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w skrócie
POMOC W ROZWIÑZYWANIU
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
HARMONOGRAM DY˚URÓW cz∏onków Gminnej Komisji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych
w Niepor´cie w kwietniu 2013 r. Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ – wejÊcie od rehabilitacji):
• 23 kwietnia 2013 r. – K. Malinowska-Lerman,
E. Ró˝aƒska.
• 30 kwietnia 2013 r. – H. Powa∏a, A. Burzyƒski
Spotkania Komisji w kwietniu 2013 r.: Urzàd Gminy Niepor´t, sala konferencyjna, II pi´tro – 23 kwietnia
od godz. 16.00

Trwajà prace przy przebudowie
kładki nad Kanałem ˚eraƒskim
w Niepor´cie. Modernizacja poprawi
stan techniczny przejÊcia oraz
przystosuje je do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

PRZEBUDOWA kładki nad Kanałem ˚eraƒskim
P
rzetarg na wykonanie inwestycji gmina og∏osi∏a ju˝
w ubieg∏ym roku. Niestety,
wy∏oniony w jego wyniku wykonawca nie przystàpi∏ do podpisania
umowy. Wybrano wi´c drugà
pod wzgl´dem zaproponowanej ceny ofert´ Przedsi´biorstwa Budownictwa Làdowego „Mazowieckie
Mosty” Sp. z o.o. z Miƒska Mazowieckiego, z którym umow´ podpisano w grudniu. Koszt inwestycji
wyniesie ok. 1 mln 800 tys. z∏.
W 2012 roku Gminie przyznano 500 tys. z∏ dofinansowania ze
Êrodków unijnych, w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego,
na ten cel. Umowa na dofinansowanie z samorzàdem Województwa
Mazowieckiego podpisania zosta∏a 7 listopada 2012 roku.

w WIEÂCIACH
NIEPOR¢CKICH
czytaj o...
•

Formalne wprowadzenie wykonawcy na budow´ nastàpi∏o ju˝
w styczniu, jednak rozpocz´cie
prac wstrzyma∏y warunki atmosferyczne. Modernizacja rozpocz´∏a
si´, gdy tylko pogoda na to pozwoli∏a. Jej g∏ównym celem jest przystosowanie k∏adki do potrzeb osób
niepe∏nosprawnych. Wybudowane
zostanà
dwie
pochylnie,
po wschodniej i zachodniej stronie
kana∏u, które u∏atwià tak˝e poruszanie si´ matkom z dzieçmi w wózkach oraz rowerzystom. Prace poprawià równie˝ stan techniczny
przejÊcia, a tym samym bezpieczeƒstwo jego u˝ytkowników. Remont
k∏adki przewiduje renowacj´ konstrukcji metalowej i wymian´ drewnianej nawierzchni. Równie wa˝ne
jest jednoczesne dostosowanie kon-

GMINNE INWESTYCJE
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strukcji do obowiàzujàcych przepisów, majàcych na uwadze w∏aÊnie
bezpieczeƒstwo u˝ytkowników.
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KONTAKT: promocja@nieporet.pl

Jednym z przyk∏adów jest wymagana wysokoÊç balustrady – 110 cm.
Obecnie trwajà prace budowlane

i konstrukcyjne przy budowie
dwóch pochylni.
Ë B Wilk

WYPEŁNIJ deklaracj´ „Êmieciowà”
Urzàd Gminy Niepor´t informuje, ˝e z koƒcem marca br. upłynàł termin składania
deklaracji o wysokoÊci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W zwiàzku z powy˝szym w∏aÊciciele nieruchomoÊci (domów jednorodzinnych i wielorodzinnych), którzy nie zdà˝yli wywiàzaç si´ z tego obowiàzku,
zobowiàzani sà z∏o˝yç jà najpóê-

„AKADEMIA MAŁYCH
ODKRYWCÓW”
z certyfikatem
•

niej do 30 kwietnia 2013 r.
W przypadku gdy, deklaracja nie
zostanie z∏o˝ona w wy˝ej wyznaczonym terminie, wówczas wysokoÊç op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

str.
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zostanie okreÊlona w drodze decyzji administracyjnej na podstawie stawek op∏at dotyczàcych
odpadów niesegregowanych tj.
20 z∏ od osoby zamieszkujàcej
na danej nieruchomoÊci.

ZAPROSZENIE NA OBCHODY
222. Rocznicy Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

URZÑD GMINY NIEPOR¢T pl. WolnoÊci 1, 05-126 Niepor´t

•

tel. (22) 767 04 00
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•
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G M I N I E

GMINNE INWESTYCJE
MODERNIZACJA
szkoły w Białobrzegach
Og∏oszone zosta∏o zamówienie publiczne na modernizacj´ szko∏y
w Bia∏obrzegach.
Zakres robót obejmuje przede
wszystkim wymian´ pod∏ogi w korytarzu na parterze, w cz´Êci starej
i nowej budynku. Stare p∏ytki zostanà zerwane i zastàpione wyk∏adzinà typu tarkiet optima. Ponadto,

WYKONANIE dokumentacji
projektowo-kosztorysowej przebudowy
dróg gminnych i wewn´trznych

Budowa kanalizacji
w ulicy Pla˝owej

BUDOWA GMINNEJ KANALIZACJI
Po d∏ugiej zimie, która wstrzymywa∏a prace ziemne, rozpocz´∏a si´
budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Pla˝owej w Bia∏obrzegach.
Wykonawcà prac jest firma DKM
Laskowscy. Inwestycja obejmuje

równie˝ po∏o˝enie kanalizacji w ulicy Wojska Polskiego. ¸àcznie przyb´dzie 866 metrów infrastruktury
kanalizacyjnej. Koszt ca∏oÊci prac to
ok. 1 mln. z∏. Termin ich zakoƒczenia wyznaczony zosta∏ w koƒcu
wrzeÊnia 2013 roku.
Ë BW

WODOCIÑG NA WIERZBOWEJ
Ju˝ wkrótce rozpocznie si´ budowa wodociàgu w ulicy Wierzbowej
w Kàtach W´gierskich.
Przetarg na budow´ wodociàgu wy∏oni∏ wykonawc´ – firm´ Jartex ze

Skierniewic. D∏ugoÊç sieci w ulicy
Wierzbowej wyniesie 660 metrów.
Koszt inwestycji to 60 270 z∏.
Zgodnie z umowà prace zrealizowane zostanà do koƒca czerwË BW
ca 2013 roku.

PROJEKTY gminnej sieci wodociàgowej
Rozstrzygni´ty zosta∏ przetarg
i wybrano wykonawc´ dokumentacji projektowo-kosztorysowej
gminnej sieci wodociàgowej:
• w ulicy Weso∏ej w Stanis∏awowie
Pierwszym za kwot´ 4 674 z∏,
• w ulicy Bursztynowej w Rembelszczyênie za kwot´ 10 209 z∏,

w ca∏ym korytarzu pomalowane
zostanà Êciany oraz sufit.
Otwarcie ofert nastàpi 23 kwietnia.
Opracowywana jest równie˝ koncepcja rozbudowy szko∏y o sal´
gimnastycznà, po której b´dzie
mo˝na przystàpiç do sporzàdzenia
dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji.
Ë BW

• w ulicy GoÊcinnej i Letniej w Stanis∏awowie Drugim za kwot´ 7 134 z∏.
Dokumentacje wykona Biuro Projektowo-Inwestycyjne Zygmunt Lisowski z Che∏ma. Termin realizacji
zamówieƒ – 5 miesi´cy od dnia podpisania umowy.
Ë BW

PROJEKTY
oÊwietlenia
gminnych dróg

Rozstrzygni´te zosta∏o zamówienie
publiczne na prace projektowe
zwiàzane z przebudowà dróg
gminnych i wewn´trznych.

