowane. Obecnie na mocy po-
rozumienia zainteresowanych

gmin, budowà i eksploatacjà tej
kanalizacji zajmie si´ MPWiK,
przedsi´biorstwo nale˝àce do
miasta Warszawy. Dla poprawy
czystoÊci wód i wzrostu atrakcyj-
noÊci turystycznej akwenu jest to
dzia∏anie pierwszoplanowe. Gmi-
ny nale˝àce do Zwiàzku chcà
zwi´kszaç swoje dochody i mo˝-
liwoÊci rozwoju w oparciu o natu-
ralne walory przyrodniczo – kra-
joznawcze i turystyczne Zalewu
Zegrzyƒskiego. Dlatego te˝ g∏ów-
nym zadaniem Zwiàzku jest po-
dejmowanie wspólnych dzia∏aƒ
w zakresie ochrony wód, ziemi,
powietrza i krajobrazu wokó∏ Za-
lewu. Oprócz wspomnianej ju˝
kanalizacji terenów nad Zalewem
Zwiàzek zamierza m. in. monito-
rowaç czystoÊç wód w akwenie,
zorganizowaç system gospodarki
odpadami sta∏ymi, rozwinàç sieç
parkingów dla wypoczywajàcych
nad Zalewem, krzewiç Êwiado-

moÊç ekologicznà i wiedz´ o Za-
lewie Zegrzyƒskim.
– Wzrost atrakcyjnoÊci terenów
po∏o˝onych nad Zalewem wymaga
podj´cia wielu inwestycji, na któ-
re potrzebne sà du˝e Êrodki. Ja-
kim potencja∏em inwestycyjnym
dysponuje Zwiàzek?
– Zwiàzek zosta∏ utworzony
przez szeÊç gmin, które oprócz
raczej skromnych Êrodków inwe-
stycyjnych dysponujà du˝ym po-
tencja∏em kadrowym i organiza-
cyjnym. W szybkim tempie two-
rzà projekty programów pod
kàtem pozyskania Êrodków kra-
jowych i unijnych. Potencja∏
gmin cz∏onkowskich jest równie˝
potencja∏em Zwiàzku. Na pod-
stawie dotychczasowych do-
Êwiadczeƒ wy∏ania si´ nast´pujà-
cy podzia∏ zadaƒ – zadania, któ-
re z powodzeniem mogà byç
wykonywane przez poszczególne
gminy b´dà przez nie realizowa-

ne. Natomiast zadania wykracza-
jàce poza mo˝liwoÊci gmin lub te,
które mogà byç lepiej wykonane
przez Zwiàzek – b´dà realizowa-
ne przez Zwiàzek. 
– W ostatniej dekadzie maja br.
w Niepor´cie, tak jak w ca∏ej Pol-
sce, obchodziliÊmy 15-lecie samo-
rzàdu gminnego. Czy gmina Nie-
por´t, a wi´c tak˝e kolejne rady
gmin i wójtowie, wykorzysta∏a
swojà szans´ na stanie si´ gminà
nowoczesnà, gdzie ch´tnie osiedla-
jà si´ przybysze spoza gminy?
B´dàc radnym od momentu po-
wstania samorzàdu w obecnym
kszta∏cie uwa˝am, ˝e zrobiliÊmy
bardzo wiele, ˝eby odrobiç opóê-
nienia cywilizacyjne i staç si´ no-
woczesnà gminà. Najlepiej ocenià
to jednak nasi mieszkaƒcy.
Oprócz kilkuset zrealizowanych
inwestycji nie zaniechaliÊmy rów-
nie˝ dzia∏aƒ na rzecz zwi´kszania
potencja∏u gminy w przysz∏oÊci.

MyÊl´ o celowych dzia∏aniach,
które zaowocowa∏y przyciàga-
niem wielu inwestorów, m. in.
strefa przemys∏owa w Stanis∏awo-
wie Pierwszym, tworzeniem
miejsc pracy i wzrostem mo˝liwo-
Êci finansowych i inwestycyjnych
gminy.
Musimy jednak pami´taç, ˝e nie
b´dzie nowoczesnej i sprawiedli-
wej gminy bez codziennej troski
o los mieszkaƒców ˝yjàcych
w ubóstwie, bez rozwiàzania pro-
blemów ˝yciowych tych osób.

p Rozmawia∏: Robert Wróbel

W TRAKCIE KADENCJI

Rozmawiamy 
z ANDRZEJEM KULÑ,
radnym Gminy Niepor´t,
Przewodniczàcym Zgromadzenia Zwiàzku
Gmin Zalewu Zegrzyƒskiego

s a m o r z à d

wieÊci NIEPOR¢CKIE

Akcja promujàc uczciwoÊç i skutecz-
noÊç w samorzàdach ma przyczyniç si´
do poprawy jakoÊci ˝ycia publicznego
oraz pobudzenia aktywnoÊci obywatel-
skiej. Adresatem akcji sà samorzàdy te-
rytorialne, które przy wspó∏pracy z orga-
nizacjami pozarzàdowymi i mieszkaƒca-
mi, chcà poprawiç administrowanie
i wyeliminowaç mo˝liwoÊç korupcji.

