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Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
zasadził w Granicy „Dąb Wolności”

7 sierpnia br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Bronisław Komorowski 
zasadził dwa „Dęby Wolności”. Jeden w Zaborowie, drugi w Alei III Tysiąclecia 
w Granicy.

Inicjatywa sadzenia drzewek podjęta przez Kancelarię Prezydenta oraz Pań-
stwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe upamiętnia odzyskanie przed 
25 laty suwerenności przez nasz naród w historycznych, czerwcowych wyborach 
1989 roku oraz nawiązuje do 90-lecia powstania Lasów Państwowych.

Dotychczas „Dęby Wolności” posadzono m.in. w Centrum Olimpijskim i Łazien-
kach Królewskich w Warszawie, w Parku Ludowym w Lublinie, w sąsiedztwie Ronda 
Solidarności w Łodzi, w Wadowicach przed Muzeum Domu Rodziny Jana Pawła II 
oraz na Placu Wolności w Opolu. W roku jubileuszu 55-lecia Kampinoskiego Parku 
Narodowego Bronisław Komorowski posadził kolejne dęby. W Zaborowie prezy-
dent wziął udział w Mszy Św., którą celebrował metropolita warszawski kard. Kazi-
mierz Nycz. – Cieszę się, że mogę wspólnie z kardynałem i razem z państwem, ten 
Dąb Wolności zasadzić z myślą o tym, że po tylu krwawych, trudnych latach i bole-
snych doświadczeniach kolejnych pokoleń możemy cieszyć się 25-leciem odzyska-
nej wolności – mówił prezydent. Podkreślił, że zasadzony przed kościołem pw. św. 
Anny dąb jest także hołdem złożonym wszystkim pokoleniom, także mieszkańców 
rejonu Puszczy Kampinoskiej, które o tę wolność walczyły.

W Granicy Bronisław Komorowski zasadził drzewko w Alei III Tysiąclecia. Prezy-
dent wspominał własne wędrówki po Puszczy Kampinoskiej w czasach harcerskich 
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WÓJT
GMINY IZABELIN
woj. mazowieckie
Ldz. UAG.6722.118.2014              Izabelin, dnia 18 sierpnia 2014 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZABELIN

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi IZABELIN C, 

DZIAŁKA NR 1033 
(położona u zbiegu ulic Z. Krasińskiego i K. Tetmajera)

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) i art. 39 
ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 
z późn. zmianami) w związku z uchwałą Nr XXX/253/2013 Rady Gminy Izabelin 
z dnia 25 września 2014 r.

zawiadamiam  

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wsi Izabelin C, dla działki Nr 1033. Projekt planu 
miejscowego obejmuje działkę Nr 1033 położoną u zbiegu ulic Z. Krasińskiego 
i K. Tetmajera.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny bę-
dzie w dniach: 01 września 2014 r. – 30 września 2014 r.  w siedzibie Urzędu 
Gminy Izabelin ul. 3 Maja Nr 42, 05 080 Izabelin pokój Nr 1 w godzinach pracy 
Urzędu oraz na stronach internetowych gminy: www.izabelin.pl, www.bip.iza-
belin.pl – zakładka „zagospodarowanie przestrzenne”.

Dyskusja publiczna z udziałem głównego projektanta, nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
18 września 2014 r. (czwartek) o godz. 17:00 w siedzibie Centrum Kultury 
Izabelin, ul. Matejki 21, pok. 124 (I piętro). 

W ramach wyłożenia zachęcam także do udziału w dyżurze autorskim 
głównego projektanta planu, który odbędzie się w dniu 18 września 2014 r. 
(czwartek) w godz. 15.00–17.00 w Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, 
05-080 Izabelin, pok. Nr 124 (I piętro).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) każdy, kto kwesti onuje usta-
lenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi na-
leży składać do Wójta Gminy Izabelin z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy (numer ewidencyjny działki) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
15 października 2014 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 
1227 z późn. zm.) zainteresowani w terminie do dnia 15 października 2014 r. 
mogą składać do Wójta Gminy Izabelin uwagi i wnioski z zakresu ochrony śro-
dowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej (na adres: a.iwan@izabelin.pl lub izabelin@izabelin.pl) 
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, 
o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
(Dz. U. z dnia 15 listopada 2001 r.). 

Osoby składające uwagi drogą elektroniczną otrzymają informację zwrotną 
potwierdzającą wpływ i zarejestrowanie uwagi w dzienniku korespondencyj-
nym Urzędu Gminy Izabelin. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Izabelin.
Wojt Gminy Izabelin

/-/ Witold Malarowski

i studenckich. – Pamiętam swe własne 
wzruszenia, ile razy się spotykało ślady 
powstańców styczniowych, ile razy się 
spotykało wspomnienia, ślady także 
i 1939 roku. Przez Puszczę Kampinoską 
szły oddziały polskie, w których wal-
czył mój dziadek w bitwie nad Bzurą. 
(...) Mój ojciec zawsze szukał tu wspo-
mnień, śladów własnych przyjaciół, ko-
legów z partyzantki wileńskiej, którzy 
przyszli do Puszczy – mówił prezydent. 
Bronisław Komorowski z dużą serdecz-
nością zwrócił się także do obecnych 
na uroczystości dyrektorów Kampino-
skiego Parku Narodowego – obecnego 
dyrektora Mirosława Markowskiego 
oraz byłego dyrektora – Jerzego Mi-
siaka. Życzył nowemu gospodarzowi 
terenu kolejnych dębów w Alei i wielu 
sukcesów. Podkreślił, że park narodo-
wy w sąsiedztwie ponad dwumiliono-
wej aglomeracji to trudny, ale jedno-
cześnie „bardzo piękny styk wielkiego 
miasta i natury”. Wraz z Bronisławem 
Komorowskim dęby w Granicy zasadzi-
li także: Jacek Kozłowski – wojewoda 
Mazowiecki, Mirosław Markowski – 
dyrektor Kampinoskiego Parku Naro-
dowego; Jerzy Misiak – emerytowany 
dyrektor Kampinoskiego Parku Naro-
dowego; Dariusz Młotkiewicz – zastęp-
ca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej; Konrad Grzybowski 
– dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Warszawie; Tomasz 
Tymoft yjewicz – wójt Gminy Kampinos 
oraz pani Jadwiga Zakrzewska – poseł 
na Sejm.