Rozstrzygni´ty zosta∏ przetarg
i wybrano wykonawców dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oÊwietlenia ulicznego
dróg gminnych:
• oÊwietlenia ulicy Kwiatowej w Micha∏owie-Grabinie, szacowany
koszt projektu to 3600 z∏,
• oÊwietlenia ulic LeÊnej i Sienkiewicza w Józefowie, szacowany
koszt projektu – 17 100 z∏.
Wykonawcà obydwu projektów
b´dzie firma ATP – GEO s.c. Geodezja i Projektowanie. Termin realizacji – 6 czerwca 2013 r;
• oÊwietlenia ulic GoÊcinnej i Letniej
w Stanis∏awowie Drugim, szacowany koszt projektu – 8856 z∏,
• oÊwietlenia ul. Rumiankowej
w Niepor´cie, szacowany koszt
projektu to 7257 z∏.
Wykonawcà obydwu projektów
b´dzie firma JK Complex S.c. z Bia∏egostoku. Termin realizacji –
6 czerwca 2013 r.
Ë BW

W ramach zamówienia wykonana
zostanie dokumentacja projektowa
przebudowy:
• ul. P´czkowskiego w Niepor´cie,
na odcinku 520 metrów, za kwot´ 7 380 z∏,
• ul. Ma∏o∏´ckiej w Izabelinie, Aleksandrowie i Niepor´cie, na odcin-

ku ok. 3 km, za kwot´ 30 tys. z∏,
• ul. Rodziny Kaliƒskich w Józefowie, na odcinku 400 m, za kwot´ 7 500 z∏,
• drogi wewn´trznej w Bia∏obrzegach, przepust na rowie „A” z dojazdami, za kwot´ 6 000 z∏.
Wykonawcà dokumentacji jest firma INWESTOR z Konina.
Termin realizacji zamówienia –
4 miesiàce od daty podpisania umowy.
Ë BW

PIEL¢GNACJA gminnej zieleni
Rozstrzygni´te zosta∏o zamówienie
publiczne i podpisana umowa
z firmà, która Êwiadczyç b´dzie
us∏ugi zwiàzane z piel´gnacjà zieleni na terenie gminy Niepor´t.
Us∏ugi Êwiadczyç b´dzie Zak∏ad
Urzàdzania i Utrzymania Zieleni
„Natura” z Warszawy w terminie
do koƒca 2013 roku. Do jego obowiàzków nale˝eç b´dzie m.in. ci´cie
sanitarno-formujàce drzew i krzewów, usuwanie suchych drzew, ko-

W Urz´dzie Gminy Niepor´t odbyła si´ uroczystoÊç, której głównymi bohaterami były pary z pi´çdziesi´cioletnim sta˝em
mał˝eƒskim. Wójt Maciej Mazur wr´czył im medale „Za długoletnie po˝ycie mał˝eƒskie” przyznane przez Prezydenta RP.

UROCZYSTOÂå złotych godów

szenie trawy, odchwaszczanie, podlewanie, zak∏adanie nowych trawników, grabienie liÊci. Prace wykonywane b´dà na gminnych terenach
zielonych m.in. na Placu WolnoÊci
w Niepor´cie, na Dzikiej Pla˝y,
przy ul. Rynek na Osiedlu G∏ogi,
w Zegrzu Po∏udniowym.
Na poczàtku ka˝dego miesiàca firma otrzyma harmonogram prac,
które b´dzie obowiàzana wykonaç.
¸àczna wartoÊç umowy to 124 tys.
Ë BW
z∏otych.
Na uroczystoÊç w Urz´dzie Gminy
Niepor´t przyby∏o tym razem 7 par
ma∏˝eƒskich. Powitane zosta∏y przez
Wójta Macieja Mazura oraz Przewodniczàcego Rady Gminy Eugeniusza Woêniakowskiego, którzy z∏o˝yli jubilatom serdeczne ˝yczenia i gratulacje. Kulminacyjnym punktem
spotkania by∏o wr´czenia medali
„Za d∏ugoletnie pozycie ma∏˝eƒskie”,
przyznanych przez Prezydenta RP.
Jubilaci otrzymali równie˝ pamiàtkowe upominki od gospodarzy wieczoru. Nast´pnie przy rocznicowym torcie goÊcie wys∏uchali koncertu zespo∏u „Piena Voce” z Gminnego
OÊrodka Kultury, prowadzonego
przez Katarzyn´ Ignaciuk.
Redakcja „WieÊci Niepor´ckich”
przy∏àcza si´ do serdecznych ˝yczeƒ
i wyrazów uznania dla ma∏˝onków,
którzy z sukcesem piel´gnujà ˝ycie
rodzinne przez tak wiele lat.
Ë BW
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W zwiàzku z powtarzajàcymi si´
pytaniami na temat prowadzonej
na terenie powiatu modernizacji
ewidencji gruntów i budynków
przekazujemy Paƒstwu
informacj´ o realizowanych
przez firm´ InterTIM działaniach.

G M I N I E

W poniedziałek 25 marca odbyła si´
XXXIX sesja Rady Gminy Niepor´t.

AKTUALIZACJA
gleboznawczej
klasyfikacji
gruntów
Marsza∏ek Województwa wraz ze
Starostà Legionowskim, dzi´ki Êrodkom pozyskanym z Unii Europejskiej
realizujà projekt:
„Wsparcie prac zwiàzanych z przekazaniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupe∏nienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego
rejestru, przekszta∏cenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej,
prace zwiàzane z przekszta∏ceniem
do postaci cyfrowej innych danych
przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniajàcych wpisy
w EGiB”.
Pracami zwiàzanymi z modernizacjà ewidencji gruntów oraz za∏o˝eniem ewidencji budynków i lokali zosta∏y obj´te mi´dzy innymi tereny
gminy Niepor´t.
Wykonawcà powy˝szych prac, wy∏onionym przez Marsza∏ka w drodze
przetargu, jest InterTIM, Al. Stanów
Zjednoczonych 72 lok. 180, 04-036
Warszawa (tel. 22 122 88 08). Prace
prowadzone sà od czerwca 2012 roku do listopada 2013 r.
Modernizacja ewidencji gruntów to
zespó∏ prac podejmowanych przez
Starost´ w celu uzupe∏nienia ju˝ funkcjonujàcego operatu ewidencji gruntów i budynków o brakujàce dane, dostosowanie istniejàcych operatów
do wymogów nak∏adanych przepisami i poprawienie funkcjonowania
operatu ewidencji gruntów i budynków.
W ramach realizacji prac Wykonawca prowadzi prace terenowe polegajàce w pierwszej fazie na wywiadzie terenowym i wykonaniu dokumentacji fotograficznej budynków
znajdujàcych si´ w terenie. Po tych
dzia∏aniach przeprowadzane b´dà pomiary terenowe, nast´pnie zostanie
opracowany projekt operatu opisowo-kartograficznego i wy∏o˝ony
do wglàdu zainteresowanym stronom, o czym mieszkaƒcy terenów,
których dotyczà prace, zostanà poinformowani poprzez informacje Starosty umieszczone w prasie, w odpowiednich urz´dach gmin, u so∏tysów.
Pracownicy firmy InterTIM wykonujàcy prace geodezyjne powinni
okazaç na ka˝de wezwanie zainteresowanych osób upowa˝nienie
do wykonywania tych prac sygnowane przez Starost´ i Wydzia∏ Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami Starostwa Powiatowego
w Legionowie.
Prosimy o przekazywanie informacji na temat prowadzonych przez firm´ InterTIM prac oraz zg∏aszanie
ewentualnych uwag do Geodety Powiatowego – Paw∏a ¸ukaszczuka,
który ch´tnie udzieli wszelkich wyjaÊnieƒ w tej sprawie od poniedzia∏ku
do piàtku w godzinach 8-16, pod numerem telefonu 513 340 745.
Ë red

Z OBRAD sesji Rady
Gminy Niepor´t
odczas sesji Rada Gminy przyj´∏a m.in. nast´pujàce uchwa∏y:
– uchwa∏à Nr XXXIX/23/2013
Rada Gminy, zgodnie z wnioskiem
so∏tysów, nie wyrazi∏a zgody
na utworzenie funduszu so∏eckiego
w 2014 r;
– uchwa∏à Nr XXXIX/24/2013 dokonano zmian w zapisie Statutu SP
ZOZ w Niepor´cie, polegajàcych
na uwzgl´dnieniu bie˝àcych potrzeb organizacyjnych OÊrodka;
– uchwa∏à Nr XXXIX/25/2013
uchwalono „Program opieki
nad zwierz´tami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnoÊci zwierzàt na terenie Gminy Niepor´t

P

w 2013 roku”;
W dalszej cz´Êci obrad radni zdecydowali o przystàpieniu do sporzàdzenia kolejnych planów miejscowych:
1) „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru so∏ectwa Stanis∏awów Drugi, w gminie Niepor´t” (uchwa∏a nr XXXIX/27/2013),
2) „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz´Êci
obszaru so∏ectwa Kàty W´gierskie – rejon ulicy Stru˝aƒskiej
i wschodnia strona ulicy KoÊcielnej, w gminie Niepor´t” (uchwa∏a nr XXXIX/28/2013),
3) „Miejscowego planu zagospoda-

W dniach 22 – 26 kwietnia w Urz´dzie Gminy
Niepor´t funkcjonował b´dzie punkt przyjmowania
zeznaƒ rocznych.