Samorzàdy, które wezmà udzia∏ w ak-
cji i wykonajà wybrane zadania zostanà
nagrodzone specjalnym certyfikatem.
Wed∏ug organizatorów ten certyfikat ma
staç si´ w znakiem jakoÊci. Natomiast
udzia∏ w akcji i wysi∏ek w∏o˝ony w reali-
zacj´ zadaƒ zostanie doceniony przez lo-
kalnà spo∏ecznoÊç i spowoduje wzrost za-
ufania do samorzàdu ze strony obywate-
li, a tak˝e potencjalnych inwestorów.

Akcja „Przejrzysta Polska” promuje
nast´pujàce zasady funkcjonowania sa-
morzàdu lokalnego:

1. Zasada przejrzystoÊci
2. Zasada braku tolerancji dla korup-

cji
3. Zasada partycypacji spo∏ecznej
4. Zasada przewidywalnoÊci

5. Zasada fachowoÊci
6. Zasada rozliczalnoÊci
W ramach akcji „Przejrzysta Polska”

gmina Niepor´t zobowiàza∏a si´ wyko-
naç 6 zadaƒ obligatoryjnych i wybra∏a
5 zadaƒ fakultatywnych.

Zadania obligatoryjne:

1. Opracowanie opisu us∏ug Êwiadczo-
nych w samorzàdzie

Celem zadania jest u∏atwienie mieszkaƒ-
com dost´pu do us∏ug Êwiadczonych
przez gmin .́ 
2.1 Wypracowanie i wdro˝enie kodeksu

etycznego pracowników urz´du
gminnego

Kodeks etyczny jest zbiorem wartoÊci
i zasad, jakimi kierujà si´ pracownicy da-
nego urz´du. 
3.1 Opracowanie i wdro˝enie programu

wspó∏pracy z organizacjami pozarzà-
dowymi

Wariant I
Celem zadania jest opracowanie wielo-

letniego programu wspó∏pracy samorzà-
du z organizacjami pozarzàdowymi
i przyj´cie go przez rad´ w formie uchwa-
∏y. Zadanie to musi byç realizowane

z udzia∏em organizacji pozarzàdowych
(zaproszenie do wspó∏pracy przy realiza-
cji zadania przedstawicieli wszystkich
dzia∏ajàcych na terenie gminy/powiatu
organizacji).
Wariant II

W ramach zadania 3.1 mo˝liwe jest
tak˝e zaliczenia rocznego planu wspó∏-
pracy, je˝eli zosta∏ on opracowany przy
udziale organizacji pozarzàdowych (tj.
zaproszono do udzia∏u w jego opracowy-
waniu wszystkie dzia∏ajàce na terenie
jednostki samorzàdowej organizacje po-
zarzàdowe, a w przypadku du˝ych jedno-
stek ich formalne przedstawicielstwa, je-
˝eli takie funkcjonujà).
4.1 Opracowanie krótkiego materia∏u

przybli˝ajàcego mieszkaƒcom istnie-
jàcy w gminie aktualny strategiczny
dokument rozwojowy

Zadanie polega na opracowaniu krót-
kiego materia∏u, w którym mieszkaƒcy
zostanà skutecznie poinformowani
o g∏ównych za∏o˝eniach rozwojowych
gminy. Podstawà do opracowania mate-
ria∏u mo˝e byç aktualny dokument pla-
nistyczny taki jak strategia rozwoju lub
plan rozwoju lokalnego. Za aktualny
uwa˝amy dokument, który zosta∏
uchwalony lub zaktualizowany nie póê-
niej ni˝ w roku 2004. 
5.1 Wprowadzenie procedury naboru na

ka˝dy wakat w urz´dzie gminy. Pro-
cedura musi zawieraç wymóg kon-
kursów na stanowiska kierownicze

Celem zadania jest zagwarantowanie
równego dost´pu do stanowisk pracy
i weryfikacja kandydatów na pracowni-
ków w oparciu na kryterium fachowoÊci.
6.1 Urzàd przygotuje i rozpropaguje

ksià˝eczk´ (coroczny informator bu-
d˝etowy dla mieszkaƒców) pt. „Skàd
mamy pieniàdze i na co je wydaje-
my”

Celem tego dzia∏ania jest umo˝liwienie
mieszkaƒcom uzyskania informacji
o tym, jak zaprojektowano bud˝et na ko-

lejny rok oraz o rozliczeniu bud˝etu
z poprzedniego roku.