MAGDALENA KAMIŃSKA
FOT. MAGDALENA KAMIŃSKA, KAMIL MALINOWSKI, 

KATARZYNA FIDLER
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Na realizację obu inwestycji Gmina 
wnioskowała o środki Unii Europejskiej 
w latach 2012–2013. 

Pierwszy z przetargów obejmuje 
budowę całorocznego, nowoczesne-
go boiska wielofunkcyjnego o na-
wierzchni polipropylenowej, które 
latem będzie służyć do gry w siatków-
kę, koszykówkę oraz tenisa ziemnego, 
natomiast zimą przekształcane będzie 
w lodowisko. Na realizację inwestycji 
Gmina pozyskała środki Unii Europej-
skiej z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Planowany koszt zadania 
to prawie 770 tys. zł, a uzyskane dofi -
nansowanie wyniesie 500 tys. zł. Pra-
ce budowlane powinny zakończyć się 
w październiku 2014 r.

Zagospodarowanie terenu wokół bu-
dynków ośrodka zdrowia, Centrum Kul-
tury, Urzędu Gminy oraz poczty obejmie 
nasadzenia zieleni ozdobnej (krzewów 

Nasza gmina w dniu 25 lipca 2014 
roku podpisała umowę z fi rmą 

STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa na 
wykonanie przebudowy ulicy Tetma-
jera w Izabelinie. Termin wykonania 
inwestycji to 30 września 2014 roku. 
Koszt zadania wynosi 954 332,67 zł 
brutt o. Ponad 800-metrowa droga 
otrzyma nową nawierzchnię asfaltową 
o szerokości 5,5 m oraz jednostronny 
chodnik o szerokości 1,25–2,5 m z kost-
ki betonowej. Do wszystkich posesji zo-
staną wykonane zjazdy, a przy budynku 
poczty oraz w pobliżu skrzyżowania z ul. 
Krasińskiego zaprojektowano zatoki po-
stojowe. Modernizacja ulicy Tetmajera 
poprawi dojazd do dyrekcji i Centrum 
Edukacyjnego Kampinoskiego Parku 
Narodowego, poczty, ośrodka zdrowia 
oraz licznych punktów usługowych. Wy-
budowanie chodnika zdecydowanie po-
prawi bezpieczeństwo pieszych. 

•  Budowa parkingu przy ul. Wojska 
Polskiego w Hornówku
W przetargu na budowę parkingu 

przy ul. Wojska Polskiego w Hornów-
ku wybrano fi rmę SZUGER-BUD z Zie-
lonki. W ramach inwestycji przewi-
duje się budowę miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych i jezdni 
manewrowych o nawierzchni z płyt 
ażurowych oraz chodnika z kostki be-
tonowej, łączącego parking z chod-
nikiem w ul. Wojska Polskiego. Koszt 
inwestycji wynosi 149 727,90 zł brut-
to. Termin wykonania inwestycji to 15 
września 2014 roku.
•  Pod koniec sierpnia zostaną rozstrzy-

gnięte dwa przetargi dotyczące: 
1.  budowy boiska wielofunkcyjnego/

lodowiska w Hornówku oraz
2.  zagospodarowania centralnej stre-

fy użyteczności publicznej w Izabe-
linie (otoczenie UG Izabelin).

Nasze inwestycje...
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i bylin kwitnących), montaż ławek oraz 
utwardzenia nawierzchni. Istniejący 
parking przed ośrodkiem zdrowia zosta-
nie przebudowany – powstanie więcej 
miejsc parkingowych od strony ul. Matej-
ki. Na realizację inwestycji Gmina pozy-
skała środki Unii Europejskiej z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą 
a Kampinosem”. Planowany koszt zada-
nia to ok. 188 tys. zł, a uzyskane dofi -
nansowanie wyniesie prawie 130 tys. zł. 
Również te prace powinny zakończyć się 
w październiku 2014 r. 
•  Roboty przy budowie sieci kanaliza-

cji deszczowej w ulicy 3 Maja
Trwają prace przy budowie sieci 

kanalizacji deszczowej w ulicy 3 Maja 
na odcinku od ul. Langiewicza do ul. 
Tetmajera w Izabelinie, prowadzone 
przez fi rmę DKM Laskowscy z Kobyłki, 
powinny zakończyć się do 31 sierpnia 
2014 r.,
•  Modernizacja oświetlenia ulicznego 

w ulicy 3 Maja w Izabelinie na odcinku 
od ul. Tetmajera do ul.Sierakowskiej, 
prowadzona przez fi rmę AL-TECH 
z Leszczydołu Starego, przewidziana 
jest na koniec sierpnia 2014 r. 