ZŁÓ˚ PIT w Urz´dzie Gminy
Kolejny ju˝ raz Urzàd Skarbowy
w Legionowie organizuje na terenie
powiatu dy˝urne punkty przyjmowania rozliczeƒ rocznych. Przy wspó∏pracy Naczelnika Urz´du Skarbowego i Wójta Gminy Niepor´t punkt taki
zorganizowany
zostanie
w Urz´dzie Gminy, na Placu Wolno-

Êci w Niepor´cie.
Punkt dy˝urowa∏ b´dzie od 22
do 26 kwietnia (od poniedzia∏ku
do piàtku) w godzinach 8.00 – 15.00.
Zapraszamy mieszkaƒców gminy
do sk∏adania PIT w Urz´dzie Gminy!
Ë BW

rowania przestrzennego dla cz´Êci
obszaru so∏ectwa Stanis∏awów
Pierwszy – rejon po pó∏nocnej
stronie rzeki Czarnej, w gminie
Niepor´t”
(uchwa∏a
nr
XXXIX/29/2013).
– Uchwa∏à Nr XXXIX/31/2013
nadano nazw´ „Bia∏ego Bzu” drodze wewn´trznej, po∏o˝onej we
wsi i gminie Niepor´t stanowiàcej
dzia∏ki ewid. o nr 24/98 i 24/105.
– Uchwa∏à Nr XXXIX/34/2013 wyra˝ono zgod´ na zawarcie kolejnych umów dzier˝awy nieruchomoÊci gminnych po∏o˝onych we
wsi i gminie Niepor´t, stanowiàcych: cz´Êç dzia∏ki nr 1084, o pow.

ok. 3 763 m2 oraz cz´Êci dzia∏ki 970/48 o pow. ok. 3 315 m2,
zgodnie z wnioskiem Warszawsko-Mazowieckiego Okr´gowego
Zwiàzku ˚eglarskiego wraz
z Yacht Klub Polski Warszawa
oraz Klubu Sportowego „Spójnia
– Warszawa” – obecnych dzier˝awców nieruchomoÊci gminnych.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porzàdku obrad Przewodniczàcy Rady Gminy Eugeniusz Woêniakowski zamknà∏ obrady XXXIX sesji, ˝yczàc wszystkim spokojnych,
rodzinnych Âwiàt Wielkanocnych.
Ë J.Joƒska

SZANOWNI
CZYTELNICY!
W 2013 roku obchodzimy 50-lecie Zalewu Zegrzyƒskiego. Czerwcowe Âwi´to Gminy Niepor´t obchodzone b´dzie pod tym właÊnie hasłem. Honorowy patronat nad uroczystoÊcià objàł Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Jednà z atrakcji b´dzie wystawa poÊwi´cona pamiàtkom przedstawiajàcym
tereny przed powstaniem Zalewu oraz jak toczyło si´ ˝ycie nad Zalewem w nast´pnych latach. Jak zmieniało si´ otoczenie, jak bawili si´ wypoczywajàcy ludzie, jak powstawały kolejne oÊrodki wypoczynkowe.
Zwracamy si´ do Paƒstwa z proÊbà o poszukanie w domowych
archiwach zdj´ç, pocztówek, slajdów, które mogłyby zostaç wykorzystane do celów wystawy, na zasadach wypo˝yczenia lub
po zrobieniu kopii.
B´dziemy wdzi´czni za udostepnienie nam eksponatów, które
po zakoƒczeniu wystawy zostanà zwrócone.
Prosimy o kontakt z Działem Informacji Publicznej i Promocji Gminy, tel. 22 767 04 46 (49).

Wakacje nad Zalewem
Zegrzyƒskim, 1982
fot. Leszek Lo˝yƒski

3

K U L T U R A

O grupie teatralnej „Strefa Podmiejska”
rozmawiamy z KAROLINÑ BILI¡SKÑ
i MARCINEM WARPASEM
– Ostatni wystawiony przez was
po d∏u˝szej przerwie spektakl to
„Ksi´˝yc i magnolie”. Zadowolona
widownia i kolejny sukces. B´dzie
mo˝na jeszcze go zobaczyç?
MARCIN WARPAS – „Ksi´˝yc...” graliÊmy 3 razy w Niepor´cie i raz w sali
widowiskowej legionowskiego ratusza. ChcielibyÊmy z tym projektem
jeszcze pojeêdziç, jeszcze go wystawiç. Uwa˝amy, ˝e jest po prostu dobry i warto, aby wi´cej osób go zobaczy∏o. ZrobiliÊmy cos fajnego i nie
chcemy, ˝eby si´ to skoƒczy∏o.
– Kto wyst´puje w tym przedstawieniu?
KAROLINA BILI¡SKA – Grajà Marcin
Warpas, Robert Kostro-Olechowski,
Kamil Krzy˝anowski i ja. Panowie
grajà aktywnie, ja tylko donosz´ kaw´ i banany... (Êmiech)
– Jakie mieliÊcie wra˝enia z wyst´pu
w Legionowie?
KB – Widownia jest tam du˝a, wi´ksza ni˝ w Niepor´cie, na ok. 300
miejsc. 2/3 by∏o zaj´te. Ponadto byli
to widzowie, którzy nas nie znajà,
przyszli zobaczyç przedstawienie.
Po reakcji sàdziç mo˝na, ˝e podobaliÊmy si´.
– „Strefa Podmiejska” pracuje teraz
troch´ inaczej ni˝ przed laty. Jest chyba wi´cej ni˝ jedna grupa?
MW – NieÊmia∏o mo˝na powiedzieç,
ze teraz pracujà nawet cztery grupy.
Po premierze „Ksi´˝yca...” kilka
osób, które wczeÊniej wyst´powa∏y
w Strefie Podmiejskiej, podj´∏o decyzj´, ˝e chcà dzia∏aç dalej. Zebra∏o
si´ 10 osób, ale trudno jest znaleêç
scenariusz dla 10 osób, a jeszcze trudniej zorganizowaç próby tak, ˝eby
wszyscy mieli akurat czas. Pani Bogusia (dyr. GOK) przedstawi∏a nam kilka propozycji, wybraliÊmy tytu∏y, podzieli∏a nas, kto w czym b´dzie gra∏
i tak si´ uformowa∏y grupy. Teraz pracujemy nad trzema przedstawieniami,
a jeszcze dwóch ch∏opaków – Olek
i Micha∏ przygotowujà czwarte.
– Mo˝ecie ju˝ zdradziç tytu∏y?
KB (Êmiech) – MyÊl´, ˝e mo˝emy to
zrobiç. Przygotowujemy „ZaÊwiaty,
czyli czy pies ma dusz´”, spektakl
Och-Teatru, „Przez park na bosaka”
z repertuaru Teatru Kwadrat, „Morderstwo w motelu” Rona Clarka
i Sama Bobricka, a panowie zabrali
si´ za „Opowiadanie o zoo” Edwarda Albee.
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– Kiedy planujecie premiery?
KB – To sà na razie plany, czy si´ uda,
zobaczymy. Planujemy premiery
na prze∏omie maja i czerwca, w czerwcu i na jesieni.
MW – „Opowiadanie...” mia∏o dopiero dwie próby, wi´c jeszcze nie wiadomo, kiedy b´dzie premiera.
– A wy w czym wyst´pujecie?
(Êmiech) Prawie we wszystkim.
KB – Ja gram w trzech spektaklach,
Marcin gra w dwóch, a jeden re˝yseruje.
– Marcin, to twoja kolejna nowa rola!
MW– Tak, to dla mnie nowoÊç. Pani
Bogusia spyta∏a, czy mog´ pomóc
w re˝yserowaniu i powstawaniu „ZaÊwiatów..” Powiedzia∏em, ˝e ch´tnie,
przyszed∏em na prób´ i us∏ysza∏em
– „No, to Marcin re˝yserujesz” i pani Bogusia wysz∏a. Na miar´ moich
mo˝liwoÊci i doÊwiadczenia staram si´
teraz pracowaç, a pani Bogusia oceni
nasze starania.
– Do tej pory tylko gra∏eÊ, jakie emocje towarzyszà ci, gdy jesteÊ z drugiej
strony?
MW – To jest zupe∏nie inne doÊwiadczenie, inne emocje. Gdy gram, nie
stresuj´ si´, a teraz ciàgle zastanawiam si´, czy dobrze ustawi∏em scen´,
czy ma to sens, czy b´dzie dobrze..
– Ile lat wyst´pujecie?
KB – Ja piàty rok.
MW – Ja ju˝ dziesi´ç lat.
– Co wam daje teatr?
KB – Mnie chyba wszystko, co najlepsze. K∏ama∏abym mówiàc, ˝e to czysta
przyjemnoÊç. Nie do koƒca tak jest.
PrzyjemnoÊç p∏ynie z tego, ˝e przychodz´ i spotykam ludzi, którzy myÊlà podobnie jak ja. Jednak przychodzimy
na próby do pracy, skupiç si´ na zadaniach, które sà dla nas istotnà wartoÊcià. Kocham teatr, nie wyobra˝am sobie funkcjonowania bez niego, najch´tniej robi∏abym to zawodowo. Zobacz´
jeszcze, jak b´dzie. Nasz teatr daje nam
mo˝liwoÊç realizowania si´. To wyjàtkowe miejsce (…).
MW – Dla mnie najwa˝niejsza by∏a
na poczàtku sama grupa, ona przekona∏a mnie, ˝e fajnie w tym byç. Ale
z czasem, gdy anga˝owaliÊmy si´
w przygotowanie wyst´pu, na plan
pierwszy wysuwa∏a si´ gra, tworzenie
czegoÊ nowego, efekt koƒcowy. Podczas prób, w przyjemnej atmosferze,
choç czasem z du˝ym wysi∏kiem, powstaje coÊ kreatywnego i to jest dla