Zadania fakultatywne (wybrane przez gmi-
n´ Niepor´t):

1.1 Uruchomienie samorzàdowego ser-
wisu informacyjnego

Celem zadania jest umo˝liwienie spo-
∏ecznoÊci lokalnej udzia∏u w ˝yciu pu-
blicznym poprzez dost´p do informacji
pozbawionej politycznego komentarza
zarówno o planowanych przez samorzàd
dzia∏aniach i wydarzeniach, jak i podj´-
tych ju˝ decyzjach. Cel ten ma byç osià-
gany m.in. poprzez cykliczne wysy∏anie
serwisu informacyjnego do niezale˝nych
od samorzàdu mediów. 
1. Opracowanie systemu oznakowania

wewn´trznego w urz´dzie
Celem zadania jest u∏atwienie miesz-

kaƒcom poruszania si´ po urz´dzie oraz
identyfikacji pracowników urz´du. 
1.4 Utworzenie punktu informacyjnego

Celem dzia∏ania jest zwi´kszenie mo˝-
liwoÊci dost´pu do informacji o us∏ugach
Êwiadczonych przez urzàd gminy oraz
wykonywanych przez nià zadaniach. 
1.6 Utworzenie i rozwój sieci tablic infor-

macji lokalnej, zapewniajàcych sku-
teczny, powszechny dost´p do infor-
macji

Celem zadania jest stworzenie mo˝li-
woÊci rozpowszechniania informacji pu-
blicznych. 
2.5 Opracowanie planu i przeprowadze-

nie szkoleƒ dla pracowników z zakre-
su etyki w ˝yciu publicznym

Celem zadania jest wdro˝enie do prak-
tyki funkcjonowania urz´du szkoleƒ
z zakresu etyki dla pracowników.

Dodatkowe informacje na temat akcji
mo˝na znaleêç na stronie internetowej Gmi-
ny Niepor´t (www.nieporet.pl) oraz witrynie
akcji „Przejrzysta Polska” (www.przejrzy-
stapolska.pl).

