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Kanalizacja deszczowa i oświetlenie ulicy 3 Maja
W związku z planowaną w okresie wakacyjnym przez Zarząd Dróg Powiato-

wych w Ożarowie Mazowieckim przebudową ulicy 3 Maja, na odcinku od 
ul. Tetmajera do ul. Fedorowicza, Gmina Izabelin przystąpiła do realizacji dwóch 
inwestycji towarzyszących temu oczekiwanemu przez mieszkańców przedsię-
wzięciu. 

Na przełomie maja i czerwca Gmina rozstrzygnęła dwa przetargi.
W postępowaniu dotyczącym modernizacji oświetlenia ulicznego w ulicy 

3 Maja została wybrana oferta wykonawcy PHU ALTECH Adam Wyszyński z Lesz-
czydołu Starego. Cena wybranej oferty to 298 929,66 zł.

Natomiast w przetargu na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja 
wybrano ofertę fi rmy DKM-Laskowscy S.J. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wod-
nego, Melioracji, Kanalizacji i Robót Drogowych z Kobyłki. Cena wybranej oferty to 
1 697 400,00 zł. 

Zakończenie realizacji prac w ramach obu gminnych inwestycji przewidziane 
jest na koniec sierpnia bieżącego roku. 

MARCIN OLEJNICKI
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Foto: Ryszard Górka

Gmina Izabelin zrealizowała projekt „Ochrona Kampinoskiego Parku Naro-
dowego poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków Mokre Łąki w Truskawiu 

wraz z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Izabelin” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2007–2013, Działania 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa. 

W skład Projektu weszły następujące elementy: 
1.  Projekt budowlany rozbudowy oczyszczalni ścieków Mokre Łąki w Truskawiu; 
2.  Rozbudowa oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” w Truskawiu do przepustowo-

ści 2200 m3/dobę; 
3.  Budowa ok. 30 km sieci kanalizacji sanitarnej w Hornówku, Izabelinie B, Izabe-

linie C i Truskawiu-Helenówku, wraz z 8 przepompowniami ścieków oraz po-
nad 600 przyłączami; 

4.  Budowa 960 m sieci wodociągowej w Hornówku.
Projekt został zrealizowany w latach 2008–2013 z udziałem środków fi nanso-

wych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (60,75%) 
oraz ze środków własnych Gminy Izabelin (39,25%).

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego 2007–2013

TEKST I FOTO: MARCIN OLEJNICKI
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W sobotę 24 maja br. nad rozlewi-
skiem Mokre Łąki został otwarty 

plac zabaw i boisko sportowe. Gości 
małych i dużych przywitał wójt gmi-
ny Izabelin Witold Malarowski i soł-
tys Truskawia Wanda Załęska. Szarfę 
przecięli: dyrektor KPN Jerzy Misiak, 
z-ca starosty Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego Paweł Białecki, proboszcz 
parafi i w Izabelinie ks. Stanisław Dę-
bicki oraz Witold Malarowski z małym 
mieszkańcem Truskawia. Następnie ks. 
Stanisław poświęcił nowe atrakcje dla 
dzieci i młodzieży, aby dobrze i długo 
służyły. Po ofi cjalnej części imprezy na-
stąpiło radosne wtargnięcie maluchów 
na plac zabaw. Nie przeszkadzało nawet 
palące słońce i upał, bo drzewa, które 
rosną w tym szczęśliwym miejscu dają 
ochłodę i schronienie przed skwarem. 
Karuzela, zjeżdżalnia, huśtawki, pia-
skownica to tylko niektóre z zabawek 
dla najmłodszych, zamontowanych na 
placu. Maluchy z zapałem korzystały ze 
wszystkich urządzeń, bawiąc się przy 
tym wesoło. Zaś z punktu malowa-
nia buziek wychodziły coraz to nowe 

zwierzątka i postacie z bajek. Nie bra-
kowało tygrysów, panter, kotów, świ-
nek, motylków, piesków, a także Hello 
Kity, Myszki Mini czy Spidermana. Był 
też stolik z kolorowankami i klockami. 
Młodzież rozegrała mecz piłki nożnej 
na nowym boisku pod okiem trenera 
Jacka Hałuszki. W tym samym czasie 
rodzice, dziadkowie i starsi uczestnicy 
pikniku oblegali drewniane ławeczki 
lub siedzieli na rozłożonych kocykach. 
Na spragnionych czekał stół pełen 
smakołyków, a na odważnych konkurs 
wiedzy o Kampinoskim Parku Narodo-
wym, w którym można było wygrać 
wiele ciekawych nagród ufundowa-
nych przez Laboratorium Kosmetyczne 
Joanna oraz fi rmę Kolporter. Jak zwykle 
na imprezie zjawili się nasi niezawodni 
strażacy (OSP Laski), którzy przyjechali 
dużym czerwonym wozem. Była to nie 
lada atrakcja dla przyszłych strażaków, 
którzy już dziś chcieli spróbować swo-
ich sił, wejść po drabinie czy potrzy-
mać sikawkę. A na amazonki czekał 
koń przywieziony ze stajni Sawanka 
w Truskawiu. Chętnych nie brakowało 
na żadną z atrakcji. 

Aby mogło powstać to piękne 
miejsce (plac zabaw i boisko) musiało 
zaangażować się wiele osób. Przede 
wszystkim jest to zasługa Gminy i Rady 
Sołeckiej wsi Truskaw przy wsparciu 
KPN. Obiekty te zostały sfi nansowane 
z Funduszu Sołeckiego wsi Truskaw 
oraz z budżetu Gminy.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie 
imprezy następującym sponsorom: 
Tesco Mościska, TOPAZ EXPRESS z La-
sek, Pani Arlecie Wójcik ze sklepu Łoś 
w Izabelinie, Pani Beacie Nałęcz ze 
sklepu JOCKER również w Izabelinie, 
a także Pani Marioli Szewczyk ze skle-
pu spożywczego w Warszawie na ul. 
Wolumen. Wszystkie sklepy dostarczy-
ły słodycze, ciasta i inne artykuły spo-
żywcze, które uświetniły imprezę.

IWONA MAZUREK
FOTO: RYSZARD GÓRKA 

Wesoły plac zabaw

Serdeczne życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności 
z okazji 75 urodzin

wybitnemu polskiemu reżyserowi i mieszkańcowi Gminy Izabelin 
Krzysztofowi Zanussiemu Krzysztofowi Zanussiemu 

życzą 
Władze Gminy Izabelin
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W dniu 28 maja br. odbyła się XXXVII zwyczajna sesja 
Rady Gminy Izabelin. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Pietrzak otworzył se-
sję, przyjął porządek obrad oraz protokoły z poprzednich 
sesji. Następnie sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy 
w okresie między sesjami przekazali przewodniczący komisji, 
a informację o pracy Urzędu Gminy i Wójta między sesjami 
przekazał Witold Malarowski.
Radni podjęli następujące uchwały:

Uchwała XXXVII/315/14 RGI (10 głosów „za”, 3 głosy 
„przeciw”), w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 
2014 Gminy Izabelin. W uchwale budżetowej na rok 2014 
Gminy Izabelin Nr XXXIII/283/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.Dochody budżetu w wysokości 49.681.547,18 zł zgod-
nie z załącznikiem nr 1, w tym: 
1)  dochody bieżące w kwocie 41.227.496,84 zł,
2)  dochody majątkowe w kwocie 8.454.050,34 zł”.
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.Wydatki budżetu w wysokości 53.482.357,18 zł zgod-
nie z załącznikiem nr 2, w tym:
1)  wydatki bieżące w kwocie 39.862.901,84 zł,
2)  wydatki majątkowe w tym na zadania inwestycyjne 

w kwocie 13.619.455,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”.
3)  Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 100.000 zł. 

Uchwała XXXVII/316/14 RGI (10 głosów „za”, 2 głosy 
„przeciw” 1 „wstrzymujący”) w sprawie zaciągnięcia kredy-
tu długoterminowego.

Przedstawiona uchwała w sprawie zaciągnięcia długoter-
minowego kredytu jest konsekwencją planowanego defi cy-
tu budżetu Gminy w 2014 r.

Zgodnie z dokonanymi zmianami uchwały budżetowej 
na 2014 r. z dnia 09.04.2014 r. planowany defi cyt ustalony 
został na poziomie 3.800.810 zł. Źródłem jego fi nansowania 
został określony przedmiotowy kredyt bankowy w wysoko-
ści 1.500.000 zł, pożyczka w wysokości 1.540.810 zł oraz 
wolne środki w wysokości 760.000 zł.

Kredyt zostanie przeznaczony na dofi nansowanie przebu-
dowy ul. 3 Maja na odcinku od ul. Tetmajera do ul. Fedorowi-
cza w Izabelinie oraz na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Parko-
wej w Truskawiu. Oprocentowanie kredytu przyjęto według 
stawki WIBOR 3M oraz średniej marży banków. Wszystkie 
zobowiązania wynikające z przedmiotowego kredytu zostały 
ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izabelin.

Uchwała XXXVII/317/14 RGI (10 głosów „za”, 2 głosy 
„przeciw” 1 „wstrzymujący”) w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXVI/305/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 9 kwietnia 2014 r. 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu War-
szawskiego Zachodniego

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargo-
wego ulega zmianie wartość zadania inwestycyjnego doty-
czącego budowy systemu kanalizacji deszczowej odwadnia-
jącego drogę powiatową nr 4130W ul. 3 Maja w Izabelinie 
na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Tetmajera 
w Izabelinie do skrzyżowania z drogą gminną ul. Langiewi-
cza w Izabelinie z doprowadzeniem do Rowu Północnego.

Mając na uwadze powyższe zostaje zwiększona wartość 
pomocy rzeczowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodnie-
go dotycząca ww. inwestycji.

Uchwała XXXVII/318/14 RGI (13 głosów „za” – jedno-
głośnie) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu 

podziału Powiatu Warszawskiego Zachodniego na okręgi 
wyborcze. 

Przedstawiony Radzie Gminy Izabelin do zaopiniowania 
projekt podziału Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 
okręgi wyborcze, zakładający połączenie w jeden okręg gmin 
Stare Babice i Izabelin uwzględnia istniejące więzi społecz-
ne i ekonomiczne. Obie te gminy, które jeszcze do niedawna 
stanowiły jedną jednostkę administracyjną, posiadają mocne 
więzi społeczne, ekonomiczne i infrastrukturalne.

Przyszły radny, ale dotyczy to także kandydatów na rad-
nych, prowadzących swoje kampanie wyborcze, powinien 
mieć rzeczywisty kontakt ze swoimi wyborcami. 

Uchwała XXXVII/319/14 RGI (13 głosów „za” – jedno-
głośnie) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze 
umowy działki ewidencyjnej nr 163/11 położonej w obrębie 
Hornówek na własność Gminy Izabelin. Zgodnie z ustale-
niami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzenne-
go wsi Hornówek część „A” zatwierdzonego Uchwałą Rady 
Gminy Izabelin Nr V/25/2003 z dnia 26 lutego 2003 r. dział-
ka nr ewidencyjny 163/11 położona jest na terenie prze-
znaczonym pod drogę gminną oznaczoną symbolem plani-
stycznym B27 KWg (ul. X Poprzeczna). Ulica X Poprzeczna 
zgodnie z uchwałą rady Gminy Izabelin Nr XXXIV/218/2001 
z dnia 24 stycznia 2001 r. zaliczona została do kategorii 
dróg gminnych. Pozyskanie w/w działki ewidencyjnej jest 
niezbędne do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty 
w zakresie gminnych dróg oraz organizacji ruchu drogowe-
go należących do zadań własnych gminy.