mnie bardzo cenne. Robi´, to co lubi´
i uczestnicz´ w tworzeniu czegoÊ, co
innym sprawia radoÊç. Jako grupa jesteÊmy bardzo z˝yci, i to tez jest bardzo wa˝ne. Pomaga nam w pracy
na scenie.
KB – RozmawialiÊmy wczoraj z Marcinem, ˝e gdy podczas naszego wyst´pu s∏yszymy salwy Êmiechu widzów to
mamy poczucie, ˝e daliÊmy widzom
prawdziwà radoÊç. To jest wspania∏e uczucie, dlatego chcemy nad tym
pracowaç. W naszym teatrze mamy
wp∏yw na to jak gramy, co chcemy
graç. To nas odró˝nia od profesjonalnych zespo∏ów, gdzie niepodzielnie
rzàdzi re˝yser.
– A co jest dla was charakterystyczne?
KB – (Êmiech) Chyba to, ˝e si´ cz´sto
spóêniamy na próby i potrafimy godzinami rozmawiaç.
MW – Niewiele si´ zmieni∏o od poczàtku. Przyznaj´, ˝e martwi∏em si´ troch´
gdy rozpocz´liÊmy próby do „Ksi´˝yca..”, czy nie utraciliÊmy tej atmosfery, która panowa∏a na nich wczeÊniej.
To by∏y próby i bardzo fajne spotkania jednoczeÊni. Ba∏em si´, ˝e teraz b´dà to tylko próby, a element towarzyski odpadnie. Wed∏ug mnie, na scenie
gdy gramy, pomaga nam bardzo wzajemne zaufanie i ten element bliskoÊci. I tak w∏aÊnie jest mi´dzy nami.
Cz´sto na próbie najpierw d∏ugo rozmawiamy, potem pracujemy.
KB – Gdy przygotowywaliÊmy Mickiewicza nie do koƒca znaliÊmy si´,
na próbach skupialiÊmy si´ na pracy.
CzegoÊ nam wtedy brakowa∏o, w∏aÊnie tego elementu za˝y∏oÊci. Du˝o
czasu ze sobà sp´dzamy, 3, 4 razy
w tygodniu po 4 godziny, musimy dobrze si´ poznaç.
– Jakie sà najbli˝sze plany „Strefy
Podmiejskiej”?
KB – ZostaliÊmy zaproszeni do Dobrego Miasta (gmina partnerska gminy Niepor´t) by∏y problemy z ustaleniem terminu, ale na pewno pojedziemy tam ze spektaklem. B´dzie te˝ ciàg
dalszy wspó∏pracy z Legionowem,
którà nawiàza∏a pani Bogusia. Odwiedzi nas grupa „Nikt mnie nie
chce”, chcemy si´ z nià bli˝ej poznaç.
Mamy nadziej´, ˝e wyniknie z tego
fajna wspó∏praca.
– Na zakoƒczenie poprosz´ Was o podanie pe∏nego sk∏adu „Strefy Podmiejskiej”
Graja w niej: Mateusz Wojciechowski,
Olek ˚ulewski, Micha∏ Ko∏nierzak,
Robert Kostro-Olechowski, Kamil
Krzy˝anowski, Ania Wagner-Kosmala,
Justyna Milczarczyk, Karolina Biliƒska i Marcin Warpas.
Dzi´kuj´ Wam za rozmow´ i ˝ycz´ kolejnych sukcesów.
Ë Rozmawia∏a Beata Wilk

KONCERT New Trio w Niepor´cie
W Gminnym OÊrodku Kultury w Niepor´cie wystàpiła znakomita
formacja jazzowa New Trio, czyli Jan Smoczyƒski (organy
Hammonda), Mateusz Smoczyƒski (skrzypce) oraz Alex Zinger
(perkusja). Muzycy zaprezentowali repertuar z najnowszej płyty
„Perpendicular Realities”.
Koncert odby∏ si´ przy wype∏nionej
po brzegi sali i zachwyci∏ zgromadzonà publicznoÊç. Nic w tym dziwnego, bowiem artyÊci majà na swoim koncie wiele presti˝owych nagród, wspó∏pracujà z muzykami
Êwiatowego formatu. Od 2012 roku
Mateusz Smoczyƒski jest cz∏onkiem legendarnego ju˝ amerykaƒskiego zespo∏u – Turtle Island Quartet (zdobywcy dwóch nagród
Grammy). Jan Smoczyƒski na sta∏e
pracuje w zespole Micha∏a Urbaniaka, Urszuli Dudziak (jako kierownik
muzyczny), w zespole Agi Zaryan,
Quintecie oraz Quartecie J. Ma∏ka,
a lista ta nie wyczerpuje projektów,
w których bierze udzia∏. Alex Zinger uznawany jest za jednego z najlepszych rosyjskich perkusistów.
Wspó∏pracowa∏ z najwybitniejszymi

muzykami Êwiatowego formatu, takimi jak: Deborah Brown (USA),
Jimmy Owens (USA), David Sanchez (USA), Stephanie Nakazane
(USA), Aude O’Bryan (USA), Bobby Martinez (Brazylia).
W Niepor´cie muzycy wystàpili
podczas krótkiej przerwy w trasie
koncertowej, promujàcej najnowszà
p∏yt´. To o niej Jan „Ptaszyn” Wróblewski powiedzia∏: „NowoÊç, która najpierw mnie ucieszy∏a, a potem
powali∏a. To na pewno muzyka zas∏ugujàca na miano dzisiejszego jazzu, ale jak˝e pi´knie osadzona w tradycji”.
S∏uchaczy sobotniego koncertu
czeka∏a równie˝ niespodzianka
– na bis zespó∏ wykona∏ najnowszy
utwór, skomponowany poprzednieË BW
go dnia.
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Z radoÊcià informujemy Paƒstwa, ˝e udział
Gminnego Przedszkola w Zegrzu
Południowym w Ogólnopolskim Programie
„Optymistyczne Przedszkole” autorstwa
Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot, dzi´ki
wspólnemu wysiłkowi wszystkich
zaanga˝owanych osób zakoƒczył si´
sukcesem. Kapituła do spraw
przyznawania certyfikatów wysoko oceniła
sprawozdanie z optymistycznych działaƒ
w placówce i przyznała nam Certyfikat
Optymistyczne Przedszkole.