PRZEJRZYSTY
Niepor´t
Gmina Niepor´t przystàpi∏a do spo∏ecznej akcji „przejrzysta Pol-
ska” prowadzonej przez „Gazet´ Wyborczà” przy wsparciu Pol-
sko-Amerykaƒskiej Fundacji WolnoÊci, Programu Przeciw Korupcji
Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,
Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Âwiatowego.
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Jak co roku w drugiej po∏owie czerwca,
mieszkaƒcy gminy bawili si´ na swoim
Êwi´cie w Porcie Jachtowym (Emper
Yacht) w Niepor´cie. Obchody Êwi´ta
poprzedzi∏y imprezy towarzyszàce,
które odby∏y si´ ju˝ w piàtek (17.06).
Rozpocz´∏y je biegi na orientacj´
o Puchar Wójta Gminy, w których prym
wiedli m∏odzi sportowcy z Niepor´tu. Po
po∏udniu za karcianymi stolikami w sali
Gminnego OÊrodka Kultury zasiedli
bryd˝yÊci, t´ imprez´ wspólnie z wójtem
gminy otworzy∏ honorowy goÊç Êwi´ta
Jan Tejgi, burmistrz zaprzyjaênionego
z gminà Niepor´t s∏owackiego miasta
Stražske.
Dzieƒ póêniej (18.06) od rana
rozgrywano w porcie zawody w biegach
prze∏ajowych pod has∏em Zachowaj
Trzeêwy Umys∏. Odby∏ si´ równie˝
turniej pi∏ki pla˝owej. Ich zwyci´zcy
odbierali nagrody ju˝ ze sceny,
zapowiadani przez Andrzeja Krucza
znanego prezentera telewizyjnego oraz
aktora. Festyn rozpoczà∏ program
familijny „Weso∏a Podró˝” prowadzony
przez artystów scen warszawskich.
Nast´pnie na scenie prezentowa∏y si´
zespo∏y taneczne z naszej gminy.
Wr´czono tak˝e nagrody w powiatowym
konkursie ekologicznym i zawodach
w´dkarskich. Obok sceny widowiskowà
prezentacj´ umiej´tnoÊci gaÊniczych
i ratowniczych przygotowali stra˝acy
ochotnicy z terenu gminy.
Najm∏odsi te˝ nie mogli narzekaç na
nud´. Dmuchane zabawki, karuzele
i samochodziki zapewni∏y im
wystarczajàcà porcj´ rozrywki.
O godzinie 17:00 na scen´ zaproszono
goÊci ze S∏owacji. M∏odzie˝ ze szko∏y
muzycznej wykona∏a tradycyjne pieÊni
ludowe, a tak˝e zaprezentowa∏a
fragmenty muzyki klasycznej.
Nast´pnie estradà zaw∏adnà∏ Kabaret,
czyli spektakl przygotowany przez
Stref´ Podmiejskà i m∏odzie˝ z Kàtów
W´gierskich pod kierownictwem
Bogus∏awy Okrza-Klossi. Odwa˝ne
aran˝acje i przebojowe wykonania
znanych piosenek, przeplatane
dowcipnymi dialogami przypad∏y do
gustu publicznoÊci, dlatego zosta∏y
nagrodzone goràcymi oklaskami.
Nast´pnie publicznoÊç rozgrzewa∏
Robert Gabor z cygaƒskà rewià.
Gwiazdà wieczoru ˝yczliwie przyj´tà
przez publicznoÊç dosyç nieoczekiwanie,
z powodu choroby lidera zespo∏u Wilki,
zosta∏ zespó∏ Varius Manx. Chocia˝
trudno nadà˝yç za zmianami wokalistek
zespo∏u, to r´ka Roberta Jansona do
komponowania przebojów zosta∏a ta
sama, wi´c t∏um zebrany w porcie bawi∏
si´ znakomicie wspólnie Êpiewajàc hity
zespo∏u. Âwi´to zakoƒczy∏ pokaz
sztucznych ogni.

p RW

Zgromadzonych mieszkaƒców powita∏ wójt, S∏awomir Maciej
Mazur w towarzystwie Jana Tejgi, burmistrza s∏owackiego
miasta Stražske oraz Przewodniczàcego Rady Gminy Niepor´t
Andrzeja Olechowskiego.

Jednà z imprez towarzyszàcych Âwi´tu Gminy by∏y
biegi na orientacj´. Puchar Gmin nad Zalewem
Zegrzyƒskim zdoby∏a dru˝yna z Niepor´tu.

Turniej Bryd˝a Sportowego o Puchar Wójta Gminy
Niepor´t.

Wirtuozowskie wykonania klasyki na cymba∏ach. Milan
Jarka ze szko∏y muzycznej w StraÏske.

Wyst´p tria gitarowego z∏o˝onego z uczniów szko∏y
muzycznej ze Stražske.

Najm∏odszych rozruszali „kolejarze”, którzy
wspólnie z dzieçmi wyruszyli w „Weso∏à
Podró˝”.

Zabawa z klaunem na szczud∏ach podczas
popo∏udniowego programu familijnego.

Symbol kupalnocki – wianki – zgodnie z tradycjà
pop∏yn´∏y po wodzie szukajàc dobrej wró˝by.

Najwi´ksi si∏acze z poszczególnych so∏ectw
gminy zmierzyli si´ ze sobà przeciàgajàc lin´.