Uchwała XXXVII/320/14 RGI (12 głosów „za”, 1 „wstrzy-
mujący”) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
fi nansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Izabelinie za rok 2013. Stosownie do art. 53 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. 
j. Dz. U. z 2013 r. poz.217 z późn. zm.), podstawą gospodarki 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest 
plan fi nansowy ustalany przez kierownika. W myśl art. 121 
ust. 1 wymienionej ustawy, nadzór nad podmiotem leczni-
czym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot two-
rzący. Nadzór ten między innymi obejmuje kontrolę i ocenę 
gospodarki fi nansowej (art. 121 ust. 4 pkt 3). Gospodarkę 
tę, w myśl ustawy, samodzielny publiczny zakład opieki 
zdrowotnej prowadzi na zasadach określonych w ustawie. 
Do ustaw stosowanych w zakresie gospodarki fi nansowej 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na-
leży zaliczyć między innymi przepisy o fi nansach publicznych 
oraz o rachunkowości. Roczne sprawozdanie fi nansowe 
jednostki, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 
1994r. o rachunkowości(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.330, z późn. 
zm.), podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie 
później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Art. 3 ust. 1 
pkt 7 wymienionej ustawy defi niuje organ zatwierdzający 
między innymi jako organ, który zgodnie z obowiązującymi 
jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy 
prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania spra-
wozdania fi nansowego jednostki. Sprawozdanie to zostało 
również zatwierdzone uchwałą nr 6/14 z 10 lutego 2014r. 
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Izabelinie. Analiza i ocena rocznego 
sprawozdania fi nansowego pozwala na jego zatwierdzenie. 
Z tych względów podjęcie uchwały było uzasadnione.

Uchwała XXXVII/321/14 RGI (13 głosów „za” – jednogło-
śnie) w sprawie zmiany uchwały z dnia 22 czerwca 2011 r. do-

XXXVII  ZWYCZAJNA SESJA R ADY GMINY IZABELIN



5Z ŻYCIA GMINY

tyczącej ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane 
przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Izabelin.

W sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli w gmi-
nie Izabelin, ustalenia oddziału przedszkolnego w Szkole 
Podstawowej przy Zespole Szkół w Izabelinie, określenia 
granicy obwodu Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół 
w Izabelinie oraz określenia granicy obwodu Gimnazjum 
przy Zespole Szkół w Izabelinie. Wejście w życie ustawy 
z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie usta-
wy i niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013r. poz. 827) regu-
lujące kwesti e wychowania przedszkolnego spowodowało 
konieczność dokonania zmiany uchwały dotyczącej odpłat-
ności za pobyt dziecka w przedszkolu. Zmiana ustawowa 
określiła wysokość opłaty za jedną godzinę zajęć na pozio-
mie nie przekraczającym 1 zł wprowadzając jednocześnie 
konieczność zmian uchwał jednostek stanowiących.

Uchwała XXXVII/322/14 RGI (10 głosów „za”, 3 „wstrzymu-
jące”) w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów 
z miejsca zamieszkania do przedszkoli i szkół w danym roku 
szkolnym, umożliwiających realizację rocznego przygotowa-
nia przedszkolnego i obowiązku szkolnego w przypadku za-
pewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub 
opiekunów prawnych. Uchwalenie zasad zwrotu kosztów 
przejazdu dzieci i uczniów z miejsca zamieszkania do przed-
szkoli i szkół umożliwiających realizację rocznego przygoto-
wania przedszkolnego i obowiązku szkolnego w danym roku 
szkolnym jest realizacją ustawowego obowiązku gminy wy-
nikającego z zapisów art. 14a ust. 2 i ust. 3 oraz art. 17 ust. 
2 i ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Gmina 
jest zobowiązana do refundacji kosztów przejazdu środkami 
komunikacji publicznej, uprawnionym dzieciom i uczniom 
w sytuacji niezapewnienia bezpłatnego transportu.

Uchwalenie powyższych zasad jest również odpowiedzią na 
potrzeby zgłaszane przez mieszkańców Gminy – rodziców, zain-

teresowanych zwrotem poniesionych kosztów z tytułu dowozu 
dzieci do przedszkola/szkoły na terenie Gminy czyli do przed-
szkola/szkoły, w której obwodzie dziecko/uczeń mieszka.

Regulamin (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały) okre-
śla szczegółowe zasady zwrotu kosztów przejazdu dzieci 
i uczniów z miejsca zamieszkania do przedszkoli i szkół 
umożliwiających realizację rocznego przygotowania przed-
szkolnego i obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.

Szacunkowe skutki fi nansowe dla budżetu Gminy w roku 
2014 wynoszą ok. 20 000,00 PLN.

Uchwała XXXVII/323/14 RGI (12 głosów „za”, 1 „wstrzy-
mujący”) w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy 
Izabelin z gminami partnerskimi w roku 2014 r. Uchwalenie 
Programu współpracy Gminy Izabelin z gminami partnerski-
mi jest realizacją zadań publicznych wynikających z zapisów 
art. 4 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program określa zakres współpracy z gminami part-
nerskimi, co wynika z § 6 ust. 10 załącznika do Uchwały 
Nr XXXII/277/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 listopada 
2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 
Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmio-
tami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2014.

Ponadto program wskazuje zakres zadań publicznych, 
które Gmina ma zamiar realizować przy współudziale orga-
nizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

Sprawozdanie z oceny zasobów pomocy społecznej 
w gminie Izabelin w 2013r. omówiła kierownik GOPS- u Bar-
bara Tenerowicz.

Kolejna sesja Rady Gminy Izabelin odbędzie się 25 
czerwca br. o godz. 12.00.

IWONA MAZUREK

Izabelin, dnia 28 maja 2014 r.

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. 

– Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie teryto-
rialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 
32, poz. 191 z późn.zm) oraz rozdziałem IV pkt 4 uchwały 
Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu 
dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (M.P. Nr 
30, poz. 235) Komisja Inwentaryzacyjna przy Radzie Gminy 
Izabelin z a w i a d a m i a , że w dniu 02 czerwca 2014 r. zo-
staje wyłożony do publicznego wglądu spis inwentaryzacyj-
ny nieruchomości Skarbu Państwa położonych w obrębie 
Izabelin.

Spis inwentaryzacyjny wyłożony jest do wglądu w siedzi-
bie Urzędu Gminy Izabelin przez okres 30 dni tj. do dnia 02 
lipca 2014 r. w godzinach pracy Urzędu.

Jednostki organizacyjne, organizacje społeczne, zawodo-
we oraz osoby fi zyczne mogą wystąpić w powyższym ter-
minie z wnioskiem i zastrzeżeniem dotyczącym wyłożonego 
spisu inwentaryzacyjnego. 

Przewodniczący
Komisji Inwentaryzacyjnej

EDWARD CIEĆWIERZ

WÓJT GMINY IZABELIN
informuje o wywieszeniu 

wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 518) niniejszym podaje się do publicznej 
wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Izabelin we 
wsi Izabelin C przy ul. 3 Maja 42 wywieszony został 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

Izabelin, dnia 30 maja 2014 r.

Zarząd GPWiK Izabelin 
informuje mieszkańców 

o zmianie czasu pracy kasjerki. 
Od 16 czerwca br. w każdy poniedziałek 

kasa będzie czynna 
w godz. 10.00 do 18.00.
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W piękną słoneczną sobotę 31 maja 
br. w Centrum Kultury Izabelin od-

był się piknik z okazji Dnia Dziecka. W pro-
gramie imprezy znalazło się mnóstwo bez-
płatnych atrakcji, z których dzieci mogły do 
woli korzystać. Na początek na scenie wy-
stąpili uczestnicy Studia Piosenki w Izabeli-
nie dając publiczności mini recital. Wśród 
wykonawców znaleźli się Adam Siwek, 
Ola Mielczarek, Weronika Rochowiecka, 
Ola Merchel oraz Pola Glińska. Występy 
poprowadziła nauczycielka śpiewu Alek-
sandra Troczyńska. Młodzi artyści swoim 
dziecięcym śpiewem wywołali mnóstwo 
wzruszeń i ekscytacji, za co zostali na-
grodzeni gromkimi brawami. Następnie 
do akcji wkroczyło siedem wspaniałych 
dziewczyn z grupy tanecznej Bielańskiego 
Ośrodka Kultury. Ich układ choreografi czny 
i piękny taniec podkręcił atmosferę i do-
dał wszystkim energii do dalszej zabawy. 
Chwilę po występach, animatorzy zaprosili 
wszystkie dzieci na świeże powietrze do 
udziału w programie animacyjnym „Podróż 
dookoła świata”, podczas którego moż-
na było wziąć udział w wesołej zabawie 
i ciekawych konkursach z nagrodami. A na 
parkingu przed Urzędem Gminy odbyły 
się pokazy rowerowe w wykonaniu Piotra 
Bielaka, wieloletniego sportowca, który 
specjalizuje się w akrobatyce sportowej na 
rowerze. Pan Piotr dostarczył nam nie lada 
emocji. Jego mrożące krew w żyłach akro-
batyczne skoki z dwumetrowego podestu, 
żeby wcelować w dmuchany balonik, który 
był pomiędzy nogami mężczyzny wybra-
nego z tłumu, u wielu osób wywołały za-
trzymanie oddechu. Albo rowerowy taniec 
z partnerką, która leży na ziemi, a akroba-
ta skacze na rowerze pomiędzy jej głową, 
rękami i nogami. To było niezwykłe wido-
wisko pełne kunsztu, precyzji i ekscytacji. 
Ciężka praca artysty została doceniona 
brawami i głośnym dopingiem. Na zgłod-
niałych uczestników pikniku czekały warsz-
taty kulinarne, gdzie samodzielnie można 
było przygotować sobie deser jogurtowy 
z miodem i orzeszkami lub posmakować 
waty cukrowej czy pop cornu. Zaraz potem 
w sali koncertowej CKI zagościły rozbry-
kane byczki, które zaprosiły dzieciaki do 
udziału w „Wesołej Corridzie”, wciągają-
cym teatrzyku z gorącą Hiszpanią w tle.

Przez cały czas trwania pikniku dzieci 
mogły korzystać ze strefy zabaw, w której 
znalazły się: dmuchana zjeżdżalnia, euro 
bandżo i tor przeszkód. I to była jedyna 
tego dnia odpłatna atrakcja. 

A na stoisku z materiałami o Unii Euro-
pejskiej dzieciaki otrzymywały kolorowe 
książeczki, komiksy, baloniki i odblaskowe 
opaski na rękę. Uśmiechnięte buźki dzieci 
wskazywały na zadowolenie i miło spę-
dzony czas, co nam dorosłym dało mnó-
stwo satysfakcji.  