„AKADEMIA Małych Odkrywców” z certyfikatem
G

ala wr´czenia tego zaszczytnego tytu∏u odby∏a si´ 21 marca 2013 r. na XII Zjeêdzie
Optymistycznych Przedszkoli w Toruniu. Nauczycielki naszego przedszkola El˝bieta Szewc i Wioletta ¸´picka odebra∏y z ràk Przewodniczàcej
Kapitu∏y Anny Kondraszuk i autorki
programu Mireli Nawrot Certyfikat
„Optymistyczne Przedszkole” oraz
Dyplom dla przedszkola za czynne
uczestnictwo w programie, jak równie˝ dodatkowy Certyfikat Sieci
Uczàcych si´ przedszkoli „Supe∏”
za przyczynianie si´ do podnoszenia
jakoÊci wychowania przedszkolnego. Otrzyma∏yÊmy tak˝e dyplom
– wyró˝nienie w ogólnopolskim konkursie na Optymistyczny komiks,
a laureatem zosta∏ Oskar Stolarek
z grupy Wynalazców.
Certyfikat „Optymistyczne Przedszkole” zosta∏ przyznany Naszej Akademii ju˝ w drugim roku realizacji
programu. Jest on przyznawany
na pi´ç lat i jest efektem pracy nauczycieli, pracowników, dzieci i ich
rodziców. Nasze przedszkole jest
pierwszym w gminie Niepor´t, które
znalaz∏o si´ w gronie placówek
z ogólnopolskim certyfikatem jakoÊci.
Program „Optymistyczne Przedszkole” jest innowacyjnym ogólnopolskim programem, który ma na celu rozwijanie w dziecku optymizmu,

poczucia w∏asnej wartoÊci, nauczenie
jak radziç sobie w ró˝nych sytuacjach, jak rozwijaç swoje zainteresowania i talenty. Program „Optymistyczne Przedszkole” jest programem
samokszta∏ceniowym. Nauczyciele
otrzymujà materia∏y, które stanowià
inspiracj´ do ich w∏asnych przemyÊleƒ i çwiczeƒ z dzieçmi.
W optymistycznym przedszkolu
wszyscy uczà si´ ˝yczliwoÊci, empatii,
przyjaêni, pomagania sobie, nie ma z∏oÊliwoÊci, agresji i przemocy. Personel
optymistycznego przedszkola Êwiadomie, poprzez szkolenia i refleksje pracuje nad doskonaleniem swoich umiej´tnoÊci wychowawczych. Urzàdzenie
wn´trza przedszkola sprzyja poczuciu
bezpieczeƒstwa, spokoju i rozwojowi
zainteresowaƒ dzieci. Program „Optymistyczne przedszkole” oparty jest
na idei g∏oszonej przez amerykaƒskiego profesora psychologii Martina E. P.
Seligmana. Jego badania nad depresjà
doprowadzi∏y go do wniosku, ˝e staje
si´ ona powszechnym zjawiskiem i dotyczy coraz m∏odszych roczników. Zaproponowa∏ program, który mo˝e
pomóc rodzicom i wychowawcom nauczenia dziecka zaradnoÊci, optymizmu i samodzielnoÊci. Dzi´ki temu
dziecko b´dzie odporne na zjawisko
wyuczonej bezradnoÊci i znacznie lepiej przygotowane do radzenia sobie
z problemami na ka˝dym etapie ˝ycia.

Celem wspólnych dà˝eƒ nauczycieli i rodziców jest takie wychowanie
dzieci, aby przejawia∏y one zachowania i dzia∏ania konstruktywne, ˝yczliwe i przyjazne dla innych ludzi, altruistyczne w stosunkach zbiorowych
i zespo∏owych. Wa˝ne jest te˝ by dzieci by∏y zgodne, ch´tne do pomocy
i wspó∏pracy, tolerancyjne, by kocha∏y to, co jest naprawd´ cenne i godne
kochania, by∏y wra˝liwe na krzywd´
ludzkà i niesprawiedliwoÊç, zaanga˝owane we wszystko to, co mo˝e maksymalizowaç szcz´Êcie ka˝dego cz∏owieka. W programie przewija si´ takie has∏o, jak „dobry kolega, dobra
kole˝anka”, zach´cajàce do podejmowanie nowych wyzwaƒ oraz radzenia
sobie w trudnych sytuacjach przez
dzieci.
Realizujàc program opiera∏yÊmy
si´ na siedmiu kolorach t´czy oraz
na ósmym kolorze –uÊmiechu dziecka. Wszystkie podejmowane przez
nasz dzia∏ania mia∏y na celu dostarczenie dzieciom wiele radoÊci,uÊmiechu i dobrej, twórczej zabawy. Jednak
aby móc wychowaç optymist´ sami
musieliÊmy odszukaç i wyeksponowaç nasze pok∏ady pozytywnych
i optymistycznych emocji.
Dlatego te˝ nauczyciele i pracownicy administracyjno-obs∏ugowi stworzyli klub pod nazwà „Optymistyczny
Personel”. Wspólnie realizowaliÊmy

W ka˝dym z nas drzemià ukryte talenty. Michał Anioł zauwa˝ył, ˝e „nie nale˝y lekcewa˝yç
drobnostek, bo od nich zale˝y doskonałoÊç”, dlatego uczniowie kl. III b ze Szkoły Podstawowej
im. B. Tokaja w Niepor´cie uruchomili swoje umiej´tnoÊci poznawcze oraz twórcze i z olbrzymim
zapałem przystàpili do malowania na blejtramach.

„TYLKO praca daje okazj´ odkryç nam nas samych…”
– zaj´cia artystyczne dla trzecioklasistów
Nasi mali artyÊci zapoznali si´ z historià malarstwa, póêniej oglàdali albumy i reprodukcje obrazów znanych malarzy
polskich i zagranicznych; „malowali” obrazy
s∏owem, zdobywali wiadomoÊci o barwach podstawowych i pochodnych. Mieli czas na przemyÊlenia
w∏asne,
zastanawiali si´ nad tematem swojego obrazu
i zastosowaniem ró˝norodnych barw.
Z pasjà i du˝ym zaanga˝owaniem przystàpili
do kilkugodzinnej pracy
przy sztalugach. Zwieƒczeniem ich
pracy twórczej by∏o zorganizowanie
wystawy obrazów. ArtyÊci i odbiorcy zwiedzajàcy galeri´ z radoÊcià

i du˝ym uznaniem przyglàdali si´
dzie∏om sztuki.
S∏owa Josepha Conrada doskonale podsumujà to wieloetapowe dzia-

∏anie – „Tylko praca daje okazj´ odkryç nam nas samych …”.
Ë Wychowawczyni,
Joanna Zarzycka

program podejmujàc wiele nowatorskich dzia∏aƒ. Jednym z nich by∏o przygotowanie dla dzieci inscenizacji wiersza J. Tuwima pt.” Rzepka”. Przy okazji przedstawienia odkryliÊmy w sobie
talenty aktorskie, które zapewne nadal
b´dziemy w sobie rozwijaç, bo radoÊci
i Êmiechu po naszym wyst´pie nie by∏o koƒca. Kolejnym naszym pomys∏em
by∏a organizacja kolorowych dni, które dostarczy∏y dzieciom wielu nowych
doÊwiadczeƒ i mo˝liwoÊci zabawy.
W ramach kolorowych dni dzieci i pracownicy ubrani byli w odpowiednim
kolorze t´czy, a nasze dzia∏ania pozwala∏y wychowankom na odkrywanie
tajników przyrody, prowadzenie doÊwiadczeƒ, a tak˝e sprawdzanie swoich mo˝liwoÊci w ró˝norodnych grach
i konkursach, zwi´kszajàc tym samym
poziom optymizmu. Optymistyczne
dzieci muszà mieç optymistycznych
rodziców, zatem w ramach realizacji
programu dzia∏a∏ tak˝e klub „Optymistycznych Rodziców”. Rodzice naszych pociech mieli mo˝liwoÊç doskonalenia swoich umiej´tnoÊci wychowawczych, uczestniczàc w spotkaniach
szkoleniowo- warsztatowych z panià
psycholog na temat stylów wychowawczych. Mieli tak˝e mo˝liwoÊç skorzystania z konsultacji indywidualnych.
Zostali równie˝ zapoznani z teorià inteligencji wielorakich oraz barierami
komunikacyjnymi.