Âwi´to 
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W dniach od 17 do 19 czerwca goÊciliÊmy
dziesi´cioro dzieci wraz z nauczycielami ze Szko∏y
Muzycznej z partnerskiego miasta Stražske. Aby
m∏odzi goÊcie mi∏o sp´dzili wolny czas zaopiekowa∏a
si´ nimi grupa m∏odzie˝y z Józefowa i Niepor´tu.
Za program pobytu S∏owaków odpowiedzialne by∏y
nauczycielki ze Szko∏y Podstawowej w Józefowie –
Agnieszka Powa∏a i Magdalena Ko∏buk.
Pierwszy dzieƒ pobytu to poznanie si´ m∏odzie˝y,
próba m∏odych artystów w Szkole w Józefowie oraz
wspólna zabawa w oÊrodku „Promenada”. Bariera
j´zykowa szybko zosta∏a pokonana, o czym najlepiej
Êwiadczy∏y wspólne taƒce 
i Êpiewy. Drugi dzieƒ pobytu rozpoczà∏ si´ od wizyty
w zak∏adzie Cerealia, gdzie goÊci i gospodarzy
zaskoczy∏y „chirurgiczne” stroje i maski, które
trzeba by∏o za∏o˝yç, aby zwiedziç zak∏ad.
Wszystkim bardzo smakowa∏y bu∏ki, które sà tam
produkowane. Kolejna wizyta, tym razem na
Ranchu Bena, okaza∏a si´ doskona∏ym pomys∏em.
Uczestnikom podoba∏y si´ przebywajàce tam
zwierz´ta, mi´dzy innymi gadajàca papuga Ara.
Kolejnym punktem tego programu by∏o zwiedzanie
koÊcio∏a N.M.P. Niepokalanego Pocz´cia
w Niepor´cie, z którego historià zapozna∏ goÊci,
proboszcz Zbigniew Brzozowski.
Po obiedzie m∏odzi artyÊci udali si´ na Âwi´to
Gminy. Wyst´p na scenie by∏ dla nich nie lada
wyzwaniem. Poradzili sobie znakomicie, dajàc popis
wirtuozowskich umiej´tnoÊci gry na gitarach i na
cymba∏ach oraz doskona∏ych mo˝liwoÊci wokalnych.
W pe∏ni zas∏u˝yli na goràce brawa, których nie
skàpi∏a licznie zgromadzona publicznoÊç. Po
wyst´pie m∏odzie˝ ze StraÏske mia∏a mo˝liwoÊç
zabawy i udzia∏u w licznych atrakcjach imprezy.
Póêniej wspólnie zjedli kolacj´ w Porcie Pilawa,
a Bosman pocz´stowa∏ wszystkich lodami.
Ostatni dzieƒ by∏ przeznaczony na wycieczk´ do
Warszawy. W czasie krótkiego pobytu nie sposób
wprawdzie pokazaç wszystkich uroków stolicy, ale
uda∏o si´ przybli˝yç goÊciom Starówk´, Plac
Zamkowy, Rynek Nowego Miasta oraz Pa∏ac
Kultury i Nauki, gdzie obejrzeli wystaw´ „Mózg”
oraz panoram´ Warszawy.
Wspólny obiad i ju˝ trzeba by∏o si´ po˝egnaç.
Wymiana numerów telefonów, adresów, obietnice
odwiedzin, liczne uÊciski, dobrze skrywane ∏zy
najlepiej Êwiadczà, ˝e pobyt by∏ mi∏y i zaowocowa∏
nawiàzaniem nowych znajomoÊci. Obdarowani
ró˝nymi pamiàtkami goÊcie odjechali, a my có˝,
b´dziemy bardzo mi∏o wspominaç sp´dzone ze
s∏owackà m∏odzie˝à dni. Czekamy niecierpliwie na
zaproszenie i rewizyt´ w Stražske.

p Agnieszka Powa∏a

Dzieci ze S∏owacji

Delegacja ze S∏owacji podczas pokazu sprz´tu policyjnego
na terenie komisariatu w Niepor´cie

Wójt gminy prezentuje s∏owackim goÊciom teren Portu
w Niepor´cie (Emper Yacht)

M∏odzi goÊcie ze Stražske w towarzystwie rówieÊników z Polski
i proboszcza ks. Zbigniewa Brzozowskiego.

Porywajàcy i prowokujàcy
kabaret w wykonaniu Strefy
Podmiejskiej.

Turniej pi∏ki pla˝owej.

Efektowne pokazy ochotniczych stra˝y po˝arnych
przyciàgn´∏y uwag´ mieszkaƒców.

Rewia cygaƒska Roberta Gabora rozgrza∏a publicznoÊç przed
wyst´pem gwiazdy wieczoru.

Gminy
Kulminacyjnym punktem Âwi´ta Gminy by∏ wyst´p gwiazdy
wieczoru – zespo∏u Varius Manx. 



W osiemdziesiàtym roku od zgonu ksi´dza Âlepow-
roƒskiego to poÊmiertne wspomnienie warto wiernie
przytoczyç, by oddaç ho∏d pasterzowi 56 lat czuwa-
jàcemu nad licznà ju˝ wtedy parafià:
„Â.p. ks. W∏adys∏aw Âlepowroƒski. Z grona najstar-
szych kap∏anów naszej Archidiecezji i dawnej daty ty-
pów, uby∏ jeden zacny kap∏an Êp. W∏adys∏aw Âlepow-
roƒski. Zdaje si ,́ ˝e nazwisko onego kap∏ana znane
jest wszystkim kap∏anom naszej Archidiecezji. KreÊlà-
cy te s∏owa mia∏ szcz´Êcie z nim przez d∏u˝szy czas sà-
siadowaç i do samej Êmierci utrzymywa∏ stosunki naj-
wi´kszej przyjaêni, co da∏o sposobnoÊç doskonale po-
znaç t´ pi´knà dusz .́ Ku zbudowaniu m∏odszego
pokolenia kap∏anów i celem sp∏acenia d∏ugu wdzi´cz-
noÊci, jaki zaciàgnà∏em wzgl´dem zmar∏ego Ê.p. W∏a-
dys∏awa, pozwol´ sobie przytoczyç kilka rysów z je-
go d∏ugiego ˝ywota.
Â.p. ksiàdz W∏adys∏aw pochodzi∏ ze szlacheckiej rodzi-
ny herbu Âlepowron. Do szkó∏ ucz´szcza∏ w Warsza-
wie, do drugiego ówczesnego gimnazjum gubernial-
nego. B´dàc jeszcze ch∏opcem mówi∏, ˝e b´dzie ksi´-
dzem. Na ∏awie szkolnej, przed ukoƒczeniem nauk,
wià˝e si´ Êlubem czystoÊci na s∏u˝b´ Bo˝à. Ten Êlub
jak mi opowiada∏ w póênej staroÊci uratowa∏ go, ̋ e nie

poszed∏ za z∏udnemi obietnicami Êwiata, a obietnice
by∏y dosyç pon´tne dla zdolnego i powabnej postaci
m∏odzieƒca, walka by∏a nielada zw∏aszcza, ˝e bliscy
krewni namawiali, aby zmieni∏ swoje zamiary poÊwi´-
cenia si´ Bogu na s∏u˝b´ o∏tarza. Bogu przyrzek∏em
s∏u˝yç, s∏owa nie cofn ,́ stanowcza by∏a odpowiedz.
(…) 56 lat pasterzowa∏ w Niepor´cie, ukocha∏ t´ pa-
rafi´ ca∏à, duszà i gdy W∏adza Duchowna propono-
wa∏a mu wybitniejszà placówk ,́ prosi∏, jako o naj-
wi´kszà ∏ask ,́ by móg∏ pracowaç na zawsze w swoim
ukochanem Niepor´cie. Jaki to pi´kny przyk∏ad pa-
sterskiego serca i prawdziwego przywiàzania. By∏ oj-
cem dla swej parafii, znany ze swej dobroci i wielkiej
bezinteresownoÊci. (…)
Opisane w tej „wiàzance” walory i cnoty Ê.p. ks W∏a-
dys∏awa Âlepowroƒskiego niejako potwierdzili
wdzi´czni parafianie, wmurowujàc w Êcian´ po∏udnio-
wà Êwiàtyni niepor´ckiej epitafium poÊwi´cone pa-
mi´ci kap∏ana wraz z jego fotografià. Prochy zmar∏e-
go z∏o˝ono w rodzinnym grobie na parafialnym cmen-
tarzu wÊród swoich parafian, którym poÊwi´ci∏ ca∏e
d∏ugie niepor´ckie pasterzowanie.(…)
konfrater – od ∏ac. confraternitas – bractwo, brat

p W∏odzimierz B∏awdziewicz
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Z dziejów gminy

PRO MEMORIA
20 lutego 1925 roku zmar∏ Ê.p.
ksiàdz W∏adys∏aw Âlepowroƒski.
Urodzi∏ si´ 28 paêdziernika 1839
roku. Przez 56 lat by∏ proboszczem
niepor´ckiej parafii. Pe∏ni∏ t´ s∏u˝b´
najd∏u˝ej ze wszystkich proboszczów
tej parafii. By∏a to nieprzeci´tna
postaç, którà opisa∏ w 3 numerze
WiadomoÊci Archidiecezjalnych
Warszawskich z roku 1925 na 114
stronie, podpisany „X”, anonimowy
przyjaciel, jak sam pisze – „konfrater
stanu duchownego”.