TEKST: IWONA MAZUREK
FOTO: BEATA JAGODZIŃSKA 

DZIEŃ DZIECKA 
w Centrum KuItury Izabelin
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W sobotni wieczór 31 maja 2014 r. 
w CKI miał miejsce niezwykły 

koncert „Serce dla Polski”. Na naszej 
scenie wystąpił Zespół Pieśni i Tań-
ca Politechniki Warszawskiej. Młodzi, 
zdolni i piękni studenci oraz student-
ki Politechniki zachwycili publiczność 
już od pierwszego tańca i śpiewu. 
W pierwszej części występu, artyści 
zaprezentowali tańce Beskidu Śląskie-
go, piosenki z regionu wielkopolskiego 
(m.in. Oj do dnia, Kazali mi śpiewać, 

A U K C JA  D Z I EŁ  S Z T U K I …

Dzięki życzliwości Witolda Malarowskiego wójta gminy 
Izabelin, w dniu 31 maja 2014 roku w Centrum Kultu-

ry Izabelin odbyła się aukcja na rzecz niewidomych dzieci 
z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewido-

Natrafi ła stara baba), pieśni i tańce re-
gionu krośnieńskiego, wielkopolskiego 
i kurpiowskiego (m.in. obrazek młó-
cenie, Kalina, Ciemna nocka, obrazek 
praca w lesie) oraz kołysankę „Zapada 
noc”. Perfekcyjnie odegrali scenki z co-
dziennego życia mieszkańców polskiej 
wsi, które oparte jest na naturalnych 
cyklach przyrody. Pokazali również 
zwyczaje, tradycje i kolorowe stroje. 
W drugiej części koncertu w ich wyko-
naniu usłyszeliśmy i zobaczyliśmy frag-

SERCE DLA POLSKI…

menty spektaklu „Tylko miłość” – arie 
miłosne z oper i operetek. Wykonawcy 
przenieśli nas w zupełnie inne i bar-
dziej wytworne klimaty. Na zakończe-
nie koncertu na specjalne życzenie or-
ganizatorów zaśpiewali „Va pensiero”. 
Cały program wzbudził mnóstwo pozy-
tywnych emocji. Publiczność nagrodzi-
ła artystów gromkimi brawami. 

IWONA MAZUREK
FOTO: JANUSZ MARCINIAK 

mych im. Róży Czackiej w Laskach oraz na modernizację 
i rozbudowę organów w kościele pw. Matki Bożej Królowej 
Meksyku w Laskach.

Nasi dobroczyńcy ofi arowali nam w darze ponad 
30 000 zł. Szczególne podziękowania kierujemy do wszyst-
kich artystów, którzy przekazali na ten cel swoje prace.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom. Dobro powraca.
DARIA KUŹNIECOW DUDKO

ANNA MAGNER
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Przekroczenie stanów alarmowych Wisły w rejonie 
Warszawy było następstwem podjęcia przez władze 

Powiatu Warszawskiego Zachodniego decyzji działań pre-
wencyjnych na terenie miasta i gminy Łomianki. Od go-
dzin wieczornych 20 maja do godzin porannych 22 maja 
bez przerwy jednostki OSP z Lasek i Izabelina prowadziły 
działania zabezpieczające na wałach wiślanych wykonując 
w czasie ich patrolowania czynności obserwacyjno rozpo-
znawcze, oświetlenie w porze nocnej zagrożonego terenu 
oraz inne czynności mające wpływ na stan techniczny wa-
łów ochronnych. Nie brakowało również pożarów. Groźne 

Dzielni, gotowi do poświęceń, opa-
nowani i zdecydowani. Każdego 

dnia odważnie i z oddaniem, bronią 
ludzkiego życia oraz mienia. Strażacy, 
bo o nich mowa, 4 maja obchodzili 
Międzynarodowy Dzień Strażaka. Przy-
pada on na dzień wspomnienia w ko-
ściele katolickim św. Floriana, patrona 
wszystkich strażaków. Święty stał się 
ich orędownikiem po pożarze na kra-
kowskim Kleparzu w 1528 roku, gdzie 
znajdowały się jego relikwie. Ogień za-
jął wtedy okoliczne budynki, ocalając 
w znacznej mierze kościół św.  Floria-
na. Od tego czasu męczennik jest pa-
tronem walki z pożarami.

W naszej gminie uroczyste obcho-
dy odbyły się w niedzielę 17 maja 
2014 roku. Uroczystość rozpoczęła się 
mszą świętą w kościele św. Franciszka 
z Asyżu w Izabelinie, którą celebrował 
proboszcz, kapelan OSP, ks. Stanisław 
Dębicki. Strażacy pełnili wartę hono-
rową przy ołtarzu oraz tworzyli szpaler 
wzdłuż całego kościoła. Ks. Stanisław 
podkreślał, że zawód strażaka często 
przechodzi z pokolenia na pokolenie, 
z ojca na syna i istnieje odkąd Polska 
była drewniana. Powiedział również, 
że aby podjąć się pełnienia takiej mi-
sji, trzeba mieć niezłomne wartości, 
bo ratowanie ludzkiego życia z nara-

Interwencje Ochotniczych Straży Pożarnych w maju 2014 r.

UROCZYSTY DZIEŃ STRAŻAKA 
żeniem własnego, nie jest łatwe. Nasi 
ochotnicy idą przez życie z wiarą, są 
zawsze wtedy, kiedy są potrzebni. Wy-
jeżdżają nie tylko do akcji gaśniczych, 
ale także ratowniczych, związanych 
z wypadkami drogowymi, katastrofami 
czy kataklizmami. Do każdej śpieszą, 
tak szybko, jak tylko mogą – wyjazd 
z jednostki zajmuje im średnio około 
3 minut. Strażacy przyznają, że jest to 
ciężka praca, ale wykonują ją z pasją 
i przynosi im wiele satysfakcji. Pro-
boszcz oznajmił, że naszych druhów 
nigdy nie zabrakło na uroczystościach 
kościelnych. Tradycją stał się ich udział 
w procesji Zmartwychwstania Bożego 

pożary powstały w budynkach mieszkalnych w Izabelinie 
przy ul. Tetmajera i Hornówku przy ul. Ogrodowej. Skutecz-
na akcja straży pożarnych uniemożliwiła rozprzestrzenianie 
się pożaru i całkowite zniszczenie budynków. Miały również 
miejsce pożary na terenach leśnych Izabelina B i Wólki Wę-
glowej, w których płonęło poszycie leśne, zaś w Laskach 
palił się samochód osobowy. Ogółem OSP uczestniczyły 
w 6 akcjach ratowniczych podczas pożarów oraz 5 miejsco-
wych zagrożeniach. Zanotowano również jeden fałszywy 
alarm spowodowany nieumyślnie. 

PŁK MGR INŻ. EDWARD GIERSKI
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Wsłoneczną niedzielę 25 maja 
br. odbył się 7 Bieg Truskaw-

ki w Truskawiu. Było tak jak powinno 
być. Truskawkowo ! Truskawkowa wio-
ska Truskaw, truskawkowe ciasteczka 
i poczęstunek, truskawkowe znaki in-
formacyjne, truskawkowe przebrania, 
truskawkowe medale i truskawkowe 
nastroje ☺ To jedyny taki bieg w Pol-
sce i bardziej truskawkowej atmosfery 
próżno szukać gdziekolwiek. 

W 7 Biegu Truskawki na 10 km wy-
startowało prawie 300 osób, które bez 
trudu pokonały długą, przełajową tra-
sę i z uśmiechami na twarzy wbiegali 
na metę. W tym roku nie było kałuż 
i komarów, które znacznie utrudniały 
biegi w latach ubiegłych. 

Jak co roku zawodnicy rywalizowali 
w trzech kategoriach: najlepszy męż-
czyzna, najlepsza kobieta i najlepsza 
para! Tegorocznymi zwycięzcami byli:
•  w kategorii kobiet: I miejsce Agniesz-

ka Żuraniewska (47:14), II miejsce 
Iwona Świercz (48:26), III miejsce 
Aleksandra Pucek Mioduszewska 
(48:34)

•  w kategorii mężczyzn: I miejsce 
Artur Jabłoński (35:50), II miejsce 
Michał Łasiński (38:14), III miejsce 
Marcin Stupak (38:45)

•  w kategorii par: I miejsce Ilona i Seba-
sti an Polak (41:57), II miejsce Monika 
i Maciej Kaczanowscy (45:40), III miej-
sce Aneta i Marcin Świderek (46:48).
Bieg główny poprzedziły dwa biegi 

dla dzieci, które również bardzo licznie 
stawiły się na starcie. Potem już udeko-
rowane medalami głośno i energicznie 
dopingowały dorosłych. Na koniec od-
było się losowanie licznych nagród. Te-
gorocznymi sponsorami było PZU Zdro-
wie, Laboratorium Kosmetyczne Joanna 
oraz Nieruchomości Kampinos. Imprezę 
patronatem objęli: maratończyk.pl oraz 
miesięcznik Listy do Sąsiada.

Zawody zorganizował zespół z KB 
Galeria we współpracy z Centrum Kul-
tury Izabelin. 

IWONA MAZUREK
FOT. DOROTA ŚWIDERSKA / www.maratończyk.pl

7 BIEG TRUSKAWKI 
w Truskawiu

Ciała czy wystawianie warty przy 
Grobie Pańskim. Publicznie po-
dziękował im za ich odwagę i od-
danie. Po mszy strażacy w orszaku 
przeszli ulicą 3 Maja do strażnicy 
w Izabelinie, gdzie odbyła się uro-
czysta zbiórka, którą poprowadził 
płk Edward Gierski. W drugiej czę-
ści spotkania zapoznano strażaków 
i gości z listem gratulacyjnym i ży-
czeniami, które przesłał Prezydent 
RP, Minister Spraw Wewnętrznych, 
Komendant Główny PSP, Prezes 
Zarządu Głównego Związku OSP 
oraz Dyrektor KPN. W uroczystości 
uczestniczyli: Wójt Gminy Izabelin, 

Komendant Powiatowy PSP oraz 
mieszkańcy gminy, strażacy hono-
rowi i wspierający. 

W czasie uroczystości wręczono 
odznaczenia pożarnicze. Odznakę 
– Zasłużony Strażak Gminy Izabe-
lin otrzymał Jacek Pielak, srebrny 
„Medal za zasługi dla pożarnictwa” 
otrzymali Tomasz Sznajder i Ma-
rek Wilczyński, brązowy „Medal 
za zasługi dla pożarnictwa” dostał 
Rafał Żuberek. Kilkunastu straża-
ków otrzymało odznakę „Strażak 
wzorowy”. Około 20 stu strażaków 
otrzymało odznakę za wysługę lat 
(od 5 do 40 lat, co 5 lat). Długoletni 
strażak Krzysztof Zalewski otrzymał 
odznakę za 40 lat społecznej służby 
pożarniczej. Za długoletnią, wzo-
rową służbę strażaków osobiście 
podziękował Wójt Gminy Izabelin 
Witold Malarowski oraz Komen-
dant Powiatowy PSP płk mgr inż. 
Mirosław Jasztal. Po zakończeniu 
uroczystości strażacy i goście zosta-
li zaproszeni na poczęstunek. 

Po skończonym dniu pomyśla-
łam sobie, iż dobrze jest mieć świa-
domość, że jest obok ktoś, na kogo 
zawsze można liczyć, kto jest nieza-
wodny i gotowy do pomocy. W dzi-
siejszych czasach to „towar” defi cy-
towy, a jednak cuda się zdarzają. 

TEKST I FOTO: IWONA MAZUREK
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Zajęcia unijne skupiające dzieci 
z klas I–III utalentowane arty-

stycznie w kierunku plastyczno-tech-
nicznym popularnie zwane są Kołem 
Artysta. Od października co tydzień 
każda z sześciu ośmioosobowych grup 
uczestniczy w warsztatach. Mają one 
na celu rozwijanie postawy twórczej 
oraz zdolności i umiejętności plastycz-
no-technicznych. Zajęcia wyzwalają 
w dzieciach autentyczną radość two-
rzenia, czynną aktywność poznawczą, 
zaangażowanie emocjonalne na skutek 
kontaktu z dziełami sztuki, odkrywania 
i łączenia różnorodnych technik pla-
styczno-technicznych, częstej zmiany 
materiałów oraz stosowania zróżnico-
wanych metod, form i środków naucza-
nia w tym także multi mediów. Zabawa 
i praca w małej grupie: farbami, kred-
kami, skrawkami sznurka czy tasiemki, 
sztuką tworzenia z papieru, gazet, liści 
czy wycinania kształtów z ziemniaka 

albo malowania za pomocą patyczka 
i słomki, pozwala dziecku doświadczać 
i eksperymentować w nowych techni-
kach plastycznych oraz obserwować 
efekty swojej pracy. Wypowiadanie się 
w formie plastycznej daje dziecku dużo 
radości i zadowolenia, a ładunek emo-
cjonalny, który niesie ze sobą sztuka 
tworzenia szalenie wspomaga rozwój 
dzieci w tej dziedzinie. 

Prace powstające na naszych zaję-
ciach są regularnie eksponowane na 
szkolnych korytarzach i mogą je podzi-
wiać rodzice, a także inni uczniowie. 
Zapewne tego typu wystawy plastycz-
ne przynoszą dzieciom satysfakcję 
i podwyższają ich samoocenę, a do-
datkowo pomagają kształtować estety-
kę u wszystkich dzieci oraz pobudzają 
wrażliwość na piękno całej społeczno-
ści szkolnej.

EDYTA PONIATOWSKA
nauczyciel prowadzący zajęcia 

plastyczno-techniczne

Zajęcia plastyczno-techniczne 
dla uczniów uzdolnionych

Projekt systemowy „Wspieranie indywidualnego roz-
woju dzieci” współfi nansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie jest realizowane 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Prio-
rytet IX (Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach), 
Poddziałanie 9.1.2 (Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych). 

Realizacja projektu w naszej szkole rozpoczęła się w paź-
dzierniku 2013 r. i będzie trwać do końca czerwca 2014 r. 
Uczestnikami projektu są uczniowie i uczennice klas I–III 
uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Izabelinie. W ra-
mach projektu dzieci uczestniczą w bezpłatnych zajęciach 
aktywizujących je do nauki i uwzględniających indywiduali-
zację pracy z nimi.

Koordynator projektu
BARBARA SZUMMER

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyj-
ne przeznaczone są dla uczniów 

ze specyfi cznymi trudnościami w na-
uce czytania i pisania oraz nabywania 
umiejętności matematycznych. 

Zajęcia odbywają się w małych gru-
pach, z podziałem na rodzaj trudności 
edukacyjnych i wiek dziecka. Mała li-
czebność grup pozwala na indywidu-
alizację pracy z uczniem.

Stosowane różnego rodzaju meto-
dy edukacyjne, formy organizacyjne 
oraz środki dydaktyczne mają na celu 
stymulowanie ogólnego rozwoju dziec-
ka ze szczególnym uwzględnieniem 
usprawniania zaburzonych funkcji: 
analizy i syntezy wzrokowej, słucho-

wej, koncentracji uwagi, sprawności 
grafomotorycznej.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami 
w nauce czytania i pisania mają na celu 
doskonalenie umiejętności i sprawno-
ści czytania i pisania, czytania ze zrozu-
mieniem oraz kształtowania myślenia 
ortografi cznego. 

Celem zajęć dla dzieci ze specy-
fi cznymi trudnościami w zdobywaniu 
umiejętności matematycznych jest 
usprawnianie czynności umysłowych 
ważnych dla uczenia się matematy-
ki; określanie położenia przedmiotów 
w przestrzeni i względem siebie, do-
skonalenie orientacji przestrzennej 
i kierunkowej, rozpoznawanie, nazywa-

nie i porównywanie fi gur geometrycz-
nych, klasyfi kowanie i porównywanie 
obiektów oraz rozwijanie umiejętności 
rachunkowych oraz umiejętności prak-
tycznych w zakresie pomiaru długości, 
ciężaru, czasu i pieniędzy. 

Podczas tych zajęć dzieci uczestni-
czą w wielu grach i zabawach dydak-
tycznych mających na celu niwelowa-
nie dysfunkcji rozwojowych będących 
przyczyną niepowodzeń szkolnych. 
Na zajęciach wykorzystujemy pomo-
ce dydaktyczne zakupione w ramach 
projektu. Dzięki nim zajęcia są bardziej 
atrakcyjne dla dzieci i chętniej na nie 
uczęszczają. 

BEATA BRZOZOWSKA, AGNIESZKA ŻURAWSKA
nauczyciele prowadzący zajęcia 

korekcyjno-kompensacyjne
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III Koncert 
SZANUJEMY SIĘ I WSPIERAMY 

w czerwcu 2014
24 czerwca 2014 roku o godzinie 17.00, 
w Centrum Kultury Izabelin odbędzie się 
III koncert „Szanujemy się i wspieramy”. 
Organizatorami koncertu są: Wójt Gminy 
Izabelin, Zespół Szkół w Izabelinie, Szkoła 
Muzyczna I stopnia im. Edwina Kowalika 
w Laskach i Centrum Kultury Izabelin.

Antoni Zych – dyrektor Zespołu Szkół w Iza-
belinie wręczy dyplomy uznania uczniom – wo-
lontariuszom ze Szkolnego Klubu Wolontariusza 
z Gimnazjum im. ks. Aleksandra Fedorowicza. 
Wolontariusze aktywnie wspierają nauczycieli 
edukacji wczesnoszkolnej w opiece nad uczniami 
klas 1–3. Sami przygotowują scenariusze zajęć 
i aktywnie spędzają czas z młodszymi kolegami 
w świetlicy szkolnej. 

W roku szkolnym 2014/2015 Szkolny Klub 
Wolontariusza rozszerzy swoją działalność. Wo-
lontariusze będą pomagać uczniom klas 4–6 
i Gimnazjum. W szkole przy ul. 3 Maja wolonta-
riusze zaangażują się w pomoc w nauce młod-
szym dzieciom.

Celem działania Szkolnego Klubu Wolontariu-
sza jest wypracowanie systemu włączania mło-
dzieży do prac na rzecz szkoły i jej otoczenia. 

Nasi uczniowie są bardzo otwarci na drugie-
go człowieka, wystarczy tylko docenić ich zapał 
i przydzielić odpowiednie zadania.

Ponadto dyplomy otrzymają „Uczniowie z kla-
są” w ramach prowadzonej akcji „Żyj fi lmowo, 
teatralnie, koncertowo, kulturalnie”

Wysoki poziom tegorocznego koncertu za-
pewnią młodzi artyści z zespołu Aft er Five, soli-
ści, chór Izabelińskie Słowiki oraz grupa teatralna 
z Zespołu Szkół w Izabelinie.

Przygotowania do koncertu ruszyły pełną 
parą

Do organizacji tegorocznego koncertu zgłosi-
ło się ponad 200 wolontariuszy z klas 4–6 i 1–3 
gimnazjum. 

Podczas koncertu uczniowie z Zespołu Szkół 
w Izabelinie będą zbierać pieniądze na rzecz 
swoich niewidomych kolegów ze Szkoły Muzycz-
nej w Laskach. 

Cieszymy się, że uczniowie naszej szkoły tak 
chętnie włączają się w przygotowanie koncertu. 
Młodzież jest świadoma, że nic nie daje większej 
satysfakcji niż praca dla drugiego, potrzebujące-
go wsparcia, człowieka. 

Szczegółowa relacja z koncertu w numerze 
wrześniowym „Listów do Sąsiada”.

DARIA KUŹNIECOW DUDKO

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze 
dla uczniów zdolnych

Głównym celem tych zajęć jest:
•  rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów;
•  pogłębienie matematyczno-przyrodniczych zainteresowań;
•  kształcenie praktycznych umiejętności uczniów poprzez podej-

mowanie atrakcyjnych i zróżnicowanych zadań, które wykracza-
ją poza aktualne wiadomości i umiejętności dziecka.
Uczniowie biorący udział w zajęciach zostali wyłonieni w wyniku 

przeprowadzonej rekrutacji. Zajęcia odbywają się w wymiarze jed-
nej godziny tygodniowo dla każdej z sześciu grup – zgodnie z przy-
jętym harmonogramem. Zajęcia prowadzone są zarówno w sa-
lach, jak i w terenie. Podczas zajęć wykorzystywane są zakupione 
w ramach projektu pomoce dydaktyczne: programy komputerowe 
np. pakiet programów edukacyjnych Mango – Przygoda na Ziemi, 
Przygoda z pogodą, Przygoda w kosmosie, układ słoneczny, fala 
matematyczna, zestawy warzyw i owoców, gry planszowe. Ucznio-
wie pracują z mapą, globusem, prowadzą obserwacje i pomiary, 
rozwiązują krzyżówki i quizy matematyczno-przyrodnicze. 

Dobór tematyki zajęć pozwala na rozwijanie predyspozycji 
i zdolności poznawczych, rozwijanie wyobraźni ucznia, umiejętno-
ści twórczego i logicznego myślenia, rozbudzanie ciekawości ma-
tematyczno-przyrodniczej. Najczęściej stosowanymi forami pracy 
podczas zajęć są zarówno praca indywidualna, podczas, której 
dzieci zmagają się z sudoku, tangramami, krzyżówkami i dyktan-
dami matematycznymi, magicznymi kwadratami oraz piramidami, 
jak również praca w grupach, która wymagała od dzieci lepszego 
poznania (uczniowie z różnych klas w jednej grupie), uczy współ-
pracy, ale też wspólnej odpowiedzialności za efekt pracy.

Uczestnictwo w zajęciach daje uczniom możliwość samoreali-
zacji, poszerzania własnych horyzontów, łączenia teorii z praktyką 
oraz odkrywania tajemnic przyrody i matematyki.

IWONA ZALESKA ROLEWICZ
nauczyciel prowadzący zajęcia matematyczno-przyrodnicze 

Zajęcia komputerowe 
dla uczniów zdolnych.

Wzajęciach uczestniczy pięćdziesięciu sześciu uczniów klas 
pierwszych, drugich i trzecich naszej szkoły. Dzieci bardzo 

chętnie biorą udział w zajęciach komputerowych, o czym świadczy 
blisko stuprocentowa frekwencja na zajęciach oraz bardzo pozy-
tywne opinie uczniów w ankiecie ewaluacyjnej. 

Młodzi „informatycy” bardzo chętnie wykorzystują komputer 
w wielu sferach swojej działalności. Są jednak wśród nich takie, 
którym dzieci poświęcają szczególnie wiele uwagi. Do ulubionych 
przez uczniów form pracy z komputerem należą: wszelkie prace 
grafi czne (Word, Paint, Tucan itp.), praca z Internetem (wyszuki-
wanie informacji, komunikowanie się), tworzenie prezentacji mul-
ti medialnych (Power Point), gry multi medialne oraz programowa-
nie w prostych aplikacjach typu Logomocja. Dzieci z pasją tworzą 
także różnorodne formy użytkowe, takie jak zaproszenia, dyplomy, 
ogłoszenia, plakaty itp., wykorzystując w tym celu programy Word 
i Paint, które mogą wydrukować, wykorzystując różnorodne opcje 
drukowania, aby krytycznie spojrzeć na efekt końcowy i nanieść 
ewentualne poprawki.

Wszyscy uczestnicy zajęć wyrażają chęć ponownego uczestnictwa 
w podobnych projektach, co świadczy o rozbudzaniu ich zaintereso-
wań i pasji oraz potrzeby zdobywania nowych doświadczeń. 

BEATA WIECZOREK 
nauczyciel prowadzący zajęcia komputerowe
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Koniec roku szkolnego jest dobrym momentem na re-
fl eksję i podsumowanie działań oświatowych w naszej 

gminie. W ciągu ostatnich dwóch lat wiele kontrowersji, 
zwłaszcza wśród rodziców, budzą zmiany w Ustawie o sys-
temie oświaty dotyczące między innymi obniżenia wie-
ku szkolnego dzieci, a co za tym idzie zmiany podstawy 
programowej wychowania zarówno przedszkolnego jak 
i szkolnego. Obawy rodziców związane są najczęściej z nie-
pokojem o przystosowanie szkoły i nauczycieli na przyję-
cie sześcioletnich uczniów. Często też zadają sobie pytanie: 
czy dzieci poradzą sobie z nowym wyzwaniem? Uważam, 
że niepotrzebny jest stres rodziców, który może udzielić się 
dzieciom, bo tak naprawdę wszystko zależy od ludzi i nas 
samych, a sześciolatki? One cieszą się na myśl o szkole, są 
chłonne wiedzy i nowych doświadczeń. W gminie Izabelin 
władze samorządowe wiedzą, jak ważna jest edukacja na-
szych najmłodszych mieszkańców i jak wiele jest potrzeb, 
żeby funkcjonowała na wysokim poziomie. Zaangażowanie 
Pana Wójta oraz współpraca pozostałych lokalnych orga-
nów sprzyja podnoszeniu jakości edukacji w naszej gminie. 
Szkoła Podstawowa w Izabelinie jest doskonale przygoto-
wana do przyjęcia w swoje progi najmłodszych uczniów. 
Posiada przestronne sale z łazienkami, bogato wyposażo-
ne w pomoce dydaktyczne, dobrze zorganizowaną świetli-
cę oraz wykwalifi kowaną kadrę pedagogiczną. Samorząd 
lokalny dostrzega dobre praktyki w dziedzinie oświaty 
i wspiera je, czego dowodem jest również wysoki poziom 
edukacji przedszkolnej. Nasze przedszkole cieszy się dużym 
powodzeniem wśród mieszkańców naszej gminy, a szcze-
gólnie wśród rodziców. Wpływ na to ma dogodne położe-
nie, nowoczesny budynek, przyjazne dzieciom wnętrza, 
doskonale wyposażone sale, a także niezmieniona forma 
zajęć dodatkowych. Każdego roku przedszkole wzbogaca 
swoje zasoby w atrakcyjne sprzęty rozwijające sprawność 
i koordynacje ruchową naszych milusińskich, między innymi 
są to ścianka wspinaczkowa oraz dęby wspinaczkowe w sa-
lach starszaków, baseny z kulkami, zamki ze zjeżdżalniami 
w salach maluszków. Nasi wychowankowie poprzez zabawę 
w radosnej atmosferze uczą się i rozwijają we wszystkich 

WAKACJE TUŻ, TUŻ....

obszarach zgodnie z obowiązującą podstawa programową 
wychowania przedszkolnego. Otoczeni są troskliwą opieką 
nauczycielek, pomocy oraz pań asystentek. Każde dziecko 
jest kochane, „dopieszczone”, a w razie potrzeby objęte 
indywidualnym programem wspomagania rozwoju. Nad 
utrzymaniem wysokiego poziomu edukacji przedszkolaków 
czuwają panie nauczycielki, które wykorzystują tradycyjne, 
nowoczesne i innowacyjne metody nauczania. Dzięki swojej 
kreatywności mogą poszczycić się wdrożonymi do działań 
przedszkola, opracowanymi przez siebie programami autor-
skimi: „Twórczy przedszkolak – program wspierania i rozwi-
jania aktywności twórczej dzieci w wieku przedszkolnym”, 
„Przedszkole promujące zdrowie” oraz program ekologicz-
ny. W bieżącym roku nasze przedszkole zostało włączone do 
Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Aktywność 
i zaangażowanie całego personelu przedszkola oraz współ-
praca z rodzicami owocują wprowadzaniem zdrowych na-
wyków żywieniowych oraz propagowaniem aktywności 
ruchowej wśród całej społeczności przedszkolnej. W zaba-
wach z dziećmi stosowane są naprzemiennie różnorodne 
metody w celu optymalnego wykorzystania okresu dużej 
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MUZYKA W POEZJI DZIECIĘCEJ!
ciekawości poznawczej oraz chłonności umysłu w formie 
zabawy. Dzieci z grupy Strusie skutecznie motywowane 
wydały książkę z własnymi wierszami i opowiadaniami. 

Rodzice pozostając w stałym kontakcie z nauczyciel-
kami śledzą metody pracy w placówce. Chętnie anga-
żują się w działania przedszkola, rozumiejąc jak ważna 
jest współpraca na linii rodzic – nauczyciel dla rozwo-
ju dziecka. Nasze przedszkolaki bardzo lubią bawić się 
na zajęciach umuzykalniających, języka angielskiego 
oraz gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Oferuje-
my dzieciom liczne atrakcje: przedstawienia teatralne, 
koncerty muzyczne, wycieczki, imprezy okolicznościowe 
(spotkania wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodzi-
ny, olimpiada „Mali i Waleczni”, tydzień zdrowia, tydzień 
kreatywności, tydzień ekologiczny, tydzień europejski, 
bal karnawałowy), konkurs recytatorski, festi wal talen-
tów i inne. Oprócz imprez wewnątrz przedszkolnych nasi 
wychowankowie z sukcesami biorą udział w konkursach 
i festi walach organizowanych na szczeblu gminnym 
i powiatowym. Przedszkolaki z Gminnego Przedszkola 
w Izabelinie niemal zawsze otrzymują nagrody lub wy-
różnienia. Każdy konkurs czy festi wal wyrabia w nich 
umiejętność współpracy, wspólnej radości z sukcesu. 

O czystość, higienę i dobry humor naszych dzieci 
dbają niezawodne panie asystentki, zaś o dopilnowanie 
potrzeb każdego przedszkolaka – pomoce nauczycielek. 
Bezpieczeństwo oraz prace remontowo-porządkowe 
zapewnia przedszkolny konserwator. Nad profesjonal-
ną organizacją pracy sekretariatu oraz zapewnieniem 
rodzicom i gościom przedszkola miłej i fachowej ob-
sługi czuwa pani sekretarka. Posiadamy własną kuch-
nię, gdzie kucharki przygotowują pyszne, urozmaicone 
i zdrowe posiłki, bogate w warzywa i owoce, bez sto-
sowania półproduktów. Nasza intendentka dba również 
o dzieci alergiczne, dla których posiłki przygotowywane 
są według zaleceń lekarza alergologa. Dodatkowo przez 
cały dzień dzieci mają dostęp do wody mineralnej oraz 
przekąsek warzywno-owocowych. 

Podsumowując, Gminne Przedszkole w Izabelinie to 
miejsce przyjazne dziecku, gdzie spotykają się ludzie, 
których łączy jeden cel – wspieranie rozwoju małych 
dzieci i zapewnienie im powodów do radości każdego 
dnia. Jeśli chcecie państwo zapoznać się szczegółowo 
z zakresem działań naszego przedszkola oraz mnogością 
konkursów, akcji charytatywnych, metod, programów, 
uroczystości, warsztatów dla dzieci i rodziców organizo-
wanych w placówce – zapraszam do odwiedzania naszej 
strony internetowej: www.przedszkole.izabelin.pl

Przedszkole to prawie cały świat dziecka, miejsce 
gdzie przebywa znaczną część czasu. W przedszkolu 
toczy się życie, jest ono zmienne, dynamiczne – tak jak 
życie dziecka w tym okresie. Potrzeba mu więc miłości, 
wsparcia, poczucia bezpieczeństwa – jest to najwyższa 
wartość o którą wszyscy pracownicy naszego przedszko-
la dbają.

Na koniec chciałabym podziękować Panu Wójtowi 
oraz lokalnym władzom samorządowym za zaangażo-
wanie, uśmiech, pomoc, zrozumienie oraz wspieranie 
inicjatyw Gminnego Przedszkola w Izabelinie a przede 
wszystkim za dbałość o wysoki poziom oświaty w naszej 
gminie. 

Wszystkim dzieciom i ich rodzinom, nauczycielom 
i pracownikom oświaty życzę udanych, słonecznych 
i szalonych wakacji. Do zobaczenia w nowym roku szkol-
nym.

BEATA PODGAJNA
Dyrektor przedszkola

Dnia 6 maja 2014r. w Gminnym Przedszkolu w Laskach 
odbył się I Konkurs Recytatorski „Muzyka w poezji 

dziecięcej”. Celem zorganizowania konkursu było przede 
wszystkim przybliżenie dzieciom poezji, propagowanie lite-
ratury dziecięcej, pokonywanie własnej nieśmiałości, rozwi-
janie wyobraźni i fantazji. Konkurs poprzedzały eliminacje 
w poszczególnych grupach. W fi nale udział wzięło 37 dzieci 
z poszczególnych siedmiu grup. Dzieci zaprezentowały swo-
je umiejętności w obecności komisji konkursowej, w skład 
której weszły: Pani Elżbieta Pawłowska – dyrektor, Pani 
Teresa Lochyńska – wicedyrektor, Pani Marzena Chraniuk 
– nauczyciel Gminnego Przedszkola w Laskach. Przy oce-
nie uczestników konkursu komisja brała pod uwagę: opa-
nowanie pamięciowe, interpretację tekstu, kulturę słowa 
oraz ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, 
element ruchu, strój itp.). Konkurs recytatorski odbył się 
w trzech kategoriach wiekowych. Dużo dzieci zprezentowa-
ło wysoki poziom umiejętności i w związku z tym oprócz 
trzech pierwszych miejsc jury postanowiło przyznać dodat-
kowo wyróżnienia wielu uczestnikom. Wszystkie dzieci bio-
rące udział w konkursie otrzymały dyplomy i nagrody w po-
staci książek. Młodym recytatorom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

MARZENA CHRANIUK
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13 marca 2014 roku odbyły się 
pierwsze zajęcia z zaplanowanego cy-
klu muzycznych spotkań, które pro-
wadził Pan Michał Szulc. Najstarsze 
przedszkolaki z wielkim entuzjazmem 
i zaangażowaniem uczestniczyły w za-
jęciach. Wielką atrakcją były nie tylko 
licznie zgromadzone bębny, ale rów-
nież inne instrumenty, których dźwię-
ki przypominały odgłosy padającego 
deszczu, szum morza, a nawet odgłosy 
zbliżającego się niebezpieczeństwa. 
Dzieci poznały gesty, którymi posługu-
je się dyrygent i nauczyły się grać pro-
sty rytm na bębnach.

Pierwsze perkusyjne warsztaty in-
tegracyjne sprawiły, że 5-latki z nie-
cierpliwością oczekiwały kolejnych 
spotkań. Wszystkie dzieci z wielkim 
entuzjazmem brały udział w warszta-
tach, doskonaląc swój warsztat, rozwi-
jając kreatywność i przekonując się, że 
razem stanowią zespół. Punktem kul-
minacyjnym warsztatów był zaplano-
wany występ dla rodziców pt. „Wielki 
rejs na Czarny Ląd” czyli wielka przy-
goda w świecie etnicznych rytmów. Na 
ostatnią próbę przed fi nałem zostały 
zaproszone wszystkie przedszkolaki. 
Najmłodsi z zazdrością obserwowali 
grę swoich starszych kolegów. A było 

na co popatrzeć! Cały występ został 
wzbogacony o piosenki i układy rucho-
we, a młodzi artyści ubrani byli w stro-
je marynarzy, piratów i syren.

Wreszcie wielki fi nał! Oczarowani 
wyjątkową atmosferą widowiska ro-
dzice podziwiali swoje pociechy. Ta 
uroczystość była naprawdę niezwykła. 
Dzieci były spontaniczne, swobodne 
i niezwykle twórcze. Koncert na bęb-
nach był dla wszystkich wspaniałym 
popisem gry młodych wykonawców. 
Po występach brawom i słowom za-
chwytu nie było końca.

Profesjonalnie prowadzone warsz-
taty dały szansę każdemu dziecku po-
znać i usłyszeć etniczne instrumenty 

„ŁUBU 
  DUBU” 

PERKUSYJNE WARSZTATY 
INTEGRACYJNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW

perkusyjne. Dały też ogromną satysfak-
cję i energię do działania. Udział dzieci 
w warsztatach pozwolił im wzmocnić 
poczucie własnej wartości oraz wię-
zi społecznej. Uczestnicy warsztatów 
mieli możliwość uświadomienia sobie 
znaczenia i efektów pracy zespołowej.

Dziękujemy Radzie Rodziców za sfi -
nansowanie tak wspaniałego przed-
sięwzięcia. Pragnąc, aby jak najwięcej 
przedszkolaków miało w nim swój 
udział zamierzamy kontynuować per-
kusyjne warsztaty integracyjne w przy-
szłym roku szkolnym.

TERESA LOCHYŃSKA
MAŁGORZATA PRZESTRZELSKA
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Większość ludzi boryka się z pro-
blematycznymi włosami. A to 

za krótkie, a to za długie, za proste, 
za bardzo skręcone. Często zdarza się, 
że są one bardziej poważne, jak łysie-
nie. Większość naszych problemów da 
się jednak łatwo rozwiązać. Fryzjerzy 
z Pracowni Urody, na Warszawskich 
Bielanach, przedstawiają najczęstsze 
zmartwienia klientów i podają najlep-
sze możliwe rozwiązania.

1.  Co zrobić z puszącymi się, 
poskręcanymi włosami?
Problem puszących się, niezdyscypli-

nowanych włosów jest bardzo częsty. 
Powodów jest kilka, najczęstszy to wy-
płukiwanie się ich podstawowego budul-
ca, jakim jest keratyna. Najprostszym roz-
wiązaniem jest przywrócenie keratyny, 
poprzez Keratynowe Prostowanie Wło-
sów. Jest to zabieg, który pod wpływem 
wysokiej temperatury, wprasowuje kera-
tynę z powrotem do łuski włosa. Efekt, to 
zdrowe, gładkie i proste włosy. Problem 
puszenia się znika na wiele miesięcy. 

2. Jak radzić sobie z rozdwajającymi 
się końcówkami?

Czas, jaki jest potrzebny na zapusz-
czenie włosów, powoduje, że czynniki 
zewnętrzne uszkadzają łuskę włosa. 
Stąd rozdwajające się końcówki. Naj-
prostszym sposobem poradzenia sobie 
z tym problemem jest strzyżenie wło-
sów. Jednak tradycyjne strzyżenie nie 
zamyka końcówek włosów, przez co 
będą one tracić wilgoć i ulegać dalszym 
uszkodzeniom. Najlepszym sposobem 
będzie strzyżenie gorącymi nożyczka-
mi. Jest to zabieg wellness dla naszych 
włosów. Zaraz po umyciu głowy, nakła-
dana jest odpowiednio dobrana ma-
ska, która zwraca nam substancje od-
żywcze, potrzebne dla zdrowia włosów. 
Następnie, pod wpływem rozgrzanej 
pary maska ta jest wtłaczana głębiej 

w strukturę włosa, po tym następuje 
strzyżenie nożyczkami rozgrzanymi to 
temperatury między 90 a 150 stopni 
C. Powoduje to zamknięcie końcówek, 
wraz z cennymi minerałami. Włosy od-
żywają natychmiast, efekt widoczny 
jest już po pierwszym strzyżeniu. 

3. Jak dobrać odpowiedną 
koloryzację?

Koloryzacja jest sztuką i to bardzo 
trudną. Każdy fryzjer powinien wie-
dzieć dokładnie co robi. W momencie, 
kiedy postanawiamy zmienić kolor wło-
sów, powinniśmy pamiętać, że niektóre 
zmiany są bardzo szkodliwe i bardzo 
ciężko je odwrócić. Najpopularniejszym 
sposobem koloryzacji włosów, która 
wprowadza różne odcienie, jest baley-
age. Sposób aplikacji baleyage jest jego 
najsłabszą stroną. Niezbędna folia, ogra-
nicza możliwości. Ostatnio na rynku po-
jawiła się przełomowa metoda miesza-
nia kolorów. Color ID fi rmy Wella. Dzięki 
konsystencji preparatu, nie ma potrze-
by korzystać z foli fryzjerskiej. Metoda 
ta nie ogranicza wyobraźni, a efekt jest 
piorunujący. Można połączyć ze sobą 
kolory poprzez delikatne przejście, na-
wet tony kontrastowe. 

4. Czy można skręcić włosy nie 
niszcząc ich trwałą?

Trwała ondulacja jest bardzo inwa-
zyjną metodą, która bardzo niszczy 
włosy. Do nie dawna, proponowaliby-
śmy spanie w papilotach, zamiast tego 
wyniszczającego zabiegu. Teraz na ryn-
ku pojawiła się nowość, która w zdro-
wy sposób, na miesiące skręca włosy. 
Organic Curl Systems, czyli amerykań-
skie fale. Jest to ciekawa metoda, któ-
ra pozwala na uzyskanie, praktycznie 
każdego rodzaju fal. Zaletą nad trwałą 
ondulacją jest to, że skręt jest zdro-
wy i wygląda naturalnie. Jest to nadal 
permanentny efekt ale już bez obaw 

i oporów możemy proponować skręca-
nie włosów naszym klientom.

5. Jak zagęścić przerzedzone włosy?
Przerzedzone włosy, są częstym 

i wstydliwym problemem. Najprost-
szym sposobem zagęszczenia i przedłu-
żenia włosów będzie doczepienie ich. 
Metoda taśmowa nie obciąża włosów 
i wystarcza na kilka tygodni. Doczepio-
ne włosy są włosami naturalnymi, ludz-
kimi. Efekt jest piorunujący, możemy 
zagęścić włosy do takiego stopnia, jak 
tylko klientka sobie wymarzy. Jesteśmy 
w stanie z krótkich, przerzedzonych 
włosów zrobić długie i gęste.OSTRE CIĘCIE 

       problemów z włosami

6. Jak najskuteczniej radzić sobie 
z łysieniem?

Problem z łysieniem jest skompliko-
wany ponieważ trudno jest ustalić jego 
przyczynę. Wyróżniamy kilka rodzajów 
łysienia: przejściowe, które ustępuje po 
usunięciu przyczyny, np.: niedokrwistość 
lub grzybica. Trwałe, w tym przypadku 
nie wiele można pomóc, najczęstsze 
przyczyny to: uraz oraz poparzenie. An-
drogenowe, występujące najczęściej 
u mężczyzn, spowodowane nadwrażli-
wością na hormony męskie. Najczęściej 
spotykanym rodzajem łysienia jest łysie-
nie plackowate, którego przyczyny nie 
znamy. Właśnie na ten problem wynale-
ziono nową metodę, mezoterpię igłową. 
Jest to bardzo efektywna terapia, która 
dzięki mikro nakłuciom na skórze głowy 
wprowadza substancje odżywcze w głąb 
skóry jednocześnie pobudzając krążenie 
krwi. Nie jest to zabieg przyjemny, ale 
szalenie skuteczny.

Po więcej porad i odpowiedzi, 
zapraszamy do 

Pracownia Urody
ul. J. Conrada 8 lok. 1

22 864 50 80;
www.pracownia-urody.com.pl
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W dniu 15 maja 2014 roku odbyły się 
uroczyste obchody święta Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych im. Róży Czackiej 
w Laskach. W tym wyjątkowym 
dniu do Lasek przyjechało wielu 
wspaniałych gości, naszych przyjaciół 
i dobroczyńców.

Po modlitwie przy grobie Elżbiety 
Róży Czackiej założycielki Dzie-

ła Lasek i mszy świętej, goście mogli 
zwiedzić i nasze placówki. We Wcze-
snym Wspomaganiu Rozwoju Niewi-
domego Dziecka i Przedszkolu odbyło 
się spotkanie z przedszkolakami i ich 
opiekunami. W Szkole Podstawowej 
i Gimnazjum uczniowie z nauczyciela-
mi przygotowali piknik szkolny połą-

czony z prezentacją metod nauczania 
osób niewidomych. Z technikami in-
formatycznymi, biurowymi oraz spo-
sobami masażu można było zapoznać 
się w Szkołach Ponadgimnazjalnych. 
Szkoły Specjalne zaprosiły do pracowni 
rewalidacyjnych: ceramicznej, drewna, 
wikliny, dziewiarskiej, tkackiej. Chętni 
uczestniczyli w zajęciach z hipoterapii 
i dogoterapii, a także w kursie porusza-
nia się z laską pod kierunkiem uczniów 
i nauczycieli z orientacji przestrzennej. 
Można było pójść na spacer po Laskach 
śladami księdza prymasa Stefana Wy-
szyńskiego, a w kawiarence posłuchać 
nastrojowych piosenek w wykonaniu 
zespołu Aft er Five.

Niezwykłym wydarzeniem był kon-
cert Absolwentów Szkoły Muzycznej 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych w Laskach. Moż-
na było usłyszeć m. in. pieśń „Willio, 
o Willio”, a także „To nic, że to sen” 
z repertuaru Edyty Geppert w wyko-
naniu Anny Faderewskiej-Kuszaj. Aga-
ta Zakrzewska zachwyciła publiczność 

Złoty Jubileusz 
Haliny Frąckowiak…

Niedzielne popołudnie w Centrum Kultury Izabelin to 
dobra zabawa, moc wzruszeń i gość specjalny – Halina 

Frąckowiak. Wokalistka obchodziła w naszym Centrum swój 
złoty jubileusz. Imprezę poprowadził Marek Gaszyński, któ-
ry rozmawiał z gwiazdą oraz zapowiadał kolejne wykonania 
jej piosenek. Jubileusz został przygotowany we współpracy 
z Autorską Szkołą Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im. Krzysztofa 
Komedy w Warszawie. W pierwszej części koncertu wystąpiły 
dzieci i młodzież śpiewając stare i uwielbiane przeboje Jubi-
latki. Jako pierwszy, publiczność usłyszała utwór Bądź gotowy 
dziś do drogi. A następnie m.in. Za mną nieoglądaj się, Jesteś 
spóźnionym deszczem, Tin Pan Alley, Rock and Roll Music, Co 
zrobić, żeby tak w życiu się nie nudzić,Papierowy Księżyc, Nie 
bój się żyć, Nienazwane woła mnie, Niebem, Sen co nie mija. 

Młodym i utalentowanym artystom towarzyszyła sekcja 
muzyczna, w składzie: Mateusz Dłużniewski – instrumenty 
klawiszowe, Wojciech Gomoliński – gitara basowa, Marcin 
Ścierański perkusja, Paweł Socha – gitara elektryczna.

Dziennikarz radiowy Marek Gaszyński wprowadził nas 
w życie i twórczość wokalistki. Dowiedzieliśmy się m.in., że 
kiedy pierwszy raz usłyszała Arethę Franklin dostała wysokiej 
gorączki, potem to Ona przyprawiała o gorączkę mężczyzn 
w całej Polsce, nie tylko głosem, ale i urodą. Zadebiutowała 
w swoje szesnaste urodziny (10 kwietnia w 1963 roku na Fe-
sti walu Młodych Talentów w Szczecinie), niedługo potem roz-
poczęły się podróże muzyczne po Polsce i tournée po wszyst-
kich kontynentach. Ciągle w drodze, o której wciąż śpiewa: 
Bądź gotowy dziś do drogi, Przystanek bez Drogowskazu, Idę 
dalej, Wiem dokąd idę. Halina Frąckowiak jest już w drodze 
od 50 lat. Na jej dorobek artystyczny składa się ponad 250 
nagranych utworów. Jej kompozycje są ponadczasowe i uni-

Święto Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach

wersalne. Jest autorką tekstów, ale również kompozytorką. 
Spod Jej pióra wyszły m. in. utwory Za mną nie oglądaj się, 
Bawimy się w życie, Idę dalej, Julio nie bądź zła, itd.

Lata 70-te dla Haliny Frąckowiak były niezwykle owocne 
i obfi towały m. in. w nagranie płyty do śpiewogry Katarzy-
ny Gärtner i Ernesta Brylla Na szkle malowane: piosenki: Na 
sianie i Wodo zimna wodo,występy na Festi walach w Opolu 
i Kołobrzegu („Wojsko od rana śpiewa”), występ w szkolnej 
eti udzie fi lmowej Julia w reżyserii Krzysztofa Bukowskiego, 
w 1975 – nawiązanie współpracy z J. Skrzekiem i Grupą SBB, 
4 maja – premiera Oratorium Muzycznego K.Gärtner i E.Bryl-
la „Zagrajcie nam dzisiaj wszystkie srebrne dzwony”, wspólny 
występ z „SBB” na Festi walu w Opolu; pios.„Brzegi łagod-
ne” – przyznanie tytułu „Miss Obiektywu” Opola’75, w 1977 

Występ Agaty Zakrzewskiej, fot. Anna Magner
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śpiewem i grą na fortepianie („Romans 
śpiewny” i „Moje widzimisię”). Wy-
stąpili także uczniowie Szkoły Muzycz-
nej. Na zakończenie koncertu Dominik 
Strzelec i Kacper Kowalewski z zespołu 
Aft er Five wykonali utwór Mieczysława 
Szcześniaka „O niebo lepiej”.

Publiczność nagrodziła wykonaw-
ców gromkimi brawami. Słuchacze byli 
wzruszeni i nie kryli łez. Dziękujemy ar-
tystom za tak piękny koncert.

Po obiedzie odbył się marsz na 
orientację. Można było przekonać się 

jak trudną sztuką jest poruszanie się 
bez korzystania z zmysłu wzroku.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim naszym gościom, dobroczyńcom, 
sponsorom za przybycie i wspólne 
świętowanie.

ANNA MAGNER
Daria Kuźniecow-Dudko

nagranie płyty „Geira” z Grupą „SBB”. W rozmowie z gwiazdą 
prowadzący dotknął tematu dbałości o wizerunek sceniczny 
i oryginalność strojów, w których występowała na scenie. Lata 
osiemdziesiąte przyniosły kolejne sukcesy nagraniowe: Małe 
jeziora, Tam, gdzie lekki wieje wiatr – duet z Krystyną Proń-
ko, udział w nagraniu płyty SBB – Józefi na. W 1981 – nagranie 
płyty Ogród Luizy, muz. Józef Skrzek, do tekstów Kazimierza 
Wierzyńskiego, występy w USA–Nowy Jork, New Jersey; udział 
w programie muzycznym Kolęda nocka w Teatrze Muzycznym 
w Gdyni, współpraca z Jarosławem Kukulskim. W 2007 roku 
Jubilatka prowadziła autorski program Porozmawiaj z Haliną, 
który emitowany był w TVP. 14 Stycznia 2014 roku piosenkarka 
otrzymała od Prezydenta RP odznaczenie Złoty Krzyż Zasługi 
za działalność na rzecz rozwoju kultury i osiągnięć artystycz-
nych. W drugiej części uroczystości na scenie wystąpiła gwiaz-
da wieczoru wykonując kilka swoich hitów. Siła i barwa głosu, 
a jednocześnie ogromna delikatność i kobiecość wokalistki, 
dała wszystkim mnóstwo pozytywnej energii i wzruszeń. Na 
twarzach niektórych osób, pojawiły się nawet łzy poruszenia 
i tylko oni wiedzą, czy powodem były wspomnienia utraconej 
młodości, tęsknota za tym co minęło czy piękny głos artystki.

IWONA MAZUREK
FOTO: JANUSZ MARCINIAK

Marsz na orientację, fot. Adrianna Kaczanowska

Niewidomy chłopiec pokazuje jak obsługuje 
komputer, fot. Anna Magner
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Wszystkich, któ-
rzy mieli ochotę 

wybrać się w muzycz-
ną podróż po Euro-
pie, Centrum Kultury 
Izabelin zaprosiło do 
przeżycia niesamo-
witej przygody. Wie-
czorem 16 maja 2014 
roku na małej „Scenie 
Pod Łosiem” pojawiła 
się ONA, dziewczyna 
przypominająca syl-

wetką i głosem syrenę wyłaniającą się z oceanu. Ola 
Świdzińska, wokalistka młodego pokolenia wraz z ze-
społem Dolce Far Niente zabrała słuchaczy w świat pe-
łen magii. Kiedy wydała z siebie pierwsze takty czułam, 
że to nie będzie zwyczajny koncert. Kiedy wybrzmiała 
ostatnia piosenka wiedziałam, że moje przeczucia się 
sprawdziły. Wokalistka z ogromną swadą i humorem 
sama zapowiadała każdy utwór. 

W jej wykonaniu mogliśmy usłyszeć m.in. “C’est si 
bon” – Henri Betti  , “Quando, quando,quando” – Tony 
Renis, “Historia de un amor” – Carlos Eleta Almaran, 
“Portugalczyk Osculati ” – Jerzy Wasowski, “Besame 
mucho” – Consuelo Velazquez “Copacabana” – Barry 
Manillow, “Tu vuo fa’ L’Americano” – Renato Caroso-
ne, “Sereno E” – Drupi, “Make you feel my love” – Bob 
Dylan czy “Volare”– Domenico Modugno. 

Ola jest niezwykła, swoją wrażliwość i prostotę duszy 
przekazuje w swoim śpiewie. A śpiewa całą sobą z hu-
morem, radością i energią Etny. A kiedy zaczyna tańczyć, 
no właśnie! Wtedy nogi wszystkich panów rwą się na 
parkiet, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

Wokalistce towarzyszyli dwaj muzycy. Pianista ro-
dem z Portugalii i znakomity perkusista z Polski. Trze-
ba przyznać, że razem stworzyli piękne trio. Artystka 
przysporzyła nam wiele radości, a na wielu twarzach 
pojawił się promienny uśmiech. Trzymamy kciuki Olu, 
oby tak dalej…

IWONA MAZUREK

Muzyczna Podróż 
po Europie

KONCERT – ZACZAROWANY ŚWIAT OPERETKI 
– 5 lipca godz. 18.00  
Bożena Bujnicka – sopran
Paweł Konik – bas-baryton

Mariusz Kłubczuk – fortepian

Bożena, Paweł i Mariusz to uczestnicy Akademii Operowej 
w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. W programie 
koncertu nie zabraknie  takich hitów jak „Gdybym był bo-
gaczem” z musicalu Jerry’ego Bocka „Skrzypek na dachu”, 
„O mio babbino caro” z opery Giacomo Pucciniego „Gian-
ni Schicchi”, „Gdy cygańska piosnka płacze” z operetki 
„Hrabina Marica” Emmericha Kalmana, czy nieśmiertel-
nego duetu „La ci darem la mano” z najsłynniejszej opery 
W. A. Mozarta „Don Giovanni”.

X JUBILEUSZOWY FESTIWAL MUZYCZNY 
W KRAINIE CHOPINA

NIEDZIELA 29 CZERWCA GODZ. 17.00 IZABELIN
CENTRUM KULTURY IZABELIN ul. MATEJKI 21

RECITAL FORTEPIANOWY
wystąpi:

Tadeusz Domaniewski 
Koncert pod patronatem Wójta Gminy Izabelin 

Witolda Malarowskiego
organizatorzy:

Centrum Kultury Izabelin Towarzystwo Muzyczne 
im. Kazimierza Wiłkomirskiego dofi nansowanie:

Władze Samorządowe 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Patronujący X Festi walowi Muzycznemu  „W Krainie Chopi-
na”  Komitet Honorowy, któremu przewodniczy Małżonka 
Prezydenta RP Anna Komorowska tworzą: Kardynał Kazi-
mierz Nycz Metropolita Warszawski, Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Sochaczewski 
Tadeusz Koryś, Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński 
i Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego Jerzy Misiak.
Patronaty medialne: TVP Warszawa, Polskie Radio RDC

Informacja o artyście na stronie domanowski.com
 

KLUB FILMOWY 
w Centrum Kultury Izabelin 

zaprasza
1.07, 8.07, 

15.07 i 22.07.2014 r.
o godz. 20.30 

na pokazy fi lmowe
wstęp wolny

GODZINY PRACY
BIBLIOTEKI

W LIPCU I SIERPNIU

Poniedziałek, środa
11.00–18.30

Wtorek, czwartek, piątek
09.00–16.00

Sobota NIECZYNNE

czarporcelany.pl

sklep internetowy

508 036 971
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W dniach 12–15 czerwca br. w 
Kampinoskim Parku Narodo-

wym odbył się Rajd pieszy „Kampinos 
44” szlakiem Zgrupowania Stołpecko - 
Nalibockiego AK, zorganizowany przez 
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej 
IPN w Warszawie we współpracy z Dy-
rektorem Kampinoskiego Parku Naro-
dowego, Prezydentem Płocka, Burmi-
strzem Łomianek i Wójtem Izabelina.

Honorowy patronat nad przedsię-
wzięciem objęli: Biskup Polowy Józef 
Guzdek, Prezydent Warszawy Hanna 
Gronkiewicz Waltz i Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Rajd „Kampinos 44”, podobnie jak 
wcześniejsze piesze eskapady organi-
zowane przez Instytut Pamięci Naro-
dowej Oddział w Warszawie, miał na 
celu popularyzację historii ugrupowań 
partyzanckich, poprzez połączenie w 
atrakcyjny sposób elementów gier te-
renowych, podchodów i warsztatów 
edukacyjnych.

Tegoroczny rajd na terenie Puszczy 
Kampinoskiej poświęcony był historii 

Niepodległej Rzeczpospolitej Kampi-
noskiej oraz Grupy AK Kampinos, w 
szczególności historii walk toczonych 
przez żołnierzy Zgrupowania Stołpec-
ko-Nalibockiego AK – tzw. Doliniaków. 
Uroczyste zakończenie rajdu odby-
ło się 15 czerwca br. i  rozpoczęło się 
mszą w kościele św. Franciszka z Asy-
żu w Izabelinie. We mszy udział wzięli 
harcerze i grupy rekonstrukcyjne. Był 
też wójt gminy Izabelin Witold Mala-
rowski, który wręczył zainteresowanej 
młodzieży blaszane ryngrafy z wize-
runkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej 
(wcześniej poświęcone przez ks. Pro-
boszcza). Kolejnym punktem progra-
mu była rekonstrukcja bitwy party-
zanckiej, która odbyła się (w nocy z 2 
na 3 września 1944 roku) na Polanie 
Jakubów w Izabelinie, z udziałem stu 
rekonstruktorów i pojazdów wojsko-
wych. Dla młodych osób, była to nie-
zwykła lekcja historii na żywo. Lekcja 
trudna, ukazująca walki i zmagania 
wojenne. Dla osób starszych to powrót 
do przeszłości, do chwil strachu o życie 

RAJD PIESZY „ KA M P I N O S  4 4 ”

PODWÓJNA EKSPOZYCJA 
Jesteśmy studentkami wydziału Sztu-
ki Nowych Mediów warszawskiej 
PJWSTK. Chciałybyśmy przedstawić 
Państwu naszą wystawę starannie 
wyselekcjonowanych fotografi i. Skła-
da się ona z trzech części. Prezentuje-
my portrety, pejzaże oraz pary zdjęć, 
które przedstawiają podobne zagad-
nienia, lecz w odmienny, charakte-
rystyczny dla każdej z nas sposób. 
W tej ostatniej części prezentujemy 
to samo uniwersalne piękno odkryte 
w miejscach i ludziach. Na co dzień 
nie pracujemy w duecie – ta wysta-
wa jest okazją do zestawienia na-
szych prac, które mimo iż dotykają 
podobnej tematyki różnią się w spo-
sobie jej prezentacji. Zachęcamy do 
obejrzenia wystawy, 

MARTA LASOTA I JOANNA PRAGACZ

CZYTAMY DZIECIOM
W każdą ostatnią środę miesiąca o godzinie 15.00

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Izabelinie
czytane są książki dla dzieci.

Zapraszamy do słuchania baśni, bajek, wierszy, legend, opowiadań.
25 czerwca 2013 – będziemy czytać fragmenty książki

Bajki przedszkolaka
ZAPRASZAMY

Gminna biblioteka publiczna w Izabelinie
zaprasza na wystawę prac

Joanny Pragacz i Marty Lasoty.
Fotografi e można oglądać od 2 czerwca do 29 sierpnia 2014 r.

Zapraszamy w godzinach pracy biblioteki

i wzruszających wspomnień. Dla jed-
nych i drugich to nadzieja, że podobna 
historia nigdy się nie powtórzy. 

TEKST I FOTO: IWONA MAZUREK



20 ZWIASTUNY IMPREZ20

KONCERTY

19.06 godz. 16.00
Amfiteatr Bemowo / gościnnie   ANDRZEJ JAGODZIŃSKI TRIO

20.06 godz. 19.00
Muzeum Historii Żydów Polskich
gościnnie    JANUSZ WAWROWSKI & MARCIN ZDUNIK

21.06 godz. 19.00
Centrum Kultury Izabelin
gościnnie    KAROL DOBROWOLSKI & MICHAŁ KULENTY

22.06 godz. 16.00
Galeria Porczyńskich / gościnnie    MAZO HORN QUARTET

wstęp wolny

ANIMI MUSIC 
FESTIVAL20

14

HONOROWY PATRONAT

Anna Komorowska
Małżonka Prezydenta RP
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Michał Kulenty
Jest kompozytorem. Gra na saksofonach, fortepianie, fl ecie, 

klarnecie i instrumentach ludowych. Wiele jego utworów powsta-
ło z inspiracji chrześcijańskiej. Ukończył polonistykę na Uniwersy-
tecie Warszawskim oraz klasykę saksofonu na Akademii Muzycznej 
w Warszawie. Jest wszechstronnym muzykiem, współpracującym 
z orkiestrami symfonicznymi (m.in. z Filharmonią Narodową), for-
macjami jazzowymi, tworzy muzykę teatralną i fi lmową, koncertuje 
jako solista. Krytycy nazywają go „poetą saksofonu”.

Jego muzyka jest inspirowana polskim folklorem, a także re-
ligią. Świadczą o tym choćby tytuły niektórych kompozycji: „Przy-
powieść”, „Krzyż na rozstaju”. Dostrzegają to krytycy. Oto fragment 
recenzji Krysti ana Brodackiego z płyty „Głos na rozstaju”: „Zwień-
czeniem płyty jest „Głos”, utwór pierwotnie wykonywany z tekstem: 
„Mówi do nas Pan, To Jego Głos w mej duszy brzmi...”. Podobnie jak 
w „Krzyżu na rozstaju”, (...) syntezator, tenor, fortepian, kontrabas 
i perkusja głoszą Dobrą Nowinę. Na rozstajach, na jakich dziś wielu 
z nas znajduje się w Polsce, bardzo potrzebny jest ten Głos!”

Cyt. kultura.wiara.pl
Karol Dobrowolski Absolwent Akademii Muzycznej w Katowi-

cach, na wydziale jazzu i muzyki rozrywkowej (dyplom z wyróż-
nieniem), a także, dzięki stypendium Ministra Kultury i Sztuki, 
presti żowej CMDL Centre des Musiques Didier Lockwood, gdzie 
doskonalił się pod kierunkiem jednego z największych współcze-
snych skrzypków i pedagogów jazzowych na świecie, maestro 
Didier Lockwooda. Mieszka i pracuje we Francji. Obecnie jest wy-
kładowcą w Conservatoire de Musique et de Danse (CRC «Guy-
Dinoird») i w «Atelier Musical» w Fontay Sous Bois pod Paryżem. 
Założyciel i lider grupy Karol Dobrowolski Accompagnia Quartet, 
skrzypek w grupie Andrzej Bachleda trio. Płyta tego trio została na-
grana dla EMI Polska. Występował z wieloma wybitnymi muzyka-
mi jazzowymi, między innymi z: Michałem Kulentym, Wojciechem 
Karolakiem, Jarosławem Śmietaną, Krzysztofem Ścierańskim, Ber-
nardem Masselim, a także Nigelem Kennedym. Był fi nalistą wielu 
konkursów między innymi: Złota Tarka (Iława), Konkurs Standarów 
Jazzowych (Siedlce), Przegląd Jazzowo Blusowy (Gdynia). Wystę-
pował na presti żowym międzynarodowym festi walu jazzowym 
w Chatelraould, na którym gościli Marcus Miller, Omar Sosa, 
Monty Aleksander. Koncertował w wielu znanych paryskich klu-
bach takich jak: Sunset, Baiser Salé, Peti t Journal Montparnasse, 
Caméléon, Tenessee, Autour de Minuit et de Midi.

ANIMI MUSIC FESTIWAL 2014
Noc z muzyką świata – 21 czerwca 2014 w Centrum Kultury Izabelin

Animi Music Festi val 2014 to wydarzenie integrujące 
młodych muzyków z całej Europy, które odbędzie się 

w dniach 19–22 czerwca. W tym roku gośćmi festi walu 
będzie młodzież z Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Łotwy 
i Francji, która zagra podczas czterech koncertów, przywo-
łując tradycję europejskiej muzyki klasycznej. 21 czerwca 
upłynie muzykom pod znakiem obchodów międzynarodo-
wego wydarzenia – Święta Muzyki. Z tej okazji w Centrum 
Kultury Izabelin odbędzie się koncert „Noc z muzyką świata”, 
podczas którego wykonają oni program pełen muzycznych 
motywów z całego świata, złożony z oryginalnych utworów 
ludowych, a także kompozycji największych europejskich 
twórców, którzy sięgali po etniczne inspiracje. Tego dnia 
na scenie zaprezentuje się ok. 120 muzyków z całej Europy. 
W programie znajdą się m.in. recital kilkunastoosobowe-
go zespołu instrumentalnego z Brna (Czechy), inscenizacje 
baletowe młodzieży ze Szkoły Artystycznej w Bratysławie 
(Słowacja), czy występ chóru ze Szkoły Muzycznej w Rydze 
(Łotwa). Wieczór uświetni występ improwizatorów – Karo-
la Dobrowolskiego i Michała Kulentego, którzy przypomną 
o nierozerwalnych związkach muzyki ludowej i jazzu. 

Spotkania festi walowe służą przede wszystkim wzajem-
nemu poznaniu, zbliżeniu i wymianie doświadczeń oraz po-
pularyzacji muzyki polskiej i światowej. W ramach Festi walu 
odbędą się cztery koncerty. Ciekawym wydarzeniem będzie 
również koncert w pełni poświęcony muzyce wyszehradz-
kiej Music From Visegrad. Młodzi artyści będą prezentować 
muzykę klasyczną, ale przede wszystkim pokażą świat ich 
tradycyjnej muzyki ludowej. Ważnym elementem Festi walu 
jest również udział w nim gości honorowych. 

Organizatorem ANIMI MUSIC FESTIWAL 2014 jest Fun-
dacja Cultura Animi. Partnerem koncertu w Izabelinie jest 
Centrum Kultury Izabelin. Wydarzenie zostało dofi nanso-
wane przez Biuro Kultury m.st. Warszawy. 

KONCERTY
19.06 godz. 16.00
Amfi teatr Bemowo / gościnnie 
ANDRZEJ JAGODZIŃSKI TRIO
20.06 godz. 19.00
Muzeum Historii Żydów Polskich / 
gościnnie JANUSZ WAWROWSKI & 
MARCIN ZDUNIK
21.06 godz. 19.00
Centrum Kultury Izabelin / gościnnie 
KAROL DOBROWOLSKI & 
MICHAŁ KULENTY
22.06 godz. 16.00
Galeria Porczyńskich / gościnnie 
MAZO HORN QUARTET

Serdecznie zapraszamy. 
Na wszystkie koncerty wstęp wolny 
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Casa dei Bambini Warsaw Montessori School

True Montessori environment
 All lessons conducted in English
 extra curricular activities
(yoga, jujitsu, music, ballet, science and much more)

True Montessori environment
 All lessons conducted in English
 extra curricular activities
(yoga, jujitsu, music, ballet, science and much more)

tel: +48 692 099 134
office@warsawmontessori.edu.pl
www.warsawmontessori.edu.pl

Accepting applications for our Izabelin location. Accepting children ages 2,5 - 6

True MonteTrue Monteessori essoriTrue Montessori
ininessoo eons condde ens conns con ttesso s c desso s c dducteductell ddAll lessons condll lessons co ducted inuAA tedA iiAll lessons conducted in

extra curricularra curricular aextra curriculartra curricular tivititivitiextra curriculaextra curricula acacxt ctivitiesiar act extra curricuurricul tivitii itiii esesexextxttrara currrricular acttiivvitties
jitsu, muu, muusic, balleusic, ball(yoga, juj(yoga, juj ,,, ,, , sic, basic, baa, jujitsa, jujits ic, balleic, balleitsu, mitsu, m baoga e( j jit iij jij ji(y(yoga, jujujitstsu, music, balle

Casa dei Bambini
ul. Szkolna 16
Izabelin Hornowek

Accepting applications for

Kominy kwasoodporne montaż 501-647-354

Miejsce na ogłoszenia drobne 2 zł + VAT za słowo.
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Biuro Usług Księgowych

KODA
Agnieszka Kopeć

ul. Pietkiewicza 25, Izabelin. Tel. 502-366-514

Profesjonalna obsługa firm.

Rozliczenia podatkowe PIT, CIT, VAT, ZUS

BIURO RACHUNKOWE
„PRZYJAZNA KSI¢GOWOÂå”

Obsługa firm w zakresie księgowości oraz kadr i płac 

ul. Kampinoska 12, Hornówek/Izabelin

Tel. 531-530-031

www.przyjaznaksiegowosc.pl 
PIERWSZE 2 MIESIĄCE RABAT 50%

Gabinet Stomatologiczny
Klaudiusz Maroszyński

Lekarz dentysta

Izabelin
ul. Siemiradzkiego 6a

Tel. 501 278 987
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PIEL¢GNACJA I ÂCINANIE DRZEW,
OGRODY

T E L .  7 2 3  5 0  0 0 ,  0   5 0 1   9 8 6   7 1 2

ÂWIADECTWA ENERGETYCZNE AUDOR
mgr in˝. Dorota CieÊlak

tel. 509-661-030, www.audor.pl