Rodzice korzystajàc ze sposobnoÊci
zbadania poziomu swojego optymizmu, optymistycznie zabrali si´
do pracy przygotowujàc wspólnie
z nauczycielami i dzieçmi przedstawienie jase∏kowe oraz aukcj´ ozdób
Êwiàtecznych.
Dla rodziców naszych wychowanków zosta∏o przygotowanych pi´ç
numerów „Biuletynu Optymistycznych Rodziców”, w którym mogli
znaleêç wiele ciekawych porad i podpowiedzi dotyczàcych wychowania.
Rodzice to nasi sprzymierzeƒcy,
którzy wspomagajà dzia∏ania przedszkola w organizacji wszystkich uroczystoÊci, pomagajà w akcjach charytatywnych, naprawach, wykonujà dekoracje, uczestniczà w przygotowaniu
pikników i konkursów.
Certyfikat „Optymistyczne Przedszkole” to dla nas ogromne wyró˝nienie i wielka radoÊç z jego posiadania.
To tak˝e inspiracja do dalszych dzia∏aƒ, aby nasi wychowankowie raênym
krokiem z podniesionà g∏owà i uÊmiechem na twarzy wkraczali w kolejne
lata swojego ˝ycia. Nie ma nic cenniejszego ni˝ uÊmiech dziecka i majàc
to na uwadze nie poprzestaniemy
na g∏oszenia swojej idei. B´dziemy
poszukiwaç nowych dróg do szerzenia
ducha optymizmu.
Ë Anna Ko∏odziej
Marta Jastrz´bska-Przastek

26 marca w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej
w Józefowie odbyła si´ IV edycja Gminnego Konkursu ,,Màdra
Głowa” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Niepor´t.

„MÑDRA Głowa” po raz czwarty
W konkursie udzia∏ wzi´∏o 12 finalistów klas III
wy∏onionych po pierwszym etapie szkolnym
z 5 szkó∏ podstawowych
gminy Niepor´t: SP Bia∏obrzegi, SP Izabelin, SP
Niepor´t, SP Wólka Radzymiƒska i SP Józefów.
Po powitaniu i zapoznaniu
z przebiegiem konkursu,
zawodnicy rozpocz´li
swoje zmagania. Uczniowie w ciàgu 30 minut
musieli rozwiàzaç test
sk∏adajàcy si´ z 30 pytaƒ.
Komisja konkursowa w sk∏ad, której wchodzili nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej ze szkó∏ bioràcych
udzia∏ w konkursie przyzna∏a:
I miejsce – Micha∏ Pawlaczyk SP
Józefów
II miejsce – Damian Piàtkowski
SP Bia∏obrzegi
III miejsce – Karol Zaborski SP
Józefów

Ka˝dy z uczestników konkursu
otrzyma∏ nagrod´, s∏odki pocz´stunek oraz wielkie brawa.
Na zakoƒczenie uczniowie pomalowali wielkanocne niespodziankiupominki. Dyrektor Agnieszka Powa∏a podzi´kowa∏a zawodnikom
i pogratulowa∏a wysokiego poziomu
wiedzy oraz zaprosi∏a do udzia∏u
w przysz∏orocznej edycji konkursu.
Ë Violetta Kunkel
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22 marca w Gimnazjum w Stanisławowie
Pierwszym odbyły si´ Mistrzostwa Powiatu
Legionowskiego w Piłce Siatkowej Chłopców
w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzie˝y
Szkolnej. Nasi uczniowie zaj´li I miejsce.

SIATKARZE
Gimnazjum
Mistrzami Powiatu
urniej rozegrano systemem
„ka˝dy z ka˝dym” do 2 wygranych setów. Siatkarze z Gimnazjum w Stanis∏awowie Pierwszym
osiàgn´li nast´pujàce wyniki:
• Gimnazjum Stanis∏awów Pierwszy
– Gimnazjum Nr 4 Legionowo 2:1

T

• Gimnazjum Stanis∏awów Pierwszy
– Gimnazjum Nr 2 Legionowo 2:0
• Gimnazjum Stanis∏awów Pierwszy– Gimnazjum Jab∏onna 2:0
• Gimnazjum Stanis∏awów Pierwszy
– Gimnazjum Serock 2:0.
Zwyci´skà dru˝yn´ reprezentowali:

Marek Nowak. Wojciech Wróbel, Adam
D´bowski, Piotr Banasiak, Micha∏ Kowalczyk, Mateusz Golis, Marcin Adamowski, Karol Bàczek, Micha∏ Kosew-

pó∏fina∏y Województwa Mazowieckiego, w których reprezentacja naszego
Gimnazjum zaj´∏a III miejsce.
Ë D. PieÊniak

W finale IV edycji „Konkursu wiedzy o Polskim Paƒstwie Podziemnym,
Armii Krajowej i Szarych Szeregach” Paweł Strupiechowski, uczeƒ
gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym, zajàł III miejsce.

Uczennica Szkoły Podstawowej im W. Chotomskiej
w Józefowie – Viktoria Maƒk laureatkà Ogólnopolskiego
Festiwalu Piosenki Polskiej i Angloj´zycznej O’beeBOK

SUKCES Pawła
Strupiechowskiego

LAUREATKA O’beeBOKa
Konkurs odby∏ si´ w Warszawie.
Wzi´∏o w nim udzia∏ 600 uczestników z ca∏ego kraju. Konkurencja by∏a ogromna. M∏odzi wykonawcy
prezentowali bardzo wysoki poziom.
Jury, w którym zasiada∏a m.in. Anna Wyszkoni, mia∏o twardy orzech
do zgryzienia. A˝ do koncertu fina∏owego nie by∏o wiadomo kto zwyci´˝y∏. Organizatorzy trzymali

ski,Grzegorz Koper, Rafa∏ Bàkowski,
Rados∏aw Stromecki, Jakub Szulc, Daniel Kombor. Trener Dariusz PieÊniak.
26 marca w Wo∏ominie odby∏y si´

uczestników w niepewnoÊci do samego koƒca. Na stronie internetowej
festiwalu pojawi∏y si´ wprawdzie nazwiska laureatów, ale w kolejnoÊci
alfabetycznej. Victoria wyÊpiewa∏a
sobie wyró˝nienie pi´knym wykonaniem piosenki B. E.King’a „Stand by
me”. Gratulujemy i ˝yczymy dalszych sukcesów!!!
Ë Renata KuÊ

Wspomnienie o Janie Pawle II

NIE bójcie si´ iÊç drogà Êwi´toÊci

Uczniowie Szko∏y Podstawowej im.
B. Tokaja w Niepor´cie, pod kierunkiem nauczycielek: Ma∏gorzaty Baƒskiej i Anny Szostek przygotowali
monta˝ s∏owno – muzyczny pt. „Nie
bójcie si´ iÊç drogà Êwi´toÊci”, po-

Êwi´cony pami´ci Jana Paw∏a II
w 8. rocznic´ Jego Êmierci.
Program zosta∏ przedstawiony dwukrotnie: w 2 kwietnia – w wyjàtkowo
uroczystej oprawie – w KoÊciele p.w.
Niepokalanego Pocz´cia NajÊwi´t-

szej Maryi Panny w Niepor´cie oraz
8 kwietnia w niepor´ckiej szkole.
M∏odzi artyÊci przypomnieli istot´ pontyfikatu Jana Paw∏a II prezentujàc wzruszajàce teksty poetyckie
i pieÊni. Wspomóg∏ ich rodzic, pan
Piotr Kutra, który by∏ lektorem prezentacji multimedialnej przywo∏ujàcej najwa˝niejsze momenty z ˝ycia
Karola Wojty∏y.
Na koniec spotkania w koÊciele zebrani wierni wraz z m∏odymi artystami, ju˝ tradycyjnie, zaÊpiewali „Bark´”, ulubionà pieÊƒ Karola Wojty∏y.
Wzruszenie widoczne na twarzach
zgromadzonych, nastrój zamyÊlenia
i Êwiàtecznej atmosfery pokazujà, ˝e
choç od Êmierci papie˝a up∏yn´∏o
ju˝ 8 lat, emocje tamtych dni sà w nas
wcià˝ ˝ywe. Jan Pawe∏ II wcià˝ jednoczy wokó∏ siebie ludzi, którzy
chcà wspólnie s∏uchaç Jego nauki,
wspominaç Jego s∏owa, modliç si´
Ë Iwona Kopka
i Êpiewaç.

8 kwietnia w Szkole Podstawowej w Józefowie odbyły si´ dru˝ynowe
Mistrzostwa Gminy Niepor´t w tenisie stołowym chłopców i dziewczàt.

DRU˚YNOWE mistrzostwa
w tenisie stołowym
Na oÊmiu sto∏ach rywalizowa∏y 4
szko∏y: z Bia∏obrzegów, Niepor´tu,
Izabelina i Józefowa. Po zaci´tych
i pe∏nych emocji pojedynkach uzyskano nast´pujàce wyniki:
Dziewcz´ta
• I miejsce – SP w Józefowie
• II miejsce – SP w Izabelinie
• III miejsce – SP w Niepor´cie
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• IV miejsce – SP w Bia∏obrzegach
Ch∏opcy
• I miejsce – SP w Józefowie
• II miejsce – SP w Bia∏obrzegach
• III miejsce – SP w Izabelinie
• IV miejsce – SP w Niepor´cie
W sk∏adzie dru˝yn, które wygra∏y
rozgrywki wystàpili: Ada Rz´sa,
Anita Szabelewska, Maciej Gust,

Adrian Saniewski, Marcin Kostro.
JednoczeÊnie obie dru˝yny reprezentowa∏y naszà Gmin´ na Mistrzostwach Powiatu Legionowskiego,
które odby∏y si´ 11 kwietnia w Serocku. Dziewcz´ta zaj´∏y 4 miejsce,
a ch∏opcy trzecie. Gratulujemy i ˝yczymy dalszych sukcesów!!!
Ë J. Lengiewicz

Z inicjatywy organizatorów: Muzeum Historycznego w Legionowie,
Zespo∏u Ochrony Pami´ci Armii
Krajowej oraz Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej,
w tym roku szkolnym mogliÊmy
przystàpiç do IV ju˝ edycji „Konkursu wiedzy o Polskim Paƒstwie
Podziemnym, Armii Krajowej
i Szarych Szeregach”. Celem konkursu jest kszta∏towanie postaw patriotycznych u m∏odzie˝y poprzez
poznawanie historii lokalnej oraz
budzenie zainteresowania walkà
Polaków o niepodleg∏oÊç w czasie II wojny Êwiatowej na terenie
powiatu legionowskiego.
Jak co roku w naszym gimnazjum
odby∏y si´ eliminacje, do których
przystàpi∏o oÊmiu uczniów, w tym
dwóch z klas I, pi´ciu z klas II oraz
jeden z klas III. Do nast´pnego etapu mogli przystàpiç uczestnicy, którzy uzyskali minimum 60% z testu
podstawowego, a byli to: Zuzanna
Wroceƒska i Aleksandra Pawelak
z klasy II e, Pawe∏ Strupiechowski
z klasy I b oraz Wojciech Wróbel
z klasy II d.
Etap gminny odby∏ si´ w Pawilo-

nie Muzeum Historycznego w Legionowie. Podobnie jak w eliminacjach szkolnych test zawiera∏ 30 pytaƒ otwartych i zamkni´tych, a czas
pisania wynosi∏ 45 minut. Aby zakwalifikowaç si´ do fina∏u, ponownie trzeba by∏o przekroczyç
próg 60%. Uda∏o si´ to a˝ trojgu
uczniom z naszego gimnazjum. Byli to: Zuzanna Wroceƒska, Pawe∏
Strupiechowski i Wojciech Wróbel.
Test fina∏owy równie˝ zawiera∏ 30
pytaƒ i trwa∏ 45 minut. Ze wszystkich uczestników, w ka˝dej z trzech
kategorii wiekowych, wy∏oniono I, II i III miejsce oraz wyró˝nienia.
Jak co roku uda∏o nam si´ stanàç
na podium. Tym razem III miejsce
zajà∏ uczeƒ klasy I b – Pawe∏ Strupiechowski.
2 marca 2013 r. odby∏o si´ uroczyste wr´czenie nagród w Pawilonie
Muzeum Historycznego w Legionowie. Uczestnicy konkursu pragnà podzi´kowaç nauczycielce historii, pani Marzenie Muda, za merytorycznà
pomoc w przygotowaniach do konkursu i za wsparcie duchowe.
Ë PS

O C A L I å

O D

Z A P O M N I E N I A

Âladami historii
W drugiej cz´Êci artykułu poÊwi´conego nagrywaniu serialu „Czterej
Pancerni i Pies” nad Zalewem Zegrzyƒskim, powracam do Wólki
Radzymiƒskiej i kolejnych scen po dramatycznej ucieczce Mercedesem
Gustlika i Honoraty.

Deszcze niespokojne
potargały sad,
a my na tej wojnie…
czyli Pancerni nad Zalewem Zegrzyƒskim cz. II

Przygotowania do sceny w kwitnàcym
sadzie w odcinku „Klin” –
na zdj´ciu II re˝yser Andrzej Czekalski
z r´kà w kartonie, as. scenografa
Albina Baraƒska, II re˝yser Krystyna
Krupska.
(fot. Marek ¸azarz)

odcinku „betonówki” ∏àczàcej przejazd kolejowy
w Dàbkowiênie z Wólkà
Radzymiƒskà kr´cono uj´cia, gdzie
Gustlik jak to przekaza∏a kapralowi
podchorà˝emu „Magneto„(Tomasz Zaliwski) Honorata powstrzymuje „przewa˝nie” si∏y wroga. Dla potrzeb filmu
zdj´to cz´Êç betonu z nawierzchni
drogi, wykonujàc przekop w poprzek
drogi i umocniono go zaporami przeciwczo∏gowymi tzw. smoczymi z´bami. Jak wspomina∏a p. Kujawska
umocnienia wyglàda∏y bardzo realnie,
ale by∏y to wykonane z dykty atrapy.
W tym czasie w otaczajàcym lesie prowadzona by∏a przez leÊników wycinka
drzew i na filmie widaç pagórki
po Êci´ciu drzew (zràb) oraz k∏ody
Êci´tego drewna, le˝àce przy drodze
wzd∏u˝ której atakuje niemiecka piechota i czo∏gi. Pani Bogumi∏a Kujawska zapami´ta∏a, ˝e te niemieckie czo∏gi to na planie by∏y „przerabiane”
z polskich, którym zak∏adano odpowiednio pomalowane boki ze sklejki
i przerabiano wie˝e upodobniajàc
do groênych niemieckich Panter. Równie˝ statyÊci, którzy grali Niemców
przebierali si´ na miejscu i po chwili
by∏ ju˝ gotowy do zdj´ç oddzia∏ niemiecki. Zawsze pod r´kà by∏o lustro
wiszàce na drzewie, gdzie dokonywano na bie˝àco poprawek charakteryzacji. We wspomnieniach mieszkaƒców
czas kr´cenia walki Gustlika z Niemcami to nieustanne wybuchy pirotechniczne czyli huk i du˝o dymu. Po za-

Na

koƒczeniu nagraƒ nie uzupe∏niono nawierzchni betonowej drogi i dzisiaj
mo˝emy dok∏adnie ustaliç miejsce
okopu pokazanego w serialu, a prezentowanego na zdj´ciu obok, na którym
re˝yser Konrad Na∏´cki ustala z aktorami i statystami szczegó∏y kr´cenia
uj´ç do XVII odcinka „Klin”. Dla potrzeb tego odcinka kr´cono te˝ sceny
w kwitnàcym sadzie, gdzie stacjonowa∏a za∏oga „Rudego” po zdobyciu
obozu w Kreuzburgu. Zdj´cia kr´cono
pod koniec czerwca 1969 roku, gdy ju˝
wszystkie drzewa owocowe dawno
przekwit∏y. Problem rozwiàzano za pomocà sztucznych kwiatów, które umocowano na ga∏´ziach drzew, a to zdarzenie tak wspomina∏a Krystyna Krupska II re˝yser: „To by∏ doÊç du˝y sad
i musieliÊmy przyozdobiç naprawd´
sporo drzew. NarobiliÊmy si´ przy tym
solidnie, mimo ˝e pomagali nam ˝o∏nierze oddelegowani do pracy przy filmie. Kiedy ju˝ prawie skoƒczyliÊmy,
okaza∏o si´, ˝e na horyzoncie pokaza∏a si´ wielka, czarna burzowa chmura.
W kilka minut rozp´ta∏a si´ pot´˝na
ulewa. ByliÊmy przekonani, ˝e deszcz
zniszczy nasze kwiaty. Kiedy powychodziliÊmy z naszych kryjówek, okaza∏o
si´, ˝e kwiaty ocala∏y i co wi´cej, tkanina z której by∏y wykonane, po nasiàkni´ciu wodà wyglàda∏a bardzo naturalnie i ˝ywo. Na ekranie wysz∏o to bardzo pi´knie. Najbardziej zdziwi∏ si´
jednak gospodarz, od którego wynajmowaliÊmy ten sad. M´˝czyzna zaniemówi∏, gdy zobaczy∏ kwitnàce w czerwcu jab∏onie.”* Tym wspomnianym
gospodarzem by∏ p. Paterek, którego
sad znajdowa∏ si´ po prawej stronie
przy skrzy˝owaniu drogi z Bia∏obrzegów do Beniaminowa z „betonówkà”
do Wólki Radzymiƒskiej. Pani El˝bieta Kotowska zapami´ta∏a, ˝e jeszcze
przez pewien czas jadàc drogà do Radzymina mo˝na by∏o podziwiaç pozosta∏oÊci filmowej dekoracji w sadzie p.
Paterka. Wracajàc do aktorów na planie najbardziej jako weso∏ych i opowiadajàcych dowcipy zostali zapami´tani przez mieszkaƒców Franciszek
Pieczka (Gustlik) i Witold Pyrkosz
(Wichura). I to nie powinno dziwiç, bo
przecie˝ obaj sà autorami najzabawniejszych powiedzonek serialu – Pieczka „Pyrkosz, pyrkosz i nie jedziesz”,
a Pyrkosz „Nie jad´, bo mi pieczka
zgas∏a”. W dalszej pracy nad serialem
przystàpiono do nakr´cania scen do kolejnego odcinka XVIII pt. „PieÊcienie”.
Przemarsz za∏ogi „Rudego” do Spandau z asystà motocyklistów podchorà˝ego „Magneta” w poczàtkowych scenach odcinka „PierÊcienie” kr´cono

na „betonówce” pomi´dzy Bia∏obrzegami a Beniaminowem. Na tej drodze
przy leÊnym punkcie czerpania wody
dla celów po˝arowych nagrywano
równie˝ scen´ spotkania za∏ogi z trzema Francuzami – posiadaczami dobrego wina. Spotkanie to zakoƒczy∏o si´
wspólnà biesiadà i chwilowà „niedyspozycjà” cz´Êci za∏ogi „Rudego”,
zmuszajàcà dowódc´ sier˝anta Jana
Kosa do przej´cia sterów czo∏gu.
Nad brzegami jeziora Parów Karski
na terenie obecnego „LeÊnego Rancza”
w Bia∏obrzegach urzàdzono dla potrzeb serialu szpital polowy. Role personelu grali cz∏onkowie rodzin wojskowych z Bia∏obrzegów. Z tego szpitala
nast´puje ucieczka Lidki (Ma∏gorzata
Niemirska), chorà˝ego Stanis∏awa Zubryka (Wies∏aw Michnikowski) oraz
szeregowego Józefa Szawe∏∏y (Jerzy
Turek) i sier˝anta Konstantego Szawe∏∏y (Mieczys∏aw Czechowicz). Zaanga˝owanie do ról drugoplanowych w serialu znanych polskich aktorów mo˝emy
doceniç
oglàdajàc
np.
pierwszorz´dne wykonania „podrywania” w kresowym j´zyku magazynierki szpitalnej kapral Katarzyny przez
sier˝anta Szawe∏∏´, którego gra∏ wybitny aktor Mieczys∏aw Czechowicz.
Plan ucieczki samochodem podchorà˝ego „Zadry„(Marian Opania), Szawe∏∏owie, Lidka i Marusia omawiajà
na terenie starego fortu. Jest do fort
w Beniaminowie, który pos∏u˝y∏ ekipie
filmowej jako scenografia miejsca
zbiórki uciekinierów do Berlina. Felczer Zubryk odkrywajàc plan ucieczki
te˝ si´ do niej przy∏àczy∏, zbiegajàc
do samochodu po wysokiej skarpie beniaminowskiego fortu. Przedstawi∏em
Czytelnikom opis g∏ównych miejsc,
gdzie nagrywano sceny do dwóch odcinków serialu. Wiele informacji zaczerpnà∏em z bardzo szczegó∏owego
kompendium wiedzy o serialu, jakim
jest ksià˝ka autorstwa p. Marka ¸azarza „Czterej Pancerni i Pies Przewodnik po serialu i okolicach”. Informacje
te uzupe∏ni∏em wspomnieniami naszych mieszkaƒców oraz udost´pnionymi zdj´ciami. Pan Boles∏aw Jaworski zachowa∏ zdj´cia ze spotkania
z aktorami w jednostce wojskowej
w Bia∏obrzegach. Pani Jolanta WiÊniewska przekaza∏a zeskanowane,
oryginalne autografy serialowych aktorów, które zachowa∏a jako pamiàtk´
po zdj´ciach do serialu w Bia∏obrzegach. Pani Bogumi∏a Kujawska do dziÊ
wspomina wspania∏à atmosfer´
i wspó∏prac´ ekipy filmowej z mieszkaƒcami. Dzieci mia∏y wiele atrakcji,
w tym najwa˝niejszà – przejazdy

Nagrywanie scen odcinka „Klin” – na zdj´ciu w okopie re˝yser Konrad Na∏´cki,
powy˝ej Franciszek Pieczka i Wies∏aw Go∏as oraz statyÊci w niemieckich
mundurach, w tle Mercedes którym uciekali Gustlik i Honorata. (fot. archiwum
Konrada Na∏´ckiego via Marek ¸azarz)
Autograf Franciszka Pieczki
ze zbiorów Jolanty
WiÊniewskiej

„Rudy” 102 na planie w Bia∏obrzegach, w tle zniszczona wie˝a obozowa z napisem
Arbeit mach frei.
(fot. ze zbiorów Lucyny Wostowskiej)

na czo∏gu „Rudy”, które ch´tnie organizowali oddelegowani do obs∏ugi serialu ˝o∏nierze z jednostki pancernej
w Ciechanowie. W zamian mieszkaƒcy wskazywali dobre miejsca do grzybobrania i serwowali potem ˝o∏nierzom i ekipie filmowej duszone na patelni podgrzybki i prawdziwki
z cebulkà. Pani Kujawska wspomina∏a, ˝e gdy cz∏onkowie ekipy przyje˝d˝ali z Warszawy na plan zdj´ciowy
do Wólki zawsze najpierw pojawiali
si´ na ich podwórku oznajmiajàc p.
Stanis∏awie Kos „Ju˝ jesteÊmy!”. Zdj´cia trwa∏y od czerwca do wrzeÊnia 1969 roku. Czas minà∏ szybko
i przysz∏a pora po˝egnania filmowców
i ca∏ej obs∏ugi. ˚o∏nierze ˝a∏owali wyjazdu bo mija∏ czas wolny od rannych
pobudek i zapraw, filmowcy bo przez
ten czas z˝yli si´ z okolicznymi mieszkaƒcami, którzy te˝ przywykli do filmowego gwaru i wielu atrakcji. Zag∏´biajàc si´ w histori´ tego serialu odkry∏em ciekawostki z nim zwiàzane,
pozna∏em „od kuchni” prac´ ekipy filmowej oraz problemy z którymi si´
zmaga∏a kr´càc poszczególne odcinki.

Oglàdajàc strony internetowe stwierdzi∏em, ˝e serial cieszy si´ nadal du˝à
popularnoÊcià, o czym Êwiadczy sprzeda˝ kolejnych wydaƒ serialu na p∏ytach DVD. Bardzo dzi´kuj´ p. Bogumile Kujawskiej za poÊwi´cony czas,
to dzi´ki naszym rozmowom zainteresowa∏em si´ tym tematem i us∏ysza∏em
bezpoÊrednià relacj´ z tamtych wydarzeƒ. Ponadto wyrazy podzi´kowania
kieruj´ do p. Marka ¸azarza, autora
bardzo dobrej ksià˝ki o serialu za pozytywny kontakt i udzielonà pomoc.
W tym udost´pnienie unikatowych
zdj´ç z realizacji serialu nad Zalewem
Zegrzyƒskim i mo˝liwoÊç zamieszczenia w artykule wspomnieƒ osób realizujàcych film na naszym terenie.
Ë Dariusz Wróbel
Niepor´ckie Stowarzyszenie
Historyczne
*Marek ¸azarz – „Czterej Pancerni i Pies
Przewodnik po serialu i okolicach” Wyd. TORUS Wroc∏aw 2006 r.
**Janusz Przymanowski – „Czterej Pancerni i Pies” Wydawnictwo MON Warszawa 1973
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