m i e s z k a ƒ c y

– Wydaje si´, ˝e produkcj´ stalo-
wych bram i zbiorników wiele dzie-
li od skomplikowanych wind, kiero-
wanych radiem wózków i obroto-
wych scen, które sà Paƒskim
dzie∏em i podstawowym elementem
najwa˝niejszych polskich spektakli
muzycznych ostatnich lat. Jak wy-
glàda∏a droga „od krat do kurtyny”?
– Gdy rozpoczynaliÊmy prac´ by-
∏o nas trzech – in˝ynierów, przez
kolejne lata zmie-
nia∏a si´ obsada.
Teraz jest to oko-
∏o dziesi´ciu
osób, a firma ma
charakter rodzin-
ny. Ja wyszed∏em
z zak∏adu paƒ-
stwowego, który
zajmowa∏ si´ pro-
totypami i awa-
riami konstrukcji
stalowych. 
Pierwszym wi´k-
szym zamówieniem by∏y produko-
wane przez nas seryjnie okna do
hal przemys∏owych. Przez ca∏y
czas prowadziliÊmy równie˝ drob-
ne naprawy sprz´tu dla rolników.
To by∏ rok 1985. Przez zupe∏ny
przypadek poznaliÊmy pana Grze-
gorzewskiego, ówczesnego dyrek-
tora teatru Studio w Warszawie.
Pierwszà premierà, podczas której
staliÊmy po drugiej stronie kurty-
ny by∏o La Boheme. Przez osiem
kolejnych lat Studio zamawia∏o
konstrukcje stalowe tylko u nas.
Póêniej wspó∏pracà z nami zainte-
resowa∏y si´ inne teatry. RobiliÊmy
to, czego nie robili inni. Elementy
mechaniczne, które jeêdzi∏y, pod-
nosi∏y si´ i chodzi∏y bez udzia∏u
bezpoÊredniego ludzi, najcz´Êciej
kierowane radiem. Wraz ze zmia-
nà tendencji w teatrze, który zaczà∏
rozmachem upodabniaç si´ do ki-
na, zapotrzebowanie na takie kon-

strukcje sta∏o si´ znacznie wi´ksze.
Min´∏o kilka lat naszej pracy i nie
ma prawie teatru w Warszawie,
w którym nie prze˝ywaliÊmy kolej-
nych premier. 
– Ruchoma wyspa w musicalu Pio-
truÊ Pan, je˝d˝àcy po scenie Cadil-
lac w Grease, czy pod∏oga, która
staje si´ dziobem ∏odzi w Kotach, to
wszystko wydaje si´ byç wielkim
konstruktorskim wysi∏kiem.

– Najwi´cej k∏o-
potu mieliÊmy
chyba z tà ∏odzià
w Kotach. Pro-
blem polega∏ na
tym, ˝e by∏a tyl-
ko dziura na or-
kiestr ,́ a mieli-
Êmy zrobiç klap ,́
która b´dzie si´
chowa∏a nie po-
zostawiajàc naj-
mniejszej szpar-
ki. WykonaliÊmy
to tak, ˝e na
wierzchu nie pozosta∏ ˝aden za-
wias, a w szpary nie da∏o si´ wci-
snàç nawet no˝a. Niedawno w Ro-
meo i Julii robiliÊmy ruiny koÊcio-
∏a, które majà Êrednic´ 12 metrów
i wysokoÊç przesz∏o oÊmiu. Ca∏a ta
pi´ciotonowa konstrukcja wyje˝-
d˝a kilkanaÊcie metrów do przo-
du, a nast´pnie si´ obraca. Opera-

tor siedzi na balkonie i radiowo
steruje koÊcio∏em. 
Choç wyda si´ to Panu banalne,
to dosyç nowatorskie by∏o zasto-
sowanie nowego nap´du w ru-
chomym domku w Miss Sajgon,
który w jednym kierunki poru-
sza∏ si´ na kó∏kach, a nast´pnie
si´ podnosi∏ i na innych kó∏kach
si´ obraca∏. Za to najzabawniej-
sze techniczne wyzwanie zwiàza-
ne by∏o ze spektaklem sprzed kil-
ku lat, gdy zabezpieczyç mia∏em
wind ,́ na której siedzia∏y trzy po-
wa˝ne matrony. Poniewa˝ warun-
kiem by∏o u˝ycie ca∏kowicie bez-
szelestnego urzàdzenia, winda
musia∏a byç podnoszona r´cznie.
Jak jednak zabezpieczyç jà przed
nag∏ym zjazdem, gdy lewarek wy-
padnie z ràk kr´càcego, jeÊli nie
mo˝na u˝yç g∏oÊnej zabezpiecza-
jàcej z´batki? MyÊla∏em nad tym
wiele dni. Pewnego razu wnuczka
bawi∏a si´ przy mnie jojo, które

zapala∏o si´ podczas kr´cenia.
Przyszed∏ mi do g∏owy pomys∏.
Skonfiskowa∏em dziecku zabawk´
i wykorzysta∏em w zabezpiecze-
niu r´cznej windy element, który
si∏à odÊrodkowà za∏àcza∏ diod´
w jojo. W teatrze sta∏ si´ podsta-
wà dzia∏ania hamulca bezpie-
czeƒstwa. Zadzia∏a∏o!

– Takie urzàdzenia musz´ si´ prze-
cie˝ kiedyÊ psuç. Co si´ wówczas
dzieje?
– Podczas ka˝dej premiery stoimy
po drugiej strony kurtyny i wspól-
nie z re˝yserem zaciskamy kciuki.
On za aktorów, my za elementy
sceny. Gdy spektakl grany jest d∏u-
go, jesteÊmy oczywiÊcie pod telefo-
nami, jednak pra-
cownicy techniczni
teatru radzà sobie
z obs∏ugà sprz´tu,
a ten na szcz´Êcie
zawsze by∏ nieza-
wodny.
No.... prawie za-
wsze. Raz zawiód∏
i by∏ to dla nas
prawdziwy horror.
To by∏o podczas
musicalu PiotruÊ
Pan w teatrze Ro-
ma. Zadzwoni∏ te-
lefon w trakcie trwania spekta-
klu, wi´c by∏o wiadomo, ˝e sytu-
acja jest powa˝na. By∏em
w Warszawie i pojawi∏em si´ za
kurtynà w kilka minut. Przerwa-
no spektakl. Nie zadzia∏a∏a
kraƒcówka, taki ogranicznik.
Wyspa pojecha∏a dalej ni˝ po-
winna. Obs∏uga próbujàc jà na-
prawiç niemal doszcz´tnie znisz-
czy∏a urzàdzenie. OczywiÊcie dy-
rektor Wojciech K´pczyƒski,
wyszed∏ na scen´ i przepraszajàc
widzów odwo∏a∏ spektakl. Moi
pracownicy w ogóle nie chcieli
zabraç si´ za napraw .́ Uznali, ˝e
nie ma na to najmniejszych
szans. Dopiero, kiedy ja wzià∏em
si´ do pracy, zacz´li mi poma-
gaç. PracowaliÊmy ca∏y wieczór,
noc i ca∏y nast´pny dzieƒ, uru-
chomiliÊmy wysp´ dok∏adnie
z 15 minutowym opóênieniem
tu˝ przed spektaklem kolejnego
dnia.

– Uzyska∏ Pan niemal monopol na
spektakle muzyczne: Crazy For
You, Chicago, Miss Sajgon, Gre-
ase, PiotruÊ Pan, Koty… teraz Ro-
meo i Julia, tytu∏y mo˝na wymie-
niaç w nieskoƒczonoÊç, czy o czymÊ
zapomnia∏em?
– Wszystkich spektakli nie pami´-
tam ja sam. Teraz robimy Wampiry.

– Wampiry? Zabrzmia∏o groênie.
WyjaÊnijmy, ˝e mówi Pan o spek-
taklu na podstawie filmu Romana
Polaƒskiego „Nieustraszeni po-
gromcy wampirów”, którego pre-
miera przewidziana jest na pierw-
szego paêdziernika. Zdradzi Pan
jakàÊ tajemnic´ spektaklu?
– W∏aÊnie stoimy przy tej kon-
strukcji. To sà aluminiowe ˝ebra
cmentarzyska, na którym b´dà
znajdowa∏y si´ groby wampirów.
Cmentarzysko b´dzie sta∏o nie-
mal pionowo, podczas spektaklu
musi zjechaç, a z 16 grobów z po-
krywami b´dà wychodzi∏y wam-
piry. Robimy równie˝ podwozie;
stalowe, zdalnie sterowane, która
zagra w spektaklu ruchomà
karczm .́ Ja b´d´ z pewnoÊcià na
premierze (Êmiech), czytelników
WieÊci równie˝ zapraszam.

p Rozmawia∏: Robert Wróbel
fot. arch. prywatne 

P∏ywajàce wyspy, je˝d˝àce domy i cmentarzyska pe∏ne
wampirów... powstajà w ma∏ym zak∏adzie przy ulicy
Zwyci´stwa w Nieporcie. Rodzinna firma paƒstwa
Szczechowskich, SO METAL s.c. dzia∏a, jak mówi Pan
Waldemar, od wojny Jaruzelskiego. Przez ten czas
z niewielkiego zak∏adu przygotowujàcego konstrukcje stalowe
sta∏a si´ niemal potentatem, jeÊli chodzi o pewne typy
zamówieƒ. Jednym z nich sà konstrukcje zwiàzane z budowà
scen teatralnych, a w szczególnoÊci musicalowych.

ZA kurtynà
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