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Informacja w sprawie prac geodezyjnych 
dotyczących modernizacji ewidencji 
gruntów i budynków
Niniejszym informujemy Mieszkańców, iż na terenie gminy Izabelin prowadzo-

ne są prace geodezyjne dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budyn-
ków. Ich wykonawcą jest Konsorcjum fi rm: InterTIM Sp. z o.o. i InterTIM Pietrzak 
Ludmiła, a zleceniodawcą Starosta Warszawski Zachodni.

W ramach wykonywanej pracy pracownicy Konsorcjum pozyskiwać będą dane 
o budynkach (rok zakończenia budowy, materiał, z którego budynek został wyko-
nany, jego funkcja, powierzchnia użytkowa, ilość kondygnacji) oraz wykonywać 
pomiary konturów budynków i użytków gruntowych.

Na naszym terenie pracować będzie kilka zespołów pomiarowych. Każdy 
z nich będzie posiadał kopię zgłoszenia pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumen-
tacji Geodezyjnej i Kartografi cznej w Ożarowie Mazowieckim. Zgłoszenie pracy 
geodezyjnej jest dokumentem, który uprawnia do wejścia na teren posesji oraz 
wykonania niezbędnych pomiarów. Bardzo prosimy właścicieli oraz władających 
nieruchomościami o udzielanie informacji i pomoc pracownikom Wykonawcy 
w wykonaniu pracy.

W przypadku jakichkolwiek uwag lub zastrzeżeń prosimy o zgłaszanie ich do 
Wydziału Geodezji, Taksacji i Wdrożeń Starostwa Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 (budynek B) 
– tel. 22 733 73 74 lub 22 733 73 40 (sekretariat) oraz u Wykonawcy pracy geo-
dezyjnej – tel. 605 111 405.

Wszelkie nieprawidłowości można również zgłaszać do Referatu Architektury 
i Geodezji Urzędu Gminy Izabelin – tel. 22 722 89 62. Państwa uwagi zostaną nie-
zwłocznie przekazane do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
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Stała zmiana trasy linii L18 od dnia 01.07.2014 r.

Stałej zmianie ulega trasa linii L18 kursującej obecnie pomiędzy Truska-
wiem (przystanek „Skibińskiego”) a Starymi Babicami (przystanek „Ry-

nek”) ulicami: 3 Maja, Fedorowicza, Lipkowska, Jakubowicza, Mościckiego, 
Sienkiewicza, Rynek.

Od dnia 01.07.2014r. linia L18 kursuje na trasie Truskaw „Skibińskiego” 
– Stare Babice „Rynek” ulicami: 3 Maja, Sienkiewicza, Izabelińska, Sienkie-
wicza, Rynek. Zmiana ta pozwoli na obsługę zbiorową komunikacją auto-
busową osiedla Izabelin B. Bez zmian pozostaje częstotliwość kursowania 
autobusu tj. od poniedziałku do soboty w ilości 14 kursów dziennie.

W związku ze zmianą trasy linii L18 mieszkańcy Izabelina B mogą korzy-
stać na ul. Sienkiewicza z nowych przystanków wyznaczonych w następują-
cej lokalizacji:
–  Sienkiewicza 03 w rejonie skrzyżowania ul. Sienkiewicza i ul. 3 Maja,
–  Sapiehy 01 i 02 w rejonie skrzyżowania ul. Sienkiewicza i ul. Sapiehy,
–  Zagłoby 01 i 02 w rejonie skrzyżowania ul. Sienkiewicza i ul. Zagłoby,

Aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie www.ztm.waw.pl oraz na 
przystankach autobusowych.
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Wnajbliższych miesiącach przepro-
wadzony zostanie szereg inwesty-

cji związanych z przebudową dróg po-
wiatowych i gminnych na terenie naszej 
gminy.

•  Modernizacja ul. 3 Maja 
w Truskawiu
Gmina zawarła dwa porozumienia 

z Zarządem Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego. Pierwsze z nich dotyczy 
przebudowy ulicy 3 Maja w Truskawiu 
na odcinku między ul. Bocianią i ul. Par-
kową. Przewiduje ono współfi nansowa-
nie inwestycji, szacowanej na 1,9 mln 
zł, w równych częściach przez powiat 
i gminę. Prawie kilometrowy odcinek 
drogi, oprócz nowej nawierzchni o sze-
rokości 6 m oraz chodnika o szerokości 
1,5 m po jej obu stronach, zostanie wy-
posażony w kanalizację deszczową wraz 
z jej włączeniem do zaprojektowanego 
i wybudowanego przez gminę systemu 
odwodnienia. Do końca września gmi-
na wybuduje i uruchomi swój odcinek 
kanalizacji deszczowej, która będzie od-
prowadzać nadmiar wód z ul. 3 Maja do 
rowu opaskowego Truskawia.

• Przebudowa ul. 3 Maja w Izabelinie
Drugie porozumienie dotyczy prze-

budowy centralnego odcinka głównego 
ciągu komunikacyjnego w gminie – ul. 
3 Maja, między ul. Tetmajera i ul. Lan-
giewicza. Na długości ok. 1,2 km jezdnia 
zostanie poszerzona do 6 m, a istniejąca 
konstrukcja jezdni zostanie wzmocniona 
i obramowana krawężnikami. Po obu 
stronach jezdni wybudowane zostaną 
chodniki o szerokości 1,5–2,5 m z kost-
ki betonowej, natomiast przy punktach 
handlowo-usługowych powstaną miej-
sca postojowe. Przy skrzyżowaniu z ul. 
Wojska Polskiego przewidziane jest 
wykonanie aktywnego oznakowania 
przejścia dla pieszych, co zwiększy bez-
pieczeństwo dzieci uczęszczających do 
szkoły podstawowej i Centrum Kultury. 
W ramach inwestycji powstanie ok. 60 
zjazdów do posesji i zostanie przebudo-
wane 16 skrzyżowań z drogami poprzecz-
nymi. Spowoduje to konieczność popro-
wadzenia objazdów odcinka objętego 
inwestycją ulicami Sierakowską i Krasiń-
skiego. Przedsięwzięcie szacowane na 
ok.2,4 mln zł zostanie dofi nansowane 
w ramach Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych w wysokości 
50%. Dokumentacja projektowa została 
wykonana na zlecenie gminy, natomiast 

inwestycja będzie prowadzona przez Za-
rząd Dróg Powiatowych od sierpnia do 
połowy października.

Gmina Izabelin przystąpiła do reali-
zacji dwóch inwestycji ściśle związanych 
z przebudową drogi powiatowej. Prace 
przy pierwszej z nich – budowie sieci ka-
nalizacji deszczowej w ulicy 3 Maja na od-
cinku od ul. Langiewicza do ul. Tetmajera 
w Izabelinie ruszyły z początkiem lipca. 

Inwestycja obejmuje m. in.: 
1)  budowę rowu o długości 275 m, 

stanowiącego przedłużenie rowu 
północnego, 

2)  budowę kolektora grawitacyjnego 
o długości 1347 m, 

3) budowę 66 wpustów deszczowych, 
4) budowę 5 odwodnień liniowych, 
5)  wykonanie przykanalików o łącznej 

długości 495 m, 
6)  budowę osadnika piasku i separato-

ra substancji ropopochodnych, 
7)  budowę 3 zbiorników podziemnych 

retencyjno-chłonnych, 
8)  przyłączenie do istniejącego syste-

mu odwodnienia dróg na skrzyżo-
waniu ulic 3 Maja i Fedorowicza.
Wykonawcą robót jest fi rma DKM 

-Laskowscy S.J. z Kobyłki. Zgodnie 
z podpisaną umową prace powinny za-
kończyć się do 31 sierpnia 2014 r. 

Przygotowanie inwestycji wyma-
gało wielomiesięcznych starań zakoń-
czonych m. in. uzyskaniem zezwolenia 
Ministra Środowiska na przeprowadze-
nie robót odwodnieniowych w bezpo-
średniej bliskości Kampinoskiego Parku 
Narodowego. 

•  Modernizacja oświetlenia uliczne-
go w ulicy 3 Maja
Drugą z gminnych inwestycji towarzy-

szących przebudowie drogi powiatowej 
jest modernizacja oświetlenia ulicznego 
w ulicy 3 Maja w Izabelinie na odcinku 
od ul. Tetmajera do ul. Sierakowskiej. 
Zwycięzca przetargu – fi rma AL-TECH 
z Leszczydołu Starego rozpocznie prace 
w połowie lipca, a ich zakończenie prze-
widziane jest na koniec sierpnia. Równo-
cześnie z przebudową oświetlenia przez 
Gminę, PGE Dystrybucja Warszawa-Te-
ren przeprowadzi budowę kablowej linii 
niskiego napięcia wraz z budową stacji 
transformatorowych i złącza kablowego 
zasilającego szkołę podstawową przy ul. 
Wojska Polskiego. Oznacza to, że prze-
budowywany odcinek ul. 3 Maja zyska 
na estetyce, dzięki schowaniu linii elek-
troenergetycznej pod ziemię.

• Przebudowa ul. Tetmajera
W połowie lipca gmina wybierze 

wykonawcę w przetargu na przebudo-
wę ul. Tetmajera w Izabelinie. Ponad 
800-metrowa droga otrzyma nową na-
wierzchnię asfaltową o szerokości 5,5 m 
oraz jednostronny chodnik o szeroko-
ści 1,25–2,5 m z kostki betonowej. Do 
wszystkich posesji zostaną wykonane 
zjazdy, a przy budynku poczty oraz w po-
bliżu skrzyżowania z ul. Krasińskiego 
zaprojektowano zatoki postojowe. Sza-
cowany koszt inwestycji wynosi prawie 
1,2 mln zł. Modernizacja ulicy Tetmajera 
poprawi dojazd do dyrekcji i Centrum 
Edukacyjnego Kampinoskiego Parku 
Narodowego, poczty, ośrodka zdrowia 
oraz punktów usługowych. Wybudo-
wanie chodnika zdecydowanie poprawi 
bezpieczeństwo pieszych, którzy musieli 
dotychczas korzystać z pobocza drogi. 

MARCIN OLEJNICKI
FOTO: GRZEGORZ NOWICKI

Inwestycje na wakacje…
Przebudowa ul. 3 Maja i ul. Tetmajera
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Dnia 25 czerwca 2014 roku odbyła się XXXVIII zwyczajna sesja 
Rady Gminy Izabelin. 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Pietrzak otworzył sesję, 
przyjął porządek obrad oraz protokoły z poprzednich sesji. Na-
stępnie 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 Malarow-
ski. Kolejnym punktem programu było wystąpienie Marty Woj-
tachnio – Skarbnika Gminy Izabelin, które dotyczyło rozpatrzenia 
i zatwierdzenia sprawozdania fi nansowego za 2013 r. wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r. A także omówienie 
sprawozdania fi nansowego za 2013 r., sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy za 2013 r. Pani Skarbnik przekazała również infor-
mację o stanie mienia Gminy Izabelin. 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii 
o przedłożonym przez Wójta Gminy Izabelin sprawozdaniu z wy-
konania budżetu Gminy za 2013 r. 

Następnie radni podjęli pierwszą w tym dniu uchwałę 
XXXVIII/324/14 RGI (10 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”) w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania fi nansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2013 r.

Kolejna uchwała XXXVIII/325/14 RGI (9 głosów „za”, 3 głosy 
„przeciw”, 1 „wstrzymujący”) dotyczyła udzielenia Wójtowi Gminy 
Izabelin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.

Komisja Rewizyjna przedstawiła Radnym opinię o wykonaniu 
budżetu Gminy w 2013 r. oraz wniosek o udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy Izabelin w zakresie realizacji budżetu za rok 2013, 
następnie przegłosowano wniosek Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Jerzy Pietrzak odczytał uchwałę Składu Orzekają-
cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopi-
niowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Izabelin w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Izabelin za 2013 r. 

Uchwała XXXVIII/326/14 RGI (9 głosów „za”, 2 „wstrzymują-
ce”) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Izabelin na lata 2014–2026.

Uchwała XXXVIII/327/14 RGI (9 głosów „za”, 2 „wstrzymujące”) 
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 następu-
jące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.Dochody budżetu w wysokości 49.879.947,18 zł zgodnie z za-
łącznikiem nr 1, w tym: 
1) dochody bieżące w kwocie 41.309.896,84 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 8.570.050,34 zł”.
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.Wydatki budżetu w wysokości 53.680.757,18 zł zgodnie z za-
łącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 39.779.901,84 zł,
2)  wydatki majątkowe w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 

13.900.855,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”.
3)  Zmniejsza się rezerwę na wydatki z zakresu zarządzania kryzy-

sowego o kwotę 9.200 zł oraz rezerwę na wydatki bieżące dla 
działu 801 o kwotę 290.000 zł.
Uchwała XXXVIII/328/14 RGI (jednogłośnie, 11 głosów „za”) 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. W uchwale w spra-
wie zaciągnięcia kredytu długoterminowego poprawiono nazwę zada-
nia majątkowego, na które ma być zaciągnięte zobowiązanie.

Prawidłowa nazwa zadania:
„Przebudowa ul. 3 Maja w Izabelinie na odcinku od ul. Tetma-

jera do ul. Langiewicza” oraz „Przebudowa ul. 3 Maja w Truskawiu 
na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Parkowej”.

Przedstawiona uchwała w sprawie zaciągnięcia długotermino-
wego kredytu jest konsekwencją planowanego defi cytu 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 okre-
ślony przedmiotowy kredyt bankowy w wysokości 1.500.000 zł, 
pożyczka w wysokości 1.540.810 zł oraz wolne środki w wysokości 
760.000 zł.

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 XXXVIII/329/14 RGI ( 10 głosów „za”, 1 „wstrzymu-
jący) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminnego Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” na 
okres od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (tab. 1)

L.p.
Taryfa grupowa 
odbiorców usług

Wyszczególnienie Nett o Brutt o

1.

Odbiorcy 
indywidualni, 
gospodarstwa 

domowe

Cena wody 
(zł/m3)

4,00
4,32

Stawka opłaty 
abonamentowej 

(zł/miesiąc)
5,00 5,40

2.

Zakłady 
przemysłowe 

i pozostali 
odbiorcy

Cena wody 
(zł/m3)

4,00 4,32

Stawka opłaty 
abonamentowej, 

w zależności 
od średnicy 

licznika 
(zł/miesiąc)

Dn 20 5,00 5,40

Dn 25 12,00 12,96

Dn 32 12,34 13,33

Dn 40 13,67 14,76

Dn 80 44,00 47,52

Dn 100 24,00 25,92

Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków (tab. 2)

L.p.
Taryfa grupowa odbiorców 

usług
Wyszczególnienie Nett o Brutt o

1.
Odbiorcy indywidualni, 
gospodarstwa domowe

Cena ścieków 
(zł/m3)

8,00 8,64

Stawka opłaty 
abonamentowej (zł/

miesiąc)
4,00 4,32

2.
Zakłady przemysłowe 
i pozostali odbiorcy

Cena ścieków
(zł/m3)

8,00 8,64

Stawka opłaty 
abonamentowej (zł/

miesiąc)
4,00 4,32

Stawka opłaty abonamentowej określona w tab. 1 obowiązuje 
odbiorców wody zarówno tych, którzy korzystają z usługi zbioro-
wego odprowadzania ścieków, jak i tych, którzy posiadają zbiorniki 
ścieków bezodpływowe. 

Stawka opłaty abonamentowej określona w tab. 2 obowiązuje 
osoby posiadające indywidualne ujęcia wody i korzystające jedy-
nie z usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała XXXVIII/330/14 RGI ( jednogłośnie, 11 głosów „za”) 
w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Uchwałą Nr XXXVIII/329/14 z dnia 25 czerwca 2014 roku Rada 
Gminy Izabelin zatwierdziła taryfy stawek opłat za wodę i ścieki, 
które będą obowiązywać w okresie od 1 lipca 2014 roku do 30 
czerwca 2015 roku. Dla mieszkańców Rada Gminy postanowiła 
skorzystać z posiadanych uprawnień i ustanowić dopłatę dla gru-
py odbiorców określanych jako gospodarstwa domowe. Ponieważ 
jednak w okresie od maja do września w gminie Izabelin znaczna 
część wody zużywana jest na cele inne niż bytowe (podlewanie 
trawników, napełnianie basenów), a intencją ustanowienia dopłat 
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jest jednak pomoc rodzinom w ich podstawowych funkcjach, Rada 
postanowiła ograniczyć okres obowiązywania dopłat na miesiące 
październik – kwiecień. 

Uchwała XXXVIII/331/14 RGI ( jednogłośnie, 11 głosów „za”) 
w sprawie dopłat za wodę i ścieki dla instytucji pożytku publicz-
nego. Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. 
U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) rada gminy może podjąć 
uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranej lub wszystkich taryfo-
wych grup odbiorców usług. 

Dopłata w tej wysokości zgodna jest z dotychczasową polityką 
gminy stosowania ulg i innych ułatwień dla instytucji pożytku pu-
blicznego. Dopłaty dotyczyć będą Towarzystwa Opieki nad Ociem-
niałymi i Towarzystwa Św. Brata Alberta – Domu Samotnej Matki 
w Laskach. Podkreślić należy, że gmina dopłacać będzie jedynie 
do wody zużywanej w związku z działalnością statutową tych 
podmiotów oraz ścieków wprowadzanych do gminnego systemu 
kanalizacji sanitarnej w związku z działalnością statutową tych 
podmiotów, co oznacza, że na przykład mieszkające na terenie Za-
kładu w Laskach osoby prywatne (nauczyciele, rezydenci i inne) 
nie będą objęte dopłatą i płacić będą stawkę taką, jak pozostali 
mieszkańcy gminy. Stosowany obecnie przez GPWiK system kon-
troli i fakturowania zużywanej wody pozwala na rozdzielenie tych 
wielkości. 

Uchwała XXXVIII/332/14 RGI (8 głosów „za”, 2 głosy „prze-
ciw”) w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/172/12 Rady Gminy Iza-
belin z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału gminy na 
stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic numerów i liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu.

Dokonany w 2012 roku podział Gminy Izabelin na stałe jedno-
mandatowe okręgi wyborcze wymaga aktualizacji, co spowodo-
wane jest zmianami, które od tego czasu zaszły w ewidencji ulic 

i numeracji budynków. Główne zmiany w stosunku do stanu na 
2012 rok to:
•  W sierpniu 2013 r. nastąpiła zmiana nieparzystej numeracji 

porządkowej na ul. Pawła J. Sapiehy. Powoduje to konieczność 
dokonania zmian w okręgach nr 4 i 5.

•  Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XXI/168/12 z dnia 24 paź-
dziernika 2012 r. nadana została drodze wewnętrznej we wsi 
Hornówek nazwa ulicy Uroczej – dotyczy okręgu nr 6.

•  Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XXIX/248/13 z dnia 03 lipca 
2013 r. drodze we wsi Truskaw nadano nazwę ulicy Łabędzia – 
dotyczy okręgu nr 14.
Pozostałe zmiany mają charakter drobnych korekt i polegają na 

dopisaniu do właściwych okręgów ulic, które w uchwale z 2012 
roku zostały pominięte, ponieważ nie były wówczas zamieszkałe. 
W jednym przypadku dokonano przeniesienia trzech ulic leżących 
na skraju gminy z okręgu nr 1 do okręgu nr 3. 

Uchwała XXXVIII/333/14 RGI (8 głosów „za”, 2 głosy „wstrzy-
mujący”) w sprawie wyrażania zgody na zawarcie umowy zamia-
ny działki ewidencyjnej nr 69/2 położonej w obrębie Izabelin na 
działkę nr ew. 92/20 położoną w obrębie Hornówek.

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego wsi Izabelin C zatwierdzonego Uchwałą Rady 
Gminy Izabelin Nr IX/53/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r. działka nr 
ewidencyjny 69/2 położona jest na terenie przeznaczonym pod za-
budowę mieszkaniową o charakterze rezydencyjnym. Natomiast 
działka nr ew. 92/20 położona jest na terenie objętym ustalenia-
mi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Hornówek cz. A zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr 
V/25/2003 z dnia 26 lutego 2003 r., przeznaczonym pod zabudowę 
mieszkaniową ekstensywną jednorodzinną na działkach leśnych.

Kolejna sesja Rady Gminy Izabelin odbędzie się 24 września 
2014 roku. IWONA MAZUREK

24 czerwca 1944 roku poległo 5 żołnie-
rzy kadry dowódczej Dywersji Bojowej 8 
Rejonu: ppor. Marian Grobelny ps. „Ma-
cher”, ppor. Stefan Kruszyński ps. „Dołę-
ga”, sierż.  Stefan Leszczyński ps. „Ezel”, 
plut. pchor. Julian Beer ps. „Pierwotny” 
i kpr. Wiesław Kowalewski ps. „Rydz”. 
Do zebranych osób kilka słów powiedział 
Witold Malarowski oraz wnuczka jedne-
go z zabitych żołnierzy, która dziękowała 
organizatorom za pamięć o bohaterach 
i miejscu w którym zginęli. Była to niesa-
mowita lekcja historii na żywo.

Organizatorami uroczystości byli: 
Urząd Gminy Izabelin, Środowisko „Gru-
py Kampinos” Armii Krajowej, Fundacja 
Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska. 
Na życzenie Wójta Gminy Izabelin pomnik 
został odnowiony, ogrodzenie świeżo wy-
malowane a w ogródku przy pomniku wy-
sypana kora. Szczególne podziękowania 
należą się Marcinowi Biegasowi – wice 
prezesowi Środowiska Grupy Kampinos 
AK – ŚZŻAK oraz Krzysztofowi Markiewi-
czowi, którzy przyczynili się do powstania 
i zamontowania nowej tablicy stojącej 
obok pomnika z wierszem Tadeusza Bu-
dzyńskiego. Po zakończonej uroczystości 
Wójt zaprosił zebranych na strażacką gro-
chówkę przygotowaną przez OSP Laski.

TEKST: IWONA MAZUREK

FOTO: BEATA PILASZEK

Uroczystość w Sierakowie

W niedzielę 22 czerwca br. przy po-
mniku w Sierakowie odbyła się 

msza św. polowa w intencji Ojczyzny 
i żołnierzy „Grupy Kampinos” zamor-
dowanych przez Niemców w zasadzce 
w 1944 roku. 

Mszę odprawił proboszcz Parafi i Św. 
Franciszka z Asyżu w Izabelinie ks. Stani-
sław Dębicki.

W uroczystości udział wzięli mieszkań-
cy Sierakowa, Kombatanci kampinoskiej 
Grupy AK (AK Kampinos), poczty sztan-
darowe oraz wójt Gminy Izabelin Witold 
Malarowski i radna Danuta Fluder Wasi-
lewska. Po ofi cjalnej części złożono kwia-
ty pod pomnikiem, tj. w miejscu, gdzie 
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Dobry, szczęśliwy dom to ludzie, 
którzy go tworzą, to rodzina. Pa-

rafi a jest domem wiernych, którzy 
pragną iść drogą zbawienia. W każdej 
owczarni na czele stoi pasterz, a jego 
owce za nim podążają. W poniedziałek 
16. czerwca wierni z parafi i św. Fran-
ciszka z Asyżu obchodzili 100 rocznicę 
urodzin zmarłego w opinii świętości 
pierwszego Proboszcza Parafi i – ks. 
Aleksandra Fedorowicza. Dzień później 
została odprawiona uroczysta msza św., 
której przewodniczył ks. Kardynał Ka-
zimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita 
Warszawski. Po Eucharysti i zaproszeni 
goście, wójt gminy Izabelin Witold Ma-
larowski, uczestnicy mszy oraz ucznio-
wie izabelińskiego gimnazjum, którego 
patronem jest ks. Fedorowicz, udali 
się na cmentarz, żeby odwiedzić grób 
ks. Aleksandra i podziękować Bogu za 
świadectwo jego życia, 14 lat posługi 
w Izabelinie oraz prosić o rychłą beaty-
fi kację. Ks. Aleksander Fedorowicz był 
niezwykłym człowiekiem – skromnym, 
dobrym, pełnym Bożej Miłości oraz 
szczególnym kapłanem – głoszącym 
wartości chrześcijańskie, służącym 
Bogu i ludziom. Był żywym dowodem 
na to, że Bóg jest Miłością. Karmił głod-

nych, biednym rozdawał swoje rzeczy, 
dla każdego miał czas. W naszej Parafi i, 
której służył całym sobą i o której ducha 
dbał, posługiwał 14 lat. Strome schody 
nad zakrysti ą prowadzą do maleńkiego 
pokoiku, w którym mieszkał i w którym 
oddał swoje życie Bogu. Ks. Aleksander 
Fedorowicz mieszkał ubogo, ale boga-
tym w miłość sercem dzielił się z tymi, 
którzy tego najbardziej potrzebowali. 

100 rocznica urodzin 
       ks. ALEKSANDRA FEDOROWICZA

Tworzył Kościół nie sam, ale otoczo-
ny ludźmi, na których prawdziwie mu 
zależało. Ludźmi, dla których mógł 
poświęcić wiele, by odnaleźli swoje 
miejsce w Kościele, we wspólnocie i by 
opierając się na Panu Jezusie odnaleźli 
sens własnego życia. 

IWONA MAZUREK
MAGDALENA KAMIŃSKA
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Rozpoczęły się wakacje! Dzieci ruszą 
na kolonie i obozy, dorośli wyruszą na 
urlopy. Wiele osób wybierze aktywny 
wypoczynek nad wodą, wiele osób 
spędzi wolny czas podróżując. Częściej 
niż zwykle odwiedzane będą dyskoteki. 
Policjanci przypominają, czego się 
wystrzegać i na co zwracać uwagę, aby 
wakacje minęły bezpiecznie.

Dziecko w domu:
•  Oddalając się z domu lub miejsca za-

bawy poinformuj osobę dorosłą.
•  Będąc w domu sam, nie otwieraj 

drzwi nieznajomym.
•  Otwierając drzwi zawsze pytaj o imię 

i nazwisko oraz cel wizyty, bo osoba, 
która podaje się za listonosza, może 
okazać się oszustem lub złodziejem.

•  Nie ulegaj namowom obcych osób 
i ich atrakcyjnym ofertom spędzenia 
wolnego czasu.

Bezpieczny wypoczynek nad wodą:
•  Jeśli to możliwe, korzystaj tylko z ką-

pielisk strzeżonych.
•  Nigdy nie wchodź do wody po alko-

holu.
•  Jeżeli pod Twoją opieką znajduje się 

młodsze rodzeństwo ani na chwilę nie 
spuszczaj go z oka – małe dzieci nigdy 
nie powinny kąpać się same.

•  Gdy idziesz do wody nie proś o popil-
nowanie rzeczy przygodnie poznanych 
osób – taka sytuacja często kończy się 
ich utratą.

•  Po długim leżeniu na słońcu nie zanu-
rzaj się gwałtownie w wodzie – rób to 
stopniowo, aby uniknąć wstrząsu ter-
micznego.

•  Nie skacz do płytkiej wody oraz o nie-
zbadanym dnie – taki skok może za-
kończyć się urazem kręgosłupa i czę-
sto nieodwracalnym kalectwem.

Bezpieczeństwo podczas prac polowych:
•  Uczulaj i pilnuj najmłodszych, aby nie 

wchodzili do strefy prac polowych.
•  Jeżeli starsze dzieci pomagają w pra-

cy dorosłym upewnij się, że maszyny 
rolnicze są sprawne technicznie i ich 
użycie nie spowoduje tragedii.

•  Nie przewoź dzieci na maszynach rol-
niczych, nawet na podwórku.

Bezpieczeństwo w drodze na wypoczy-
nek:
•  Najlepiej podróżuj w towarzystwie, 

a jeżeli nie jest to możliwe, to np. w au-
tobusie siadaj jak najbliżej kierowcy. 
W pociągu siadaj w przedziale, w któ-
rym znajduje się rodzina z dziećmi.

•  Nigdy nie zostawiaj bagażu bez nad-
zoru.

•  Unikaj korzystania z przygodnych 
środków lokomocji – nigdy nie ma 

pewności jak zachowa się kierow-
ca i np. w przypadku kobiet oferując 
pomoc nie będzie chciał wykorzystać 
sytuacji.

Dziecko na kolonii/obozie:
•  Sprawdzaj kto organizuje pobyt dziec-

ka i czy ma ku temu odpowiednie 
kwalifi kacje.

•  Uczulaj i ostrzegaj dziecko przed kon-
taktami z osobami nowopoznanymi, 
które mogą okazać się niebezpieczne 
(pedofi l).

•  Uświadamiaj i ostrzegaj dziecko o nie-
bezpieczeństwie, jakie niosą za sobą 
narkotyki, papierosy, alkohol, pamię-
tając, że wakacje sprzyjają pierwszym 
kontaktom z nimi.

•  Przestrzegaj dziecko przed kontaktem 
ze zwierzętami, które mogą być nosi-
cielami wścieklizny.

Zagrożenie wynikające z propozycji zaży-
cia narkotyku lub środków odurzających:
•  Nie przyjmuj poczęstunków od nie-

znajomych, zwłaszcza w środkach ko-
munikacji lub w dyskotekach, stanow-
czo odmawiaj.

•  Pamiętaj, że posiadanie nawet naj-
mniejszej ilości narkotyku jest praw-
nie zakazane.

•  O pojawieniu się narkotyków powia-
damiaj opiekuna lub osobę dorosłą, 
w razie potrzeby skontaktować się 
z policjantem.

Zagrożenie wynikające ze spożywania 
alkoholu:
•  Zdecydowanie odmawiaj każdorazo-

wej propozycji spożycia napoju alko-
holowego.

•  Miej świadomość, że każdy rodzaj al-
koholu działa na organizm tak samo, 

znosząc kontrolę świadomość zacho-
wania i opóźniając reakcję.

•  Będąc pod wpływem alkoholu na-
rażasz się na ryzyko stania się ofi arą 
przestępstwa lub jego sprawcą.

Ryzyko zagrożenia przypadkowymi kon-
taktami seksualnymi:
•  Unikaj miejsc ustronnych, nieoświe-

tlonych i odludnych.
•  Zapewniaj sobie towarzystwo osób 

znanych i życzliwych.
•  Nie obdarzaj zaufaniem nieznajo-

mych.
•  Jeżeli napad stanie się faktem, głośno 

krzycz np. „pali się”, „pożar” lub po-
proś o pomoc konkretną osobę.

Inne niebezpieczne zachowania:
•  Nie wpuszczaj do domu nieznanych, 

obcych osób.
•  Nie obdarzaj zaufaniem nowopozna-

nych osób, które mogą wykorzystać 
łatwowierność celem zwerbowania 
do grupy psychomanipulacyjnej.

•  W rozmowach telefonicznych i oso-
bistych kontaktach z nieznajomymi 
nie podawaj szczegółów dotyczących 
majątku i nieobecności dorosłych 
w domu.

•  Nie korzystaj z windy, gdy pasażerem 
jest osoba nieznana.

•  Zachowaj ostrożność w kontaktach 
z wolno biegającymi psami.

•  Będąc na dyskotece nigdy nie przyj-
muj poczęstunku od nieznajomych 
– do podanego napoju mogły zostać 
dosypane substancje psychoaktywne, 
w różnym stopniu ograniczające świa-
domość.

•  Własny napój miej stale w zasięgu 
wzroku, aby uniknąć przykrej niespo-
dzianki.

NADKOM. EWELINA GROMEK OĆWIEJA
Ofi cer Prasowy Komendy Powiatowej Policji 

dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
z siedzibą w Starych Babicach

Bezpieczne wakacje 2014

Interwencje Ochotniczych Straży Pożarnych 
w czerwcu 2014 r. 

W porównaniu do lat ubiegłych, czerwiec w bieżącym roku należy do wyjątkowo 
„łagodnych pożarowo”. Zanotowano dwa małe pożary w Izabelinie C, gdzie 

mieszkańcy wypalali pozostałości roślinne z ubiegłego roku, co wg prawa gminne-
go jest czynnością zakazaną i podlega sankcjom. Natomiast w 8 przypadkach jed-
nostki OSP uczestniczyły w działaniach podczas tzw. miejscowych zagrożeń. Były to 
m.in. kolizja drogowa w Izabelinie, 3 przypadki usunięcia suchych i złamanych gałęzi 
drzew, w miejscach w których czasowo przebywają ludzie (w Laskach i Izabelinie), 
oraz w Truskawiu zabezpieczenie grożącego upadkiem, pochylonego słupa oświetle-
niowego. W dwóch przypadkach mieszkańcy Mościsk i Izabelina zgłosili zadymienie 
na ulicach. Przyczyn czasowego zadymienia nie ustalono, pomimo podjęcia czyn-
ności sprawdzających. U sąsiadów w Łomiankach OSP w Laskach przy pomocy spe-
cjalistycznych przyrządów pomiarowych dokonało pomiarów występowania stężeń 
niebezpiecznych wybuchowo, które mogły wystąpić podczas uszkodzenia gazocią-
gu w czasie prac remontowych. Ogółem miało miejsce 11 zdarzeń, w których brały 
udział OSP. Ponadto trzykrotnie zabezpieczano imprezy sportowe i kościelne. 

PŁK. MGR. INŻ. EDWARD GIERSKI
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W dniu 26 czerwca br. dla szóstych klas podstawówki 
i trzecich klas gimnazjum w Zespole Szkół w Izabeli-

nie zabrzmiał ostatni dzwonek. Był to ewidentny sygnał dla 
wszystkich uczniów, że czas wytężonej pracy dobiegł końca, 
a nadeszła pora odpoczynku i wakacji. Galowe, eleganckie 
stroje, uśmiechnięte buzie i kwiaty w rękach – to obraz, któ-
ry towarzyszył scenerii ostatnich dni czerwca. Kolejny 3 letni 
etap nauki jest już za młodymi ludźmi.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 rozpo-
częło się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania 
hymnu narodowego. Następnie głos zabrał dyrektor Zespo-
łu Szkół Antoni Zych, który przekazał wyniki rankingu naszej 
szkoły na tle innych szkół w powiecie, województwie oraz 

„Z muzyką przez Świat” – to myśl 
przewodnia niepowtarzalnej wycieczki 
„last minute” przez różne ciekawe i zna-
ne zakątki Świata. Na wycieczkę zor-
ganizowaną przez „Biuro Podróży pod 
Dębowym Liściem” – wszystkich zapro-
szonych gości zabrały dzieci i personel 
z Gminnego Przedszkola w Laskach. To 
właśnie w sobotę 14 czerwca na scenie 
w Centrum Kultury w Izabelinie odby-
ła się ta wyjątkowa podróż, która była 
zwieńczeniem realizowanego przez 
nasze przedszkole tematu rocznego 
pt.„Z muzyką przez Świat”. Jednocze-

kraju. Pan dyrektor był bardzo dumny z naszych dzieci i mło-
dzieży. Dziękował nauczycielom, uczniom i rodzicom za ich 
trud włożony w całym roku szkolnym. Najlepszym uczniom 
gratulował osiągnięć w nauce. Podkreślał trzy wartości, które 
powinny być najważniejsze dla wszystkich uczniów. A miano-
wicie: serce, rozum, praca – to coś, co powinno towarzyszyć 
wszystkim na co dzień. Kilka osób otrzymało medale szkoły, 
na których widniały te właśnie słowa. Następnie nauczyciele 
poszczególnych klas wywoływali na środek uczniów z najlep-
szymi wynikami w nauce i publicznie rozdawali im nagrody 
w postaci książek i pięknie wydanych albumów. Myślę, że dla 
młodych ludzi takie podziękowanie było dużym przeżyciem. 
Po części ofi cjalnej była część artystyczna wykonana przez 
uczniów. Potem jeszcze pożegnanie z wychowawcami, kole-
gami oraz wspólne zdjęcie i można zaczynać wakacje. 

Wszystkim uczniom życzymy odpoczynku, wesołej zaba-
wy, ciekawych przygód i szczęśliwego powrotu do szkoły we 
wrześniu.

IWONA MAZUREK 

OSTATNI DZWONEK…

śnie było to uroczyste zakończenie roku 
szkolnego trzech najstarszych grup.

W ramach realizacji naszego planu, 
przez cały rok dzieci miały okazję do-
świadczać i próbować swoich sił w „wiel-
kim muzykowaniu”. Dzieci miały możli-
wość wykazania się i zaprezentowania 
swoich umiejętności tanecznych, wokal-
nych oraz gry na instrumentach muzycz-
nych. Przez cały rok dzieci na żywo po-
dziwiały i zapoznawały się z brzmieniem 
różnych instrumentów muzycznych, z ich 
nazwą, wyglądem i sposobem grania. 
Dzięki ciągle wzbogacanemu o nowe 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Oferta wycieczek „last minute” 
Gminnego Przedszkola w Laskach
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W dniu 27 maja 2014r. Rada Mini-
strów podjęła uchwałę w spra-

wie ustanowienia rządowego programu 
dla rodzin wielodzietnych, w ramach 
którego wprowadzona została Karta 
Dużej Rodziny. Program wchodzi w ży-
cie od 16 czerwca 2014r. 

Karta Dużej Rodziny przysługuje 
rodzinom z conajmniej trójką dzie-
ci, niezależnie od dochodu. Karta jest 
wydawana bezpłatnie, każdemu człon-
kowi rodziny. Rodzice otrzymują Kartę 
na czas nieokreślony, dzieci – do 18 
roku życia lub do ukończenia nauki, 
maksymalnie do osiągnięcia 25 roku 

życia, osoby z umiarkowanym lub ze 
znacznym stopniem niepełnosprawno-
ści na czas trwania orzeczenia.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 
to system zniżek dla rodzin wielodziet-
nych. Jej posiadacze będą mieli moż-
liwość korzystania z katalogu oferty 
kulturalnej, rekreacyjnej czy transpor-
towej na terenie całego kraju. Tańsze 
bilety na wydarzenia kulturalne, wy-
stawy, muzea, przejazdy komunikacją 
publiczną, a nawet wakacje – na to 
mogą liczyć rodziny wielodzietne dzię-
ki Karcie Dużej Rodziny. Wykaz upraw-
nień przysługujących na podstawie 
programu zamieszczony jest na stronie 
internetowej www.rodzina.gov.pl Licz-
ba instytucji i fi rm, które oferują zniżki 
rodzinom systematycznie się powięk-
sza. Wszystkie miejsca oferujące zniżki 
będą opatrzone logo „Tu honorujemy 
Kartę Dużej Rodziny”.

W gminie Izabelin wydawaniem 
Kart Dużej rodziny zajmował się bę-
dzie z upoważnienia Wójta Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Druki 
wniosków o przyznanie Kart można 
otrzymać w GOPS w Izabelinie (ul. 3-go 

Maja 42, bud. Urzędu Gminy, II p. pok. 
207). Tutaj również należy składać wy-
pełnione wnioski. Osoba składająca 
wniosek zobowiązana jest do okaza-
nia: dowodów osobistych rodziców, 
aktów urodzenia dzieci, w przypadku 
dzieci w wieku powyżej 18. roku życia 
zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyż-
szej o planowanym terminie ukończe-
nia nauki w danej placówce, orzecze-
nie o niepełnosprawności w przypadku 
dziecka niepełnosprawnego.

Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 
można otrzymać niezależnie od po-
siadanej już Karty 3+ i 4+, wydawanej 
przez gminę Izabelin od 2013 roku.

KARTA DUŻEJ RODZINY

ŚWIADCZENIA RODZINNE 
I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2014/2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (świadczenia rodzinne i fundusz 
alimentacyjny) informuje, że od 01 sierpnia br. będzie można składać 

wnioski o wypłatę funduszu alimentacyjnego, a od 1 września br. wnioski 
na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2014/2015.

Do wniosku o świadczenia rodzinne oraz do funduszu alimentacyjnego 
należy dołączyć m.in. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych 
dochodach za 2013r. albo oświadczenia*) o uzyskanych dochodach za 
2013r. przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny oraz zaświadcze-
nie o wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne (z ZUS lub z pracy) za 
2013r. albo oświadczenia*), zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej 
albo oświadczenie oraz zaświadczenie albo oświadczenie ze szkoły/przed-
szkola w przypadku podjęcia nauki przez dziecko od 1 września w „zerów-
ce”, a także dodatkowo do funduszu alimentacyjnego należy dołączyć za-
świadczenia od komornika albo oświadczenie osoby wnioskującej:
1)  o stanie egzekucji alimentów za 2013r. (także do świadczeń rodzinnych) 

oraz 
2)  o bezskuteczności alimentów za ostatnie dwa miesiące
*) w przypadku złożenia oświadczenia o dochodach za 2013r. należy podać w oświadczeniu 
wysokość: dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu, należnego 
podatku oraz wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Wnioski będą wydawane w pokoju 207 II piętro od 1 sierpnia br. do 
funduszu alimentacyjnego i od 1 września br. do świadczeń rodzinnych 
w godz. 9–16, tam też będzie można uzyskać więcej informacji na temat 
potrzebnych dokumentów albo zadzwonić pod numer telefonu (0-22) 
722-89-49.

MAŁGORZATA WĄSIK

instrumenty muzyczne kącikowi mu-
zycznemu, grze na tych instrumentach 
i warsztatom muzycznym „Łubu Dubu”, 
młodzi artyści z wielkim zaangażowa-
niem i dumą występowali na prawdzi-
wej scenie. W podróż do Izraela i Europy 
Południowo-Wschodniej oraz do Afryki 
wszystkich gości zabrały dzieci z grupy 
„Sowy”. Do Azji i Europy Środkowo-Pół-
nocnej wszyscy zgromadzeni goście wy-
brali się z grupą „Wiewiórki”. Wyjazd do 
Europy Środkowo-Południowej i Amery-
ki Północnej przygotowały dzieci z grupy 
„Zajączki”. Ekskluzywną wycieczkę do 
Ameryki Południowej zaprezentowały 
dzieci z grupy „Zajączki” i „Wiewiórki”.

To były piękne i bardzo ambitne wy-
stępy młodych artystów. Gromkie brawa 
oraz wyrazy podziękowania i uznania 
od rodziców, a także pozostałych gości 
były najcenniejszą i największą nagrodą 
za przygotowany program artystyczny. 
Wszystkim Dzieciom gratulujemy wspa-
niałych występów i życzymy samych 
radosnych dni oraz dalszych sukcesów. 
Rodzicom gratulujemy zdolnych pociech 
i zachęcamy do dalszego rozbudzania 
wrażliwości na sztukę u swoich dzieci. 

Wszystkim Gościom dziękujemy za 
liczną obecność i słowa podziękowań 
skierowane do kadry naszego przed-
szkola. 

AGNIESZKA MAKOWSKA
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Wpaździerniku 2013 delegacja 
gminy Izabelin zaprosiła obie 

gminy partnerskie: Borken w Niem-
czech oraz Meru we Francji do złożenia 
wizyty w Polsce, w Izabelinie.

Zaproponowaliśmy, aby wspólny 
pobyt był okazją do zaprezentowania 
naszej, rodzimej kultury. Program obej-
mowałby: koncerty, udział w przedsta-
wieniu operowym, zwiedzanie muze-
ów, zabytków architektury.

Nasze nietypowe zaproszenie spo-
tkało się z bardzo silnym odzewem ze 
strony zaproszonych. Nie spodziewa-

liśmy się tak wielu chętnych, a jednak 
w czerwcu delegacje były wyjątkowo 
liczne. Grupa niemiecka liczyła 24 oso-
by, grupa z Francji 19 osób, razem 43 
gości.    Dzięki pomocy wielu mieszkań-
ców Izabelina zdołaliśmy każdemu za-
pewnić nocleg w rodzinach. Dziękuje-
my jeszcze raz wszystkim, którzy mimo 
swoich obaw zdecydowali się użyczyć 
gościny członkom delegacji. Otworzyli 
przed nimi swoje domy i serca. Z wielu 
rozmów przeprowadzonych po odjeź-
dzie gości, wiem, że zostały nawiązane 
bardzo bliskie kontakty, rodziny gosz-
czące otrzymały zaproszenie do rewi-
zyty w Niemczech i we Francji. Mam 
nadzieję, że w wielu przypadkach bę-
dzie to początek nowych znajomości, 
a może przyjaźni?

Program, który przygotowaliśmy, 
również sprawdził się w stu procentach. 
Pierwszego dnia, przed południem gru-
pa niemiecka zwiedziła Łazienki Królew-
skie, park, podziwiała Pałac na Wyspie, 
niestety tylko z zewnątrz, ponieważ 
obecnie trwa remont wnętrz pałaco-
wych. Po południu goście spacerowali 
po Starym Mieście, a wieczór zakończyli 
obejrzeniem spektaklu „Wesele Figara” 
w Warszawskiej Operze Kameralnej. 
Opera zrobiła ogromne wrażenie, go-
ście podkreślali wspaniałe głosy, dobrą 
akustykę, przepiękne stroje i dekoracje 
sceniczne.

Następnego dnia, w sobotę rano po-
łączone delegacje z obu krajów Francji 
i Niemiec, oraz kilka osób towarzyszą-
cych udało się na zwiedzanie Muzeum 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie. 
Muzeum mieści się w dawnym pałacu 

Ostrogskich, przepięknie położonym na 
skarpie wiślanej. Obecnie jest to naj-
nowocześniejsze muzeum biografi czne 
w Europie. Układ pomieszczeń ekspo-
zycji powodował, że każdy zwiedzający 
mógł oglądać zgromadzone pamiątki 
we własnym tempie, a informacje były 
przekazywane przez audiobooka.

Po zakończonym zwiedzaniu, cała 
grupa udała się na wspólny posiłek 
w karczmie „Biesisko” w Izabelinie. 
Wieczorem na gości czekała kolejna 
atrakcja. O godzinie 19:00 w Cen-
trum Kultury Izabelin wzięliśmy udział 
w koncercie „Anima Music Festi val”, 
zorganizowanym z okazji trwającego 
w Polsce roku Oskara Kolberga – et-
nografa i muzyka promującego polską 
kulturę ludową. Dla nas ciekawa była 
też informacja, że Oskar Kolberg, czło-
wiek kochający Polskę miał ojca Niem-
ca i matkę Francuzkę.

Było coś symbolicznego w tym kon-
cercie, któremu patronował Oskar Kol-
berg, utwory wykonywali młodzi lub 
bardzo młodzi artyści z wielu krajów 
Europy, a publiczność polsko-niemiec-
ko-francuska oklaskiwała wykonaw-
ców.

W niedzielę rano pożegnaliśmy go-
ści z Borken, a delegacja francuska 
wraz z wójtem gminy Witoldem Mala-
rowskim udała się do Palmir, aby zwie-
dzić Muzeum-Miejsce Pamięci Palmiry 
oraz cmentarz. W rolę przewodnika, 
z powodzeniem wcielił się wójt naszej 
gminy, a tłumaczem była p. Katarzyna 
Renaud, członkini ISPMiG.

Goście z Francji byli głęboko poru-
szeni historią tego miejsca, wyciszeni, 
jednocześnie pełni podziwu dla po-
stawy miejscowej ludności i leśników, 
którzy z narażeniem życia starali się 
zaznaczać miejsca kaźni, aby nie uległy 
zapomnieniu.

Po obiedzie, delegacja z Meru i oso-
by towarzyszące udały się na ostatnią 
wycieczkę do Wilanowa. Zwiedziliśmy 
wspaniale utrzymane ogrody królew-
skie. Goście fotografowali przepiękne 
okazy róż w rosarium, z zainteresowa-
niem wysłuchali historii pałacu w Wila-
nowie, a zwłaszcza informacji o królo-
wej Marysieńce.

Dzień zakończyliśmy wysłuchaniem 
koncertu pieśni i arii W.A. Mozarta, 
z towarzyszeniem fortepianu, w sali 
białej pałacu w Wilanowie.

Poniedziałek, ostatni wspólny po-
ranek, obustronne podziękowania, 
pożegnania na lotnisku w Modlinie.... 
Życzyliśmy naszym gościom szczęśli-
wej podróży mając nadzieję na kolejne 
spotkanie. GRAŻYNA ZIELIŃSKA

FOTO: HANNA KWIETNIEWSKA

WIZYTA GMIN PARTNERSKICH
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Artyści z Tajlandii w Truskawiu
Okręg Mazowiecki ZPAP w ramach 

współpracy zaprosił w czerwcu 
br. wybitnych artystów z Tajlandii do 
Polski. W czasie pobytu artyści wraz 
z kolegami z Polski uczestniczyli w ple-
nerach i wystawach malarskich. Jeden 
z plenerów został zaplanowany w Kam-
pinoskim Parku Narodowym. Zarząd 
Okręgu Mazowieckiego ZPAP wybrał 
piękne tereny wokół Zbiornika Reten-
cyjnego „Mokre Łąki” w Truskawiu na 
miejsce pleneru w Parku.

W dniu 15 czerwca 2014 roku Cen-
trum Kultury Izabelin wraz ze Związkiem 
Polskich Artystów Plastyków zorgani-
zowało jednodniowy plener malarski, 
w którym wzięli udział artyści z Tajlandii 
i Polski.  Plener odbył się na brzegu Zbior-
nika retencyjnego Mokre Łąki w Truska-
wiu. W plenerze udział wzięli Kamol 
Tassananchalee, Decha Warashoon, Jira-
wat Phirasant, Banlu Wiriyapornprapas, 
Chaivut Ruamrudeekool, Watt anachot 
Tungateja, Nukoon Panyadee (Tajlandia) 
oraz Edyta Dzierż, Jan Krusche, Jacek 
Maślankiewicz, Krzysztof Pająk, Andrzej 
Rysiński, Beata Tomczyk-Sokołowska, 
Krzysztof Wachowiak, Włodzimierz Wa-
rulik (Polska). Prace powstałe podczas 

pleneru były prezentowane na wystawie 
malarstwa artystów z Tajlandii i Polski 
w galerii Domu Plastyka przy ul. Mazo-
wieckiej w Warszawie zorganizowanej 
przez Okręg Warszawski Związku Pol-
skich Artystów Plastyków przy współpra-
cy z Ambasadą Tajlandii w Polsce. 

Na wystawie tej obrazy wybitnych 
malarzy współczesnych z Tajlandii 
można było skonfrontować z reprezen-
tantami warszawskiego środowiska ar-
tystycznego.

JANUSZ MARCINIAK
FOTO: HANNA KWIETNIEWSKA

Mokre Łąki 
widziane oczami artystów z Tajlandii
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Książka, dla jednych przeżytek, nic 
nie znaczący przedmiot zalega-

jący na półce. Dla drugich przyjaciół-
ka, okno na świat, całe życie, przygo-
da, wiedza, fascynacja. I właśnie dla 
tych „drugich” już po raz szesnasty, 8 
czerwca br. w naszej gminie odbyły się 
Izabelińskie Spotkania z Książką. Im-
prezę otworzyli: Czesław Apiocionek 
– pomysłodawca „Izabelińskich Spo-
tkań …”, wice wójt Agnieszka Sobczak, 
dyrektor CKI Janusz Marciniak i wice 
dyrektor Maryla Łukasińska . Organi-

IZABELIŃSKIE SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ…

zatorzy, jak co roku zaprosili mnóstwo 
wystawców, którzy zaprezentowali 
najnowszą ofertę wydawniczą. Wśród 
nich znaleźli się m.in. Bellona, Czarne, 
Demart, Ezop, Egros, Eurograf, Inicjał, 
Iskry, Kojro, Marginesy, Muchomor, 
Nowy Świat, Rewasz, Śpiżarnia Lite-
racka, Veda, Zysk i ska, Stowarzysze-
nie Biblioteka Otwarta. Były też księ-
garnie, antykwariaty i stoiska z tanią 
książką. Wybór był ogromny, dlatego 
każdy z czytelników mógł wybrać coś 
dla siebie. Imprezę uświetnili autorzy, 

którzy podpisywali swoje książki i roz-
mawiali z czytelnikami. Byli wśród nich: 
Anna Baniewicz, Halina Drohomirecka, 
Elżbieta Grabosz, Zbigniew Kurzyń-
ski, Katarzyna Ewa Kozubska, Marcin 
Niziurski, Maciej Sadowski, Ludwik 
Wambutt , Krzysztof Varga, Małgorzata 
Zawadka, Stanisław Zawiśliński oraz Ja-
nusz Majewski. Podczas spotkań odbył 
się również koncert piosenek Agnieszki 
Osieckiej w wykonaniu Agnieszki Ko-
narskiej. W trakcie imprezy Czesław 
Apiecionek prezentował wszystkie 
stoiska wraz z ich ofertą wydawniczą, 
a Jolanta Olszewska (aktorka fi lmowa 
i teatralna, związana z Teatrem Drama-
tycznym w Warszawie) czytała wybra-
ne fragmenty utworów obecnych na 
spotkaniu autorów. Wieczorem odbył 
się pokaz fi lmu Krzysztofa Zanussiego 
„Persona Non Grata”. 

Atmosfera XVI Izabelińskich Spotkań 
z Książką była okryta tajemnicą i cieka-
wością, co nowego wystawcy przygo-
towali i jakie skarby ze sobą przywieźli. 
Każdy chciał złowić coś dla siebie. Coś, 
co da mu wytchnienie od szarej rze-
czywistości, choćby na kilka godzin czy 
dni. Na kolejne XVII Izabelińskie Spo-
tkania z Książką musimy poczekać cały 
rok mając nadzieję, że świat wyobraźni 
pisarzy będzie bogaty, co zainspiruje 
ich do napisania nowych, ciekawych 
pozycji książkowych.

IWONA MAZUREK
FOTO: JANUSZ MARCINIAK



KULTURA 13

Pogodę trzeba mieć w sobie, prywatną pogodę wewnętrzną. 
I włączać ją sobie jak światło, gdy chmury i bzdury się piętrzą. 
Uśmiechnij się gdzieś, tam, w środku i wymuś na sobie optymizm. 
A zaraz poczujesz jak moc złudną traci meteo-determinizm

Tak śpiewała znana polska wokalistka i aktorka Danuta Rinn. 
Słowa piosenki choć sprzed kilkudziesięciu lat są nadal ak-

tualne i prawdziwe, dlatego nadal chcemy ich słuchać. Taką 
okazję nasi mieszkańcy mieli 14 czerwca br., gdzie na „Scenie 
pod Łosiem” w Centrum Kultury Izabelin odbył się recital pio-
senek Danuty Rinn w wykonaniu zespołu Monday Girls. Pięć 
wspaniałych dziewczyn pełnych energii i pasji zaśpiewało oraz 
zagrało największe przeboje wspaniałej damy polskiej piosen-
ki. W skład kwintetu wchodzą 4 wokalistki: Patrycja Modliń-
ska, Anna Chmielarz, Olga Wądołowska, Ola Troczyńska oraz 
Urszula Borkowska – fortepian i aranżacje. Występując razem 

7 czerwca w Izabeliń-
skim Centrum Kultury 
obył się koncert hip ho-
powy Dobre Granie vol.4. 
W trakcie imprezy wystą-
pili m. in. Con 3 x, Skaza, 
El RE, Skolim, DJ  Skrom, 
Experyment, DJ Broda. 
Oprawę artystyczną przy-
gotowała grupa taneczna 
hip-hopu i jazzu Centrum 
Kultury Izabelin pod kie-
runkiem Magdaleny Kra-
sowskiej.

BEATA JAGODZIŃSKA
FOTO: JANUSZ MARCINIAK

Rodzinny Piknik Sportowy na Rysiu
W niedzielę 1 czerwca br. na terenie kompleksu boisk 
sportowych w Laskach odbył się Rodzinny Piknik Spor-
towy zorganizowany z okazji Dnia Dziecka. Imprezę 
otworzył wójt Gminy Izabelin Witold Malarowski, ży-
cząc wszystkim dobrej zabawy i zdrowej rywalizacji.

Organizatorami imprezy byli: LKS Ryś Laski, Wójt 
Gminy Izabelin oraz Centrum Kultury Izabelin. 

W programie pikniku znalazł się tor przeszkód dla dzie-
ci i dorosłych, konkurs żonglerki piłką, turniej piłkarski 
dzieci i młodzieży, a także turniej dla rodziców. Ogromną 
popularnością cieszył się sportowy tor przeszkód oraz 
rodzinne przeciąganie liny. Na najlepszych czekały na-
grody w postaci pucharów, medali oraz słodyczy. Dobrą 
organizacją wykazali się również sami rodzice, którzy 
przygotowali kiełbaski z grilla, napoje i ciasteczka. 

Jako, że pogoda dopisała, zabawa była przednia. Świe-
że powietrze, duża przestrzeń do aktywnego spędzania 
wolnego czasu oraz doborowe towarzystwo sprawiły, że 
radość i uśmiech nie schodziły z twarzy młodych sportow-
ców. Dodatkową atrakcją był nowoczesny wóz strażacki, 
który pojawił się na pikniku dzięki OSP Laski. Dzieciaki 
i ich rodzice mogli wejść do środka i poprzez rozmowę ze 
strażakami , zgłębić tajemnicę tego niezwykłego zawodu. 
Podziękowania należą się również wolontariuszom: Ju-
stynie Dziekańskiej i Robertowi Sędzikowi, którzy aktyw-
nie pomagali przy przeprowadzeniu zajęć sportowych. Na 
pochwałę i wyróżnienie zasługują też sponsorzy, którzy 
ufundowali słodycze dla dzieci. Byli to: supermarket Te-
sco, sklep Zgoda i wiele innych.

IWONA MAZUREK

Prognoza na jutro…
tworzą niesamowity klimat. Każda z osobna obdarzona in-
nym głosem i temperamentem. Razem tworzą piękne, spójne 
brzmienie, dając słuchaczom ogromną porcję niezapomnia-
nych emocji. W ich wykonaniu słuchacze mogli posłuchać 
takie hity jak: Na deptaku w Ciechocinku, Polska Baba, Tyle 
wdzięku, Ona i ja, Niestety to nie Ty, Gdzie ci mężczyźni i wiele 
innych. Aranżacje i akompaniament Urszuli Borkowskiej do-
pełnił całości i stworzył ciekawe i perfekcyjne brzmienie. 

Koncert odbył się w kameralnych warunkach przy ka-
wiarnianych stolikach, gdzie goście popijali kawę, herbatę 
i smakowali słodkości. Publiczność nagrodziła wokalistki 
gromkimi brawami, prosząc tym samym o kolejny utwór na 
bis. Trudno było się rozstać z utworami gwiazdy polskiej es-
trady oraz z jej następczyniami. 

IWONA MAZUREK
FOTO: JANUSZ MARCINIAK

vol.4 Koncert Hip Hopowy

Dobre Granie 
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Pod znakiem muzycznych integracji 
minął Animi Music Festi val, ósma 

edycja Międzynarodowych Spotkań 
Szkół Muzycznych, po raz pierwszy 
odbywających się również w Izabeli-
nie.  Honorowy Patronat nad wydarze-
niem objęła Pani Anna Komorowska, 
Małżonka Prezydenta RP.

Głównym celem Festi walu było 
wzajemne poznanie i zbliżenie uczest-
ników, wymiana doświadczeń oraz 
promocja muzyki polskiej i światowej. 
W Festi walu wzięli udział młodzi i uta-
lentowani artyści z Polski, Ukrainy, Wę-
gier, Słowacji, Czech, Łotwy i Francji. 

Uczestnicy z Polski i z zagranicy, przy-
wożąc ze sobą muzyczne tradycje z róż-
nych europejskich krajów, przez cztery 
czerwcowe dni wspólnie koncertowali 
w Warszawie: w Amfi teatrze Bemowo, 
w Muzeum Historii Żydów Polskich, 
w galerii Porczyńskich i w Centrum Kul-
tury Izabelin w Izabelinie.

Koncert w Izabelinie został zorga-
nizowany w dniu Międzynarodowe-
go Święta Muzyki. Święto powstało 
w 1982 roku we Francji i jest obcho-
dzone 21 czerwca.

Święto odbyło się w pierwszy dzień 
lata, czyli najdłuższy dzień roku (le sol-
sti ce d’été), podkreślając możliwość 
długiej zabawy w dzień, wedle praw 
natury i odnosząc się do starej tradycji 
dnia Świętego Jana.

Podczas dwugodzinnego koncer-
tu w Centrum Kultury Izabelin młodzi 
muzycy prezentowali wspaniały, wy-
soki poziom wykonawczy. Program 
koncertu był bardzo zróżnicowany. Na 
scenie prezentowały się całe zespoły, 
chóry jak i soliści. Artyści prezentowali 
muzykę klasyczną, ale przede wszyst-
kim pokazali nam świat ich tradycyjnej 
muzyki ludowej.

W koncercie wzięli udział:

ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY „KVAPILKA” 
w składzie: Marti n Marhold, Vojtěch 
Pavelka, Tomáš Pospíšil, Adam Čepil, 
Anna Krejčí, Eliška Pavlíková, Jana Kre-
jčí, Julie Přikrylová, Jana Čermáková, 
Tereza Kadlecová – BRNO/CZECHY

Międzynarodowe 
Spotkania 
Szkół 
Muzycznych

ANIMI MUSIC FESTIVAL 

Júlia Pechová – BRATYSŁAWA/SŁOWACJA

Margarétka; Sicílska; Tarantella, Moni-
ka Uhrová, Alexandra Želinková, Lucia 
Šimonová taniec – BRATYSŁAWA/SŁO-
WACJA

Paray Márton wiolonczela; Pataky An-
drás gitara; Keszei Johanna fl et; Baross 
Ádám fortepian – GYÖR/WĘGRY 
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Victoria Lytwynenko skrzypce; Robert 
Senkiw altówka;  Oksana Lytwynenko 
fortepian – LWÓW/UKRAINA

25-osobowy CHÓR SZKOLNY dyrygent 
Didzis Soste – RYGA/ŁOTWA

Joanna Deka fl et, Emilia Karbowiak 
fl et, Przemysław Grabarczyk fortepian 
– ZDUŃSKA WOLA/POLSKA

Gośćmi specjalnymi tego dnia był 
wyjątkowy duet Michał Kulenty – pia-
nista oraz Karol Dobrowolski – wspa-
niały skrzypek jazzowy z Francji.

Wśród publiczności żywo i gorąco re-
agującej na popisy młodych muzyków 
z Europy byli także członkowie delegacji 
francuskiej i niemieckiej wraz z izabeliński-
mi rodzinami goszczącymi ich w Izabelinie.

Po koncercie młodzi muzycy wspól-
nie biesiadowali przy ognisku i pokazie 
laserowym na Polanie Jakubów KPN. 

Organizatorem czterodniowego Fe-
sti walu była Fundacja Cultura Animi.

JANUSZ MARCINIAK
FOTO: JANUSZ MARCINIAK
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Gorąca atmosfera, kolory tęczy 
w pięknych jedwabnych strojach, 

muzyka pieszcząca zmysły, wiedza po-
dana na talerzu i cudowny taniec. Tego 
wszystkiego mogli doświadczyć uczest-
nicy Wieczoru Indyjskiego, który odbył 
się w Centrum Kultury Izabelin w pią-
tek 6 czerwca br. Wieczór rozpoczął 
się magicznym pokazem tanecznym, 
w wykonaniu dwóch niesamowicie 
energetycznych kobiet: Magdaleny 
Miernesee oraz Marty Krzemień Ojak. 
Obie panie są pasjonatkami trady-
cyjnych tańców indyjskich. Od wielu 
lat zgłębiają tajniki tej sztuki, a także 
przekazują swoje doświadczenie da-
lej, ucząc w szkołach tańca. Magdale-
na specjalizuje się w tańcu z płn Indii 
zwanym Khatak, a Marta z płd. Indii – 
bharata natyam. Tancerki wytłumaczy-
ły publiczności, co oznaczają poszcze-
gólne ruchy i kroki w ich tańcu. Jest 
to bardzo istotne szczególnie w tańcu 
Katak, który pochodzi od słowa katha 
tzn. bajka, opowiadanie. Cały taniec 
przedstawia konkretną historię. Za-
czarowuje magią opowieści, zadziwia 
techniką obrotów i ekspresją ruchu. 
Każdy ruch odzwierciedla rytmiczną 
sylabę, wiernie ilustrując muzyczne 
kompozycje. Pozwala na uchwycenie 
tego co poza słowami, tego co w spoj-
rzeniu, w geście, w emocji chwili. Tan-
cerka zazwyczaj wykonuje kilka gestów, 
po czym zastyga na moment w jakiejś 
pozie, znowu wykonuje kilka ruchów 
i znowu się zatrzymuje. Charaktery-
styczne dla tego tańca są bardzo szyb-
kie ruchy nóg związane z uderzeniami 
stóp o podłogę. Atmosferę podkręcają 
jeszcze przyczepione do kostek tancer-
ki dzwoneczki ghungroo. Całość tworzy 
niezapomniane wrażenie.

Marta jest zakochana w płd. Indiach, 
dlatego jej miłością jest taniec bharata 
natyam, który pochodzi z tego regionu. 
Jest to klasyczny taniec dawnych Indii, 

ściśle związany z religią hinduistyczną, 
postaciami powszechnie znanych Bo-
gów opisywanych w świętych księgach, 
zwanych Wedami. Taniec opowiada 
o zdarzeniach i losach boskich postaci, 
o ich uczuciach i poczynaniach, przy 
pomocy „mudr” – gestów rąk oraz kro-

Kolorowy zawrót głowy…
WIECZÓR Z KULTURAMI ŚWIATA: INDIE

ków i postawy ciała, jak w europejskiej 
pantomimie. Jest to taniec pełen kano-
nów niezmiennych od stuleci. Oba tań-
ce zostały nagrodzone przez publicz-
ność gromkimi brawami. 

Imprezę prowadziła Karolina Sza-
durska, która opowiedziała o kulturze 
Indii, o zwyczajach i wierzeniach. Ko-
lejnym punktem programu były opo-
wieści Magdy, która spędziła w Indiach 
kilka lat. Swoją historię obrazowała 
slajdami, które dały nam przedsmak 
tego wielkiego i barwnego kraju. Po za-
poznaniu się z muzyką, tańcem, histo-
rią, obyczajami i kulturą Indii przyszedł 
czas na ich posmakowanie. Sklep inter-
netowy India online przygotował degu-
stację hinduskiej chałwy, a także spory 
asortyment artykułów spożywczych, 
kosmetyków i drobnej biżuterii. Było 
w czym wybierać, dlatego egzotyczne 
zakupy się udały. Kolejne spotkanie 
z cyklu „Wieczory z kulturami świata” 
odbędzie się po wakacjach. Serdecznie 
zapraszamy.

TEKST I FOTO: IWONA MAZUREK
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Ach, ta 13stka. Dla jednych synonim 
pecha, dla drugich szczęście i ra-

dość. Dla młodych i starszych artystów 
z CKI trzynasty czerwca br. był wyjątko-
wo udanym dniem. Właśnie trzynastego 
czerwca witaliśmy lato i z tej okazji na 
rodzimej scenie wystąpili nasi miesz-
kańcy, którzy przez cały rok uczestniczyli 
w zajęciach organizowanych przez Cen-
trum. Wieczór rozpoczął się występem 
kabaretowym grupy artystycznej „Tre-
ma”. Nasi seniorzy pod kierownictwem 
swojej instruktorki p. Ewy Musiałowicz 
wystawili sztukę pt. „Scenki z życia 
emeryta”. Przedstawienie to opowieść 
o życiu starszych ludzi, o ich radościach 
i smutkach, troskach i postrzeganiu świa-
ta. A wszystko podane z humorem i za-
angażowaniem. Po występach najstar-
szych artystów CKI, na scenę wkroczyły 
najmłodsze tancerki z grupy baletowej 
prowadzonej przez Monikę Kaszewską. 
Trzeba przyznać, że widok był pełen ma-
gii. Małe baletniczki z ogromnym wdzię-

kiem pokazywały swoje umiejętności, 
rodzice nagrywali je na kamery i robili 
zdjęcia, a dziadkowie pękali z dumy. Ko-
lejnym punktem programu były występy 
wokalistów ze Studia Piosenki działają-
cego w Centrum. I były to występy bar-
dzo różnorodne pod każdym względem. 
Śpiewały maluchy, młodzież i dorośli, po 
polsku i angielsku. Następnie istne show 
zrobiły grupy taneczne (tańca nowo-
czesnego, hip-hopu i jazzu) prowadzo-
ne przez Magdę Krasowską. Oglądając 
występy można było się poczuć jak na 
widowni programu „Mam talent”. Bo 
trzeba przyznać, że nasza młodzież ma 
talent i to ogromny. A oprócz talentu, 
ma jeszcze chęć do pracy, której efekty 
mogliśmy wszyscy zobaczyć. I właśnie 
za te efekty, za ciężką i wytrwałą pracę, 
wszyscy artyści bez wyjątku otrzymali 
gromkie brawa od publiczności, która po 
brzegi wypełniała salę koncertową CKI.

IWONA MAZUREK
FOTO: JANUSZ MARCINIAK

POWITANIE LATA…

Trzynastego wszystko zdarzyć się może, 
Trzynastego świat w różowym kolorze
Trzynastego nie smucą mnie łzy.
Trzynastego piękniejsze mam sny.
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W piątek 23 maja, w Centrum Kultury Izabelin, odbył się pokaz taneczny zor-
ganizowany i prowadzony przez Łukasza Prochackiego, profesjonalnego 

tancerza i instruktora tańca towarzyskiego, inicjatora powstałego w 2009 zespo-
łu tańca Costa Lati na. W izabelińskim pokazie wzięli udział: grupa Akuku, Ella 
Otwock, Solo balet, Joanna Reda, Paweł Karpiński, Monika Zawadzka, Prochacki 
Łukasz, To tylko my, Wyszkowski Teatr Tańca, Tupot Małych Stup, Martyna Bu-
sławska, Bartek Zaniewicz,Costa Lati na, Anna Szaniawska, Magda Olczak, Monika 
Cyngot, Artur Bail, Anna Rybarczyk, Karolina Biegaj, Łukasz Gilewicz.

Ponad czterdzieści  osób przez dwie godziny zaprezentowało wiele gatunków 
tańca: taniec nowoczesny, klasykę, rumbę, jive, jazz, paso doble, sambę.

Na fi nał wszyscy uczestnicy otrzymali oryginalne  malowane koty oraz gromkie 
brawa. Pokaz był bardzo energetyzujący, nie sposób  było siedzieć w bezruchu, 
prawie wszyscy widzowie tańczyli w miejscu.

Już we wrześniu zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 10 lat do utworzenia for-
macji tańca towarzyskiego w  Centrum Kultury Izabelin.

TEKST I FOTO: BEATA JAGODZIŃSKA

Pokaz taneczny
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Plastyka
Ceramika /dzieci (4–6 lat) i (7–12 lat)/ (M. Fotek)  czw. godz. 16.00; 16.55; 17.50 i pon. godz. 14.00/ 80 zł (4 x 45 min.)
Ceramika /dzieci/ (M. Dudek)  pon. godz.17.00/88 zł (4 x 60 min.)
Ceramika /młodzież szkolna/ (M. Dudek)  pon. godz. 18.00/88 zł (4 x 60 min.)
Ceramika /dorośli/ (M. Dudek)  pon. godz. 18.00/120 zł (4 x 120 min.)
Decupage (H. Kwietniewska)  sob. w godz. 12.30–14.30/50 zł (4 x 90 min.)
Rysunek (młodzież 12–18 lat) (E. Ptasznik)  pt. godz. 16.00–18.00/90 zł (4 x 90 min.)
Malarstwo/dzieci/ (E. Ptasznik)  wt. godz. 16.15–17.45 (3–6 lat); 17.45–19.30 (7–10 lat)/80 zł 
Malarstwo dla dorosłych (E. Ptasznik) śr. godz. 18.00–19.30/100zł (4 x 90 min.)
Malarstwo dla seniorów (E. Ptasznik)  śr. godz. 16.30–18.00/bezpłatnie 
Malarstwo na szkle (H. Kwietniewska)  czw. godz. 17.30; pt. dzieci godz. 14.30 i dorośli godz.16.30; 
 sb. godz. 14.00/50 zł (4 x 90 min.)
Papieromania /dzieci/ (H. Kwietniewska)  sb. godz. 11.00/40 zł (4 x 60 min.)
Plastyka (E. Urniaż-Szymańska)  sb. godz. 10.00/80 zł (4 x 90 min.)
Witraż /młodzież/ (H. Kwietniewska)  sb. godz. 12.00/70 zł (4 x 90 min. )
Witraż /dorośli/ (H. Kwietniewska)  sb. godz. 13.30/120 zł (4 x 120 min.)

Taniec i muzyka
Gitara (P. Lewandowski)  wt. i pt. godz. 14.00–21.00/55 zł/45 min.;45 zł/godz. / w parach/ 
Zespół wokalny WOKALIZA  wt. godz. 19.00/bezpłatnie (4 x 60 min.)
Studio piosenki (P. Modlińska i O. Troczyńska)  pon. wt. i śr. godz. 13.00–19.00
Grupa musicalowa zajęcia bezpłatne,  godz. ustalane indywidualnie
Balet /dzieci/(M. Kaszewska)  śr. godz. 16.00; 16.50; 17.40/100 zł (4 x 45 min.) 
Salsa solo (A. Cholewińska)  pon. godz. 19.00/90 zł (4 x 70 min.)
Salsa pary (A.Cholewińska, M. Puszko)  pon. godz. 20.30/200 zł (4 x 90 min.) 
Baby Dance i Przedszkolaki (E. Stanisławska)  sb. godz. 9.30 (4–6 lat); godz. 10.20 (2–3 lata) 80 zł (4 x 45 min.)
Taniec dla kobiet Musical Dance (show dance: lati no, 
afro, charleston, jive) (E. Stanisławska) czw. godz. 19.00/90 zł (4 x 60 min.)
Taniec towarzyski i użytkowy dla par (E. Stanisławska)  czw. godz. 20.00 i 21.00/180zł (4 x 60 min)
Taniec: jazz, hip hop (M. Krasowska)  pt. godz. 17.50 i nd. godz. 11.30; sob. godz. 10.00 
 pt. godz. 16.30/80 zł (4 x 75 min.)
Taniec dla dzieci i młodzieży  w czwartki NOWOŚĆ 16.30–17.15; 
Przedszkolaki 4–5 lat 17.20–18.05; Grupa dzieci 6–9 lat 18.10–18.55; Grupa młodzieży 10–12 lat (K i Z. Stanisławskie)
Dziecięca formacja tańca towarzyskiego NOWOŚĆ  w pon. i piątki w godz. 17.00–18.00 
(Ł. Prochacki) dla dzieci w wieku od 7 do 10 roku życia 80 zł (8 x60 min.)

Rekreacja
Pilates (B. Głasek)  sob. godz. 9.00; wt. godz. 19.00 i 20.00; 
 czw. godz. 18.00,19.00 i 20.00/60 zł (4 x 60 min.)
Fitball (B. Głasek)  pon. godz. 16.45/60 zł (4 x 60 min.)
Trening zdrowotny (K. Grześkiewicz)  pon. i śr. godz. 10.00/ 60 zł (4 x 60 min.)
BodyArt NOWOŚĆ (K. Grześkiewicz)  pon. i śr. godz. 9.00/ 140 zł (8 x 60 min.)
Zumba (M. Krasowska)  nd. godz. 10.30/120 zł (4 x 60 min.)
Joga (E. Mościcka)  pon. godz. 19.30/100 zł (4 x 90 min.)
Nordic Walking czw. godz. 11.00/ bezpłatnie (4 zajęcia po 60 min.)
Piłka nożna (rocznik 2004–2005/  pon. godz. 17.00 
i 2006 – młodsi/środy o godz. 17.00) w sezonie letnim bezpłatnie (8 zajęć po 90 min.) zimą na sali gimn. 40 zł

Edukacja
Lego  pon. godz. 17.15/80 zł (4 zajęcia po 90 min.)
Klub młodego odkrywcy  140 zł (4 zajęcia po 60 min.)
Zajęcia dla maluszków (od 1 do 3 roku życia)  czw. godz. 10.00/ 100 zł (4 zajęcia po 60 min.)
Brydż  10 zł wpisowe za każdy turniej
Szachy (od 7 do 12 roku życia)  pt. godz. 17.00/80 zł (4 zajęcia po 120 min.) 
Pracownia komputerowa NOWOŚĆ  pon. – pt./ bezpłatnie

Nauka języków
Język angielski Early Stage/ Startek  pon.-pt. godz. 13.00–17.00/ 15zł do 18 zł (za 45 min.)
Język angielski (biznesowy) dla dorosłych(A. Złocka)  25 zł/45 min.
Język rosyjski (J. Gruda)  30 zł/ 45 min.
Język hiszpański (M. Klimczak)  czw. godz. 18.00 i pt. godz. 16.00/ 25 zł/ 45 min.
Język francuski (D. Burchart-Mikruta)  25 zł/45 min. 

Z A JĘC I A  W  C E N T R U M  K U LT U RY  I Z A B E L I N  W  R O K U  2 0 1 4 / 2 0 1 5 
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ZAPISY 
do dziecięcej formacji 
tańca towarzyskiego

Już we wrześniu zapraszamy 
dzieci w wieku od 7 do 10 lat do 

utworzenia formacji tańca towa-
rzyskiego w  Centrum Kultury Iza-
belin. Instruktorem zajęć będzie 
Łukasz Prochacki dyplomowany 
nauczyciel tańca o specjalizacji ta-
niec towarzyski, choreograf. Posia-
da klasę A w tańcach latynoamery-
kańskich. W latach 1998–2006 był 
zawodnikiem Kadry Polski w tańcu 
integracyjnym, w tej dyscyplinie 
zdobył wielokrotnie tytuł mistrza 
świata, zdobył dwukrotnie również 
tytuł Mistrza Polski Formacji w sty-
lu latynoamerykańskim. Reprezen-
tował Polskę na zawodach tańca 
w m.in. Niemczech, Rosji, Japonii, 
Holandii, Austrii. Posiada legity-
mację instruktorską wydaną przez 
MKiDN. Ma duże doświadczenie 
w prowadzeniu zajęć, warsztatów 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Zajęcia będą się odbywać dwa razy 
w tygodniu w godzinach 17.00–
18.00 w poniedziałki i piątki, mie-
sięczny koszt zajęć to 80 zł. 

Zakochani w glinie 
Centrum Kultury Izabelin serdecznie zaprasza na 2. Iza-

beliński Piknik z Ceramiką „Zakochani w glinie”, który od-
będzie się 13 września 2014 r. w godz. 14.00–18.00.

W programie imprezy organizatorzy przewidują: 
warsztaty ceramiczne, pokazy toczenia na kole, wysta-
wę artystów ceramików. Tegoroczną nowością będzie 
wystawa prac uczestników pracowni ceramicznej działa-
jącej w CKI. Prosimy o zgłaszanie prac pod nr telefonu 
22 752-68-28. W trakcie pikniku odbędzie się konkurs, 
którego główną nagrodą będzie miesięczny karnet na za-
jęcia ceramiczne. 

Niewątpliwą atrakcją będzie obecność ceramików z kil-
kunastu warszawskich pracowni i możliwość bezpośred-
niego kupna ich prac, bez marży galerii. Wśród wystaw-
ców znajdą się również niewidomi artyści z Lasek.

Serdecznie zapraszamy
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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
inine oo eoons condde ens conns con ttessons condessons condducteductell ddAll lessons condll lessons conducted inucted inAA tedA iiAll lessons conducted in

extra curricularra curricular aextra curricularxtra curricular tivititivitiextra curriculaextra curricula acacxt ctivitiesar act extra curricuurricu tivitii itiii esesexextxttrara currrricular acttiivvitties
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Casa dei Bambini
ul. Szkolna 16
Izabelin Hornowek

Accepting applications for

Kominy kwasoodporne montaż 501-647-354

GODZINY PRACY
BIBLIOTEKI

W LIPCU I SIERPNIU

Poniedziałek, środa 11.00–18.30
Wtorek, czwartek, piątek 09.00–16.00
Sobota  NIECZYNNE

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

PODWÓJNA EKSPOZYCJA 

Jesteśmy studentkami wydziału Sztuki Nowych 
Mediów warszawskiej PJWSTK. Chciałybyśmy przed-
stawić Państwu naszą wystawę starannie wyselek-
cjonowanych  fotografi i. Składa się ona z trzech czę-
ści. Prezentujemy portrety, pejzaże oraz pary zdjęć, 
które przedstawiają podobne  zagadnienia, lecz 
w odmienny, charakterystyczny dla każdej z nas spo-
sób. W tej ostatniej części prezentujemy to samo uni-
wersalne piękno odkryte w miejscach i ludziach. Na 
co dzień nie pracujemy w duecie – ta wystawa jest 
okazją do zestawienia naszych prac, które mimo iż 
dotykają podobnej tematyki różnią się w sposobie jej 
prezentacji. Zachęcamy do obejrzenia wystawy, 

MARTA LASOTA I JOANNA PRAGACZ

DAM PRACĘ
Producent Opakowań Metalowych zatrudni pracowników:
– pracownik produkcyjny
– ustawiacz maszyn, z-ca kierownika produkcji;
Łomianki, 227512935, CV na info@pakmet.pl

SZUKAM PRACY
Opiekunka z referencjami do dziecka lub osoby starszej, 
dyspozycyjna 

Tel. 500-421-052
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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