•  Budowa kablowej linii niskiego na-
pięcia
Równocześnie z przebudową oświe-

tlenia przez Gminę, PGE Dystrybucja 
Warszawa-Teren prowadzi budowę 
kablowej linii niskiego napięcia wraz 
z budową stacji transformatorowych 
i złącza kablowego zasilającego szkołę 
podstawową przy ul. Wojska Polskie-
go. Oznacza to, że przebudowany odci-
nek ul. 3 Maja zyska na estetyce, dzięki 
schowaniu linii elektroenergetycznej 
pod ziemię.
•  Przebudowa ul. 3 Maja na odcinku 

od ul. Tetmajera do ul. Langiewicza 
w Izabelinie
Zarząd Dróg Powiatowych w Ożaro-

wie Mazowieckim podpisał umowę na 
wykonanie przebudowy ul. 3 Maja na 
odcinku od ul. Tetmajera do ul. Lan-
giewicza w Izabelinie z fi rmą Efekt Sp. 
z o.o. z Warszawy. Koszt realizowanej 
w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych inwe-
stycji wyniesie 2 435 400 zł, z czego, 
zgodnie z zawartym porozumieniem, 
600 tys. pokryje Gmina Izabelin. Ter-
min realizacji inwestycji przewidziany 
jest na koniec października 2014 r. 

•  W najbliższym czasie Zarząd Dróg Po-
wiatowych ogłosi również przetarg 
na przebudowę ul 3 Maja w Truska-
wiu na odcinku od ul. Parkowej do 
ul. Borzęcińskiej.

•  We wrześniu planowana jest także 
renowacja Rowu Północnego w Tru-
skawiu oraz budowa odwodnienia 
ul. Brzozowej w Laskach.

•  Z końcem sierpnia Gminne Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanali-
zacji Izabelin „Mokre Łąki” ogłosi 
przetargi na budowę ok. 12 km sieci 
kanalizacji sanitarnej w Hornów-
ku, Izabelinie i w Truskawiu oraz 
ponad 800 m sieci wodociągowej 
w Mościskach. Wniosek o dofi nan-
sowanie tej inwestycji ze środków 
Funduszu Spójności, złożony przez 
GPWiK w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, przeszedł pozytywnie oce-
nę formalną i pierwszy etap oceny 
merytorycznej. W przypadku otrzy-
mania dofi nansowania cały zakres 
inwestycji zostanie zrealizowany do 
końca 2015 r. 

MARCIN OLEJNICKI

FOTO: GRZEGORZ NOWICKI, MARCIN OLEJNICKI
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Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
Świętą w izabelińskim kościele pod 

wezwaniem św. Franciszka z Asyżu. Eu-
charysti ę koncelebrowaną odprawiono 
pod przewodnictwem Biskupa Pomocni-
czego Diecezji Warszawskiej J.E. Biskupa 
Józefa Górzyńskiego. Homilię wygło-
sił ks. prałat Tadeusz Jaworski, wielolet-
ni gospodarz Sanktuarium Matki Bożej 
Radosnej Opiekunki Przyrody w Secymi-
nie-Nowinach. Obecnie proboszcz Parafi i 
Objawienia Pańskiego w Błoniu.

Na koniec Mszy Św. proboszcz izabe-
lińskiej wspólnoty ks. Stanisław Dębicki, 
który przekazał dyrektorowi wraz z mu-
zycznym upominkiem – utworem „Pol-
skie kwiaty” bukiet polnych słoneczni-
ków powiedział: – Odchodzi Pan dzisiaj 
z urzędu Panie Dyrektorze – bo taka jest 
kolej rzeczy. Jest nam żal, na zawsze po-
zostanie Pan w naszych sercach i Bożych 
dziełach, którym na imię Kampinoski 
Park Narodowy. Nasz wielki Rodak – Pa-
pież – Jan Paweł II na Kongresie Eucha-
rystycznym we Wrocławiu wypowiedział 
takie słowa: ziemia jest Boża, a wszystkie 
jej bogactwa Bóg oddał w ręce człowie-
ka, ażeby on używał je w sposób spra-
wiedliwy, by służyły dobru wszystkich… 
Dziękuję Panu za wszelkie dobro, które 
było udziałem Pana dla Kościoła, Ojczy-
zny i naszej Parafi i, a przede wszystkim 
Puszczy Kampinoskiej.

Następnie ustępujący z urzędu dy-
rektor Jerzy Misiak w asyście Kompa-
nii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego 
złożył kwiaty pod pomnikiem Puszczy 
Kampinoskiej „Gajówki patriotyzmu” 
poświęconym pamięci leśników, którzy 
polegli i zostali zamordowani w czasie II 
Wojny Światowej. W dalszej części dnia 
odbyła się uroczystość w sali widowisko-
wej Kampinoskiego Parku Narodowe-
go. Uczestniczyli w niej przedstawiciele 
wielu instytucji, stowarzyszeń i przyja-
ciół KPN – m.in. Minister Środowiska 
Maciej Grabowski i Wojewoda Mazo-
wiecki Jacek Kozłowski, a także przed-
stawiciele kombatantów, samorządów 
lokalnych, placówek oświatowych i inni. 
Odchodzący szef parku w swoim wystą-
pieniu podsumował czas pracy w KPN. 
Minister Grabowski wręczył tego dnia 
także nominację nowemu dyrektorowi 
– dotychczasowemu zastępcy dyrektora 
– Mirosławowi Markowskiemu. Zmiana 
na stanowisku dyrektorskim odbyła 
się w obecności sztandaru KPN, któ-
ry obaj dyrektorzy – odchodzący oraz 
obejmujący stanowisko – uroczyście 
ucałowali. Dyrektor Jerzy Misiak od-
znaczony został także złotym medalem 
za zasługi dla obronności kraju. Część 
ofi cjalną zakończyło podziękowanie od 
załogi, które odczytał w imieniu wszyst-
kich pracowników nadleśniczy Obrę-

Pożegnanie odchodzącego na emeryturę 
dyrektora KPN Jerzego Misiaka

bu Ochronnego Kromnów – Andrzej 
Starzycki. – Był taki władca w dziejach 
Polski, o którym mówi się, że „zastał 
Polskę drewnianą, a zostawił murowa-
ną”. O Kampinoskim Parku Narodowym 
śmiało można powiedzieć, że w jego do-
tychczasowej historii był taki Dyrektor, 
który zastał Puszczę Kampinoską ubo-
gą, a pozwolił jej wzrastać, poświęcił 
swoje prywatne życie, aby ją chronić, 
kochać i troszczyć się o nią i dzięki temu 
zostawia bogatą – nie tylko przyrodni-
czo, ale także historycznie i kulturowo. 
To nasze miejsce pracy jest szczególne. 
Miejsce, które trzeba kochać, któremu 
trzeba się poświęcić. Dzisiaj z niezwy-
kłym żalem i łzą, która w oku się kręci 
mówimy „Dziękuję” – Dyrektorowi, 
który tak właśnie przez ponad ćwierć 
wieku tu pracował. Pracował rozumem, 
ale przede wszystkim sercem, które 
okazywał przyrodzie i nam – zwykłym 
pracownikom – w terenie, w dyrekcji. 
Pracownikom dla których był nie tylko 
stanowczym zwierzchnikiem, ale przede 
wszystkim serdecznym, wyrozumiałym 
i ciepłym Przyjacielem zawsze żywo 
zainteresowanym naszymi problema-
mi, sukcesami czy porażkami… – mówił 
A. Starzycki. Dyrektorowi podziękowa-
no gromkimi brawami. Nie szczędzono 
życzeń, przemówień i indywidualnych – 
płynących z serca – podziękowań.

31 lipca br. pożegnaliśmy 
w Kampinoskim Parku 
Narodowym odchodzącego 
na emeryturę – dotychczasowego, 
wieloletniego dyrektora parku 
– pana Jerzego Misiaka. 
Dyrektor funkcję tę 
sprawował 26 lat. 
W Kampinoskim Parku 
Narodowym pracował 38 lat.
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1 sierpnia 2014 r. funkcję dyrektora 
Kampinoskiego Parku Narodowego 
objął mgr. inż. Mirosław Markowski. 
W Kampinoskim Parku Narodowym 
pracuje od 1988 r.; od 1995 r. jako 
zastępca dyrektora.

Dyrektor Mirosław Markowski uro-
dził się 26 lutego 1956 r. w Suwałkach. 
W 1975 r. ukończył naukę w Technikum 
Leśnym w Lesku. Następnie rozpoczął – 
zakończone w 1981 r. studia na Wydziale 
Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie.

– Swoją drogę zawodową rozpocząłem 
w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 
– oddział w Toruniu, w zespole glebowo-sie-
dliskowym. Uczestniczyłem w sporządzaniu 
operatów gleb i siedlisk m.in. nadleśnictw: 
Włocławek, Skrwilno, Zamrzenica., Miradz, 
rezerwatu Cisy Staropolskie w Wierzchlesie. 
W 1985 r. przeszedłem do pracy w nadle-

śnictwie Skrwilno, gdzie pracowałem na sta-
nowisku nadleśniczego terenowego obrębu 
Skępe k/Lipna. Moim celem była jednak pra-
ca w ochronie przyrody i cel ten zrealizowa-
łem w 1988 roku podejmując pracę w Kam-
pinoskim Parku Narodowym na stanowisku 
nadleśniczego nadleśnictwa Laski – wspo-
mina dzisiaj dyrektor Kampinoskiego Parku 
Narodowego – Mirosław Markowski.

Po przyjściu do pracy w parku przy-
szłemu dyrektorowi podlegała wówczas 
kilkunastoosobowa administracja tere-
nowa nadleśnictwa. Objęcie funkcji za-
stępcy dyrektora ds. społecznych parku 
w 1995 r. wiązało się z przejęciem przez 
Mirosława Markowskiego wielu dodat-
kowych obowiązków, które realizował 
z sukcesami. Wśród powierzonych za-
dań były m.in.: współpraca z organami 
administracji państwowej i samorządo-
wej, gospodarka przestrzenna, realizacja 
prac naukowo-badawczych nad przyrodą 
Puszczy Kampinoskiej, monitoring przy-
rodniczy, prowadzenie działalności edu-
kacyjnej, udostępnianie i zagospodaro-
wanie turystyczne, wydawnictwa parku 
i jego komputeryzacja. Od 01. listopada 
2009 r., w związku ze zmianami struktury 
organizacyjnej parku jego dzisiejszy szef 
pracował na stanowisku zastępcy dyrek-
tora ds. gospodarki przestrzennej i kon-
troli wewnętrznej, a od 10 marca 2011 r. 
na stanowisku zastępcy dyrektora ds. go-
spodarki przestrzennej, gospodarki nie-
ruchomościami, informacji przestrzennej 
i współpracy z samorządami.

Podczas pracy zawodowej obecny dy-
rektor podnosił swoje kwalifi kacje na wielu 
kursach i szkoleniach, a przede wszystkim 
na studiach podyplomowych: w latach 
1984-85 Urządzania Lasu, w roku 1996 
Ochrony Parków Narodowych, w latach 
2007–2008 Urbanistyki, Planowania Prze-
strzennego i Gospodarki Przestrzennej. 
W 1998 roku dyrektor uzyskał uprawnie-
nia biegłego w zakresie ochrony przyrody. 
Zainteresowania zawodowe nowego szefa 
parku wiążą się ze współpracą z admini-
stracją samorządową i organizacjami poza-
rządowymi. Dyrektor od lat specjalizuje się 
i posiada ogromną wiedzę merytoryczną 
na temat zagospodarowania przestrzen-
nego parku i strefy ochronnej, procesów 
powstawania planów ochrony parku oraz 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Od 2008 r. jest ekspertem 
w Centrum Koordynacji Projektów Środo-
wiskowych w dziedzinie ochrony przyrody.

Prywatnie nasz nowy dyrektor intere-
suję się kynologią, turystyką krajoznawczą, 
fi latelistyką. Od lat jest wytrwałym biega-
czem. Bierze udział w biegach długody-
stansowych, w tym – z sukcesami – w bie-
gach maratońskich – zarówno w kraju jak 
i za granicą. Ma żonę Jolantę oraz dwóch 
synów – Radosława i Przemysława. Nowe-
mu dyrektorowi Kampinoskiego Parku Na-
rodowego życzymy wielu sukcesów przede 
wszystkim zawodowych, ale i prywatnych, 
wytrwałości, życzliwości i zdrowia.

MAGDALENA KAMIŃSKA
FOT. MAGDALENA KAMIŃSKA

MICHAŁ STARNOWSKI

Nowy dyrektor KPN

Dyrektor Jerzy Misiak urodził się 24 
czerwca 1946 roku w miejscowości Ko-
lonia Podpora (woj. radomskie). W 1965 
roku ukończył Technikum Leśne w Krasi-
czynie i w tym samym roku podjął stu-
dia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
Dyplom magistra inżyniera leśnictwa 
uzyskał w 1970 roku. Po skończeniu stu-
diów rozpoczął pracę zawodową w La-
sach Państwowych. W latach 1971-76 
pracował w Nadleśnictwie Dobieszyn 
(Regionalna Dyrekcja Lasów Państwo-
wych w Radomiu), zajmując kolejno 
stanowiska: stażysty, adiunkta, nadle-
śniczego terenowego i zastępcy nadle-
śniczego. 1 lutego 1976 roku przeszedł 

do pracy w Kampinoskim Parku Naro-
dowym. Początkowo pracował na sta-
nowisku adiunkta, następnie zastępcy 
dyrektora. W 1988 roku został powołany 
na stanowisko dyrektora Kampinoskiego 
Parku Narodowego. Za pracę zawodową 
i społeczną był wielokrotnie wyróżniany 
odznaczeniami państwowymi i resorto-
wymi, m.in. w 2011 r. otrzymał Krzyż Ko-
mandorski Orderu Odrodzenia Polski.

W 2004 r. został odznaczony Izabeliń-
czykiem Roku za wzorową współpracę z sa-
morządem gmin wokół parkowych, w tym 
w szczególności z samorządem Izabelina.

MAGDALENA KAMIŃSKA
FOT. MAGDALENA KAMIŃSKA;KATARZYNA FIDLER; 

MICHAŁ STARNOWSKI
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24 czerwca 2014 roku, w Centrum 
Kultury Izabelin odbył się III koncert 
„Szanujemy się i wspieramy”. Organi-
zatorami koncertu byli: Wójt Gminy 
Izabelin, Zespół Szkół w Izabelinie, To-
warzystwo Opieki nad Ociemniałymi 
i Centrum Kultury Izabelin.

Po koncercie uczniowie z Zespołu 
Szkół w Izabelinie po raz kolejny zbierali 
pieniądze na rzecz swoich niewidomych 
kolegów ze Szkoły Muzycznej I stopnia 
im. Edwina Kowalika w Laskach.

Uzyskano kwotę 4 859,64 zł i 10 eur. 
Znaczna liczba darczyńców to dzieci 
z Izabelina, które chętnie wrzucały do 
puszek swoje drobne oszczędności. Po-
zostali goście mogli nabyć rękodzieła 
wykonane przez wychowanków z La-
sek oraz uczniów z Zespołu Szkół w Iza-
belinie, płyty zespołu Aft er Five oraz 
książki z antykwariatu „Piotruś Pan”.

Podczas koncertu, dyrekcja Zespołu 
Szkół w Izabelinie wręczyła dyplomy 
uznania i nagrody wolontariuszom ze 

III Koncert „SZANUJEMY SIĘ I WSPIERAMY”

Szkolnego Klubu Wolontariusza z Gim-
nazjum im. ks. Aleksandra Fedorowicza 
oraz wyróżnionym uczniom w ramach 
prowadzonej akcji „Żyj fi lmowo, te-
atralnie, koncertowo, kulturalnie”. Na-
grody ufundowały fi rmy: Lotos Paliwa 
Sp. z o.o., PZU, Okręgowa Izba Radców 
Prawnych z Warszawy oraz Rada Rodzi-
ców z Zespołu Szkół w Izabelinie.

Wysoki poziom artystyczny tego-
rocznego koncertu zapewnił zespół 
Aft er Five – wizytówka muzyczna La-
sek, soliści, chór Izabelińskie Słowiki 
oraz grupa teatralna z Zespołu Szkół 
w Izabelinie.

Wielu gości wzruszyło się podczas 
występu chóru Izabelińskie Słowiki 
i zespołu Aft er Five. Dzieci z Izabelina 
i młodzież z Lasek wykonały wspólnie 
polską wersję światowego hitu „We 
are the world” („To jest nasz świat”) 
autorstwa Michaela Jacksona i Lionela 
Richiego.

Do organizacji tegorocznego kon-
certu zgłosiło się ponad 200 wolonta-
riuszy z Zespołu Szkół w Izabelinie oraz 
ludzie dobrej woli z gminy Izabelin. 
Warto podkreślić, że z każdym rokiem 
uczniowie z Izabelina są coraz bardziej 
świadomi, że nic nie daje większej sa-
tysfakcji, niż praca dla drugiego, po-
trzebującego wsparcia człowieka. 

Jesteśmy razem. W górę serca.

DARIA KUŹNIECOW DUDKO

ZDJĘCIA ANNA MAGNER

już za nami
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Nasza wakacyjna przygoda rozpoczęła 
się w piątek 04.07.2014r. Razem z ko-

legami i koleżankami z Zespołu Szkół w Iza-
belinie oraz naszymi opiekunami, którzy 
byli jednocześnie organizatorami wyprawy, 
wyruszyliśmy na spływ kajakowy Biebrzą. 

Autokarem dojechaliśmy do Goniądza, 
czyli miejscowości, z której rozpoczynaliśmy 
nasz spływ. Każdy zabrał swój bagaż z auto-
karu, po czym wszyscy udali się w wyzna-
czone i dobrze znane naszym opiekunom 
miejsce nad brzegiem Biebrzy, gdzie pan 
komandor, czyli osoba prowadząca spływ, 
udzielił całej naszej grupie wprowadzenia. 
Kiedy nikt nie miał już wątpliwości, co do 
tego, jak poprawnie korzystać z kajaka ☺, 
przydzielono wszystkim kapoki i kajaki. 
Wszyscy zapakowali swoje niebieskie ba-
gaże (były zapakowane w worki na smieci, 
by nie zamokły) i wreszcie wyruszyliśmy. 
Pierwszy odcinek trasy liczący 9 km poko-
naliśmy bez przeszkód. Wieczorem odbyło 
się ognisko zapoznawcze.

Drugi dzień rozpoczął się twardą po-
budką zwłaszcza dla tych, którzy nieprzy-
zwyczajeni są do spania w namiotach ☺. 
Każdy przyrządził sobie śniadanie i ubrał 
się. Następnie razem z opiekunami uda-
liśmy się do „Twierdzy Osowiec”. Kiedy 
dotarliśmy na miejsce poznaliśmy nasze-
go przewodnika. Opowiadał on o tym, ilu 
dzielnych polskich żołnierzy poległo tu 
podczas obrony twierdzy w czasie woj-
ny. Dowiedzieliśmy się także, że propor-
cje żołnierzy nacierających na twierdzę 
względem jej polskich obrońców były ko-
losalnie nierówne, lecz mimo to, twierdza 
długo i dzielnie się broniła. Po skończeniu 
zwiedzania wyruszyliśmy w kolejny od-
cinek naszej trasy o długości 14 km. Pod 
wieczór odbyło się ognisko z kiełbaskami.

Trzeciego dnia wszyscy obudzili się 
z pokorą na twarzy, gdyż wiedzieli, że 
mamy pokonać jeden z najdłuższych od-
cinków, miał on 23 km. W końcu wszyscy 
w obozie byli gotowi do wypłynięcia. Tra-
sa była bardzo długa. Na szczęście robio-
ne były liczne postoje z kąpielami, które 
bardzo pomagały ze względu na straszny 
skwar i upał. Kiedy dopłynęliśmy do kem-
pingu, gospodyni miała dla nas cudowną 
nagrodę. Mianowicie na zadaszony stół 
wjechały sterty placków ziemniaczanych 
i naleśników. Resztę dnia spędziliśmy 
w swoim towarzystwie, aż do wieczornego 
ogniska. Czwartego dnia o poranku, kiedy 

Podczas płynięcia można było zauważyć 
znaczne różnice w porównaniu do rzeki, 
którą płynęliśmy dotychczas, gdyż z Biebrzy 
wpłynęliśmy do Narwi będącej już rzeką 
znacznie szerszą i bardziej rwącą. Kiedy do-
płynęliśmy do Łomży, zjedliśmy cudowny 
posiłek w postaci pizzy. Potem zapakowali-
śmy się do autokaru i wróciliśmy do domu. 
Cały spływ można zaliczyć do bardzo uda-
nych, ponieważ przez cały czas towarzyszy-
ły nam tylko pozytywne emocje. Uważam 
także, że nasza 100 kilometrowa wyprawa 
była cudownym wstępem do upalnych 
i pięknych wakacji, które osobiście w du-
żej części spędziłem nad polskim morzem. 
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować 
organizatorom tego spływu, z którymi spę-
dziliśmy wspaniały tydzień za to, że mieli 
ochotę i wolę do tego, by zabrać ze sobą 
watahę dzieciaków i podzielić się z nimi 
takim wspaniałym doświadczeniem. Dzię-
kuję serdecznie Pani Grażynie Zielińskiej 
i Pani Annie Szymerskiej – nauczycielkom 
z ZS w Izabelinie oraz Pani Katarzynie Re-
naud, która była opiekunem grupy. 

STAŚ KURZĄTKOWSKI
FOTO: KATARZYNA RENAUD

Zgodnie z Ustawą o Wychowaniu w trzeźwości przez cały rok szkolny uczniowie naszej szkoły ob-
jęci są różnorodnymi działaniami edukacyjnymi mającymi na celu ustrzeżenie ich przed zgubnymi 
skutkami uzależnień. Pragniemy aby nasza młodzież szczęśliwie omijała meandry losu i świado-
mie potrafi ła odmawiać używek. Wyjazd wakacyjny jest idealnym momentem na wzmocnienie 
tych działań. Czasami łatwiej jest dotrzeć do podopiecznych oraz zadać opiekunowi pytanie przy 
ognisku niż w szkole. Po ubiegłorocznym sukcesie, w tym roku również spływ kajakowy otrzymał 
dofi nansowanie ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rodzice 
nie ponosili kosztów transportu a ich pociechy w zamian brały udział w debatach na temat uza-
leżnień. O słuszności takich działań świadczy to, że w tym roku zyskaliśmy nowych sprzymierzeń-
ców. Państwo Agnieszka i Radosław Zagożdzon uczestniczyli w spływie jako kadra rodzicielska. 
Na wieść o programie profi laktycznym włączyli się do dyskusji kładąc na szali swoją medyczną 
wiedzę. Bardzo dziękujemy za tę pomoc. Dofi nansowanie spływów kajakowych stało się już do-
brą tradycją w naszej gminie. Wspólnie możemy więcej. 

MARYLA ŁUKASIŃSKA, Przewodnicząca GKRPA

Spływ kajakowy  Biebrzą 
widziany oczami gimnazjalisty

wszyscy już wstali wyruszyliśmy w 12 km 
odcinek trasy. Tego dnia otoczenie wokół 
nas było szczególnie zadziwiające, jednym 
słowem było prześlicznie. Kiedy dopłynę-
liśmy do pola, rozbiliśmy namioty. Resztę 
dnia spędziliśmy na wyprawie do sklepu 
i bilardzie, który był na kempingu.

Piątego dnia po klasycznym poranku 
i złożeniu namiotów wypłynęliśmy w naj-
dłuższy odcinek trasy liczący 26 km. Dużym 
zaskoczeniem było to, że ów najdłuższy 
odcinek trasy okazał się nie taki straszny 
i mimo upałów szybko dotarliśmy na miej-
sce. Możliwe, że krótki czas trwania podró-
ży zawdzięczamy miłym rozmowom między 
kajakami, wynikających z dobrego zazna-
jomienia. Po przygotowaniu obozowiska, 
graliśmy w siatkówkę i w karty, a niektórzy 
udali się do sklepu. Wieczorem przy ogni-
sku dostaliśmy książeczkę turystycznych 
odznak kajakowych, w której możemy za-
pisywać nasze kajakowe osiągnięcia. Dnia 
szóstego po przepłynięciu kilku kilometrów 
zatrzymaliśmy się w Muzeum Przyrody 
w Drozdowie. Pani przewodniczka opro-
wadziła nas po kilku wystawach, po czym 
wróciliśmy i wypłynęliśmy w dalszą część. 
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W dniach od 1 do 18 lipca br. Centrum 
Kultury Izabelin zorganizowało dla 

najmłodszych mieszkańców naszej gmi-
ny półkolonie Wakacje z Europą. W akcji 
wzięło udział ponad 65 uczestników, który-
mi opiekowało się trzech wychowawców. 
Dzieci miały zapewniony ciepły posiłek 
(zupę) i drugie śniadanie (słodkie bułki).

Tematem przewodnim tegorocznej 
akcji lato była Europa i jej obyczaje. Pro-
gram był tak skonstruowany, aby wy-
chowankowie jak najwięcej dowiedzieli 
się o europejskich krajach, w jak najbar-
dziej przystępny i ciekawy sposób. Dzieci 
uczestniczyły w najróżniejszych projek-
tach plastycznych m.in. rysowały pracę 
„Księżniczka Europa”, kolorowały fl agi, 
wyklejały z krepiny, plasteliny, masy sol-
nej, malowały farbami. Były też projekty 
poznawcze, podczas których uczestnicy 
poznali kulturę krajów Unii Europejskiej 
m.in. Holandii, Grecji, Hiszpanii, Belgii, 
Francji, Niemiec i Włoch. Była tez praca 
z mapami, projektowanie stroju dla Sy-
riusza (maskotka UE), układanie puzzli, 
kalambury, quizy, a wszystko związane 
z Europą. Z dużą radością dzieci uczyły się 
też podstawowych zwrotów oraz słówek 
w językach obcych, a także uczestniczyły 
w warsztatach kulinarnych. Mali sportow-
cy brali udział w olimpiadzie sportowej, 

w grach terenowych oraz zabawach inte-
gracyjnych. Chłopcy nie obyli się też bez 
rozgrywania meczów piłki nożnej. Wycho-
wawcy zorganizowali pokaz talentów na 
scenie w CKI, gdzie każdy mógł pokazać 
pozostałym kolegom swoją pasję i talent. 
Dzieci miały możliwość obejrzenia w Cen-
trum Kultury Izabelin kilku przedstawień 
teatralnych, a także fi lmów na dużym 
ekranie. Podczas odpoczynku po obiedzie 
z uwagą słuchały czytanych im książek 
m.in. legend o Europie. Jak co roku zor-
ganizowano również wycieczkę do Cen-
trum Edukacji KPN, podczas której dzieci 
obejrzały wystawę, wysłuchały opowieści 
o przyrodzie w puszczy. Następnie udały 
się na spacer z przewodnikiem w poszu-
kiwaniu roślin i zwierząt zamieszkujących 
nasze okolice. Dopisało im szczęście, bo na 
żywo spotkały się z rodziną łosi. Tegoroczna 
akcja letnia odbywała się na terenie szkoły 
podstawowej w Hornówku, dzięki czemu 
uczestnicy mieli komfortowe warunki, 
a także plac zabaw i boisko sportowe. Trzy 
tygodnie minęły bardzo szybko. Dzieci z ża-
lem rozstawały się z kolegami i wychowaw-
cami. Na kolejną akcję letnią trzeba będzie 
poczekać cały rok. W tym wypadku to do-
brze, że czas tak szybko płynie.

IWONA MAZUREK
FOTO: GRZEGORZ NOWICKI, ANNA PRZEPIÓRSKA

Wakacje z EUROPĄ
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„SZANSA NA LEPSZE JUTRO – UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ 
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE IZABELIN”

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IZABELINIE, WSPÓLFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

W tym roku po raz szósty i ostatni 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Izabelinie realizuje w ramach PO KL 
projekt systemowy współfi nansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego zatytułowany „Szansa na lepsze 
jutro – upowszechnianie aktywnej inte-
gracji społecznej w gminie Izabelin”. 

Obecnie jest to ostatni rok realizacji 
projektu 3-letniego napisanego przez nas 
na lata 2012–2014. Działania projektowe 
rozpoczęliśmy właściwie od początku 
roku, szczególnie, że osoby kontynuują-
ce w ramach projektu edukację realizują 
program praktycznie już od 2 stycznia. 

W tym roku mieliśmy duży problem 
z naborem uczestników. Wydawałoby 
się, że proponowane przez nas działania 
są bardzo korzystne dla osób bezrobot-
nych, poszukujących pracy, nie posiada-
jących wyksztalcenia i kwalifi kacji czy też 
młodych ludzi chcących kontynuować 
naukę, na którą ich nie stać. Spotykamy 
się jednak z sytuacją, że pomimo, jakby 
się wydawało bezrobocia i problemów 
z kwalifi kacjami, osoby te w większości 
nie chcą skorzystać z proponowanych 
bezpłatnych form pomocy, nie są zain-
teresowane nauką, zdobyciem zawodu, 
a w konsekwencji chyba także podjęciem 
zatrudnienia. Z wielkim trudem udało 
nam się znaleźć odpowiednią liczbę chęt-
nych, ponieważ zgodnie z założeniami 
i zatwierdzonym wnioskiem, także w tym 
roku w projekcie zaplanowaliśmy udział 
14 osób. Wśród tegorocznych uczestni-
ków mamy 12 kobiet i 2 mężczyzn, w tym 
1 osobę niepełnosprawną. Jak widać 
więcej jest chętnych do nauki kobiet niż 
mężczyzn, pomimo, że w związku z zasa-
dą równości płci bardzo zależało nam na 
udziale w projekcie panów, wśród któ-
rych zgodnie ze statystykami, więcej jest 
bezrobotnych.

W związku z problemami z naborem, 
kursy zawodowe rozpoczęły się dopiero 

w lipcu, szczególnie, że tak jak w latach 
poprzednich szkolenia są bardzo różno-
rodne i dostosowaliśmy się w tym wzglę-
dzie do wymagań benefi cjentów. Uczest-
nicy projektu wybierali je sami, zgodnie 
ze swoimi zainteresowaniami, potrzeba-
mi, predyspozycjami oraz rozeznanymi 
potrzebami rynku pracy.

W związku z dużą różnorodnością 
i czasami bardzo wąską specyfi ką szkoleń, 
długo trwały również procedury wyboru 
fi rm realizujących kursy, szczególnie, że 
w poszczególnych kursach bierze udział 
często jedna, dwie, a najwięcej trzy 
osoby. Również terminy szkoleń ustalali 
indywidualnie benefi cjenci, zgodnie ze 
swoimi planami, a my staraliśmy się do-
pasować do ich wymagań. Problemem 

była także w niektórych wypadkach ko-
nieczność zapewnienia opieki dzieciom 
w czasie trwania szkoleń. Udało się jed-
nak pokonać wszystkie trudności.

Kursy realizuje aż 7 fi rm edukacyjnych, 
co również świadczy o różnorodności ich 
tematyki. Są to szkolenia począwszy od 
prawa jazdy, poprzez kursy języka francu-
skiego, księgowości, przedsiębiorczości, 
komputerowe, magazyniera, obsługi kas 
fi skalnych, opiekuna dzieci, profesjonal-
ne sprzątanie aż do tak oryginalnego jak 
kurs carwingu. 

Obecnie trwają szkolenia zawodowe, 
niektóre już się kończą, inne rozpoczną 
się dopiero we wrześniu. Zakończyły się 
również 2-dniowe warsztaty kompetencji 
społecznych i obecnie jesteśmy na etapie 
realizacji indywidualnych spotkań z psy-
chologiem i doradcą zawodowym. 

W tym roku, podobnie jak w latach 
ubiegłych, dużą grupę naszych benefi -
cjentów stanowią ludzie młodzi. Korzy-
stają z kursów zawodowych, możliwości 
bezpłatnej nauki języka, a także kontynu-
acji edukacji.

W następnych miesiącach planujemy 
również, jak co roku, wyjazd integracyjny, 
wspólne spotkania, a na koniec uroczy-
ste zakończenie, wręczenie uzyskanych 
certyfi katów i podsumowanie zrealizo-
wanych działań.

BARBARA TENEROWICZ

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
W IZABELINIE PRZYPOMINA

Kończą się wakacje i pomimo pięknej po-
gody, czasu wypoczynku i relaksu, kiedy 
nie myśli się o rzeczach przyziemnych, 
nieubłaganie zbliża się początek roku szkol-
nego. Dlatego, jak co roku, chciałabym 
przypomnieć, że GOPS w Izabelinie przyj-
muje wnioski na pomoc w postaci obiadów 
szkolnych i biletów na dojazdy do szkół 
podstawowych i gimnazjum. Zgodnie 
z ustawą o pomocy społecznej, do wniosku 
należy dołączyć zaświadczenia o zarobkach 
nett o za ostatni miesiąc wszystkich człon-
ków rodziny prowadzących wspólne gospo-
darstwo domowe oraz inne niezbędne do-
kumenty ustalane indywidualnie. Zgodnie 
z procedurami GOPS musi przeprowadzić 
wywiad środowiskowy, zebrać dokumenty 
i na tej podstawie wydać decyzję admi-
nistracyjną. Jak widać z powyższego, aby 
dzieci mogły otrzymać obiady we wrześniu 
oraz uzyskać bilet na dojazdy do szkoły na-
leży złożyć wniosek jak najszybciej.

BARBARA TENEROWICZ

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lipiec br pomimo upałów nie charakteryzował się dużą ilością 
zdarzeń jak również jak również akcjami ratowniczo-gaśniczy-

mi w dużych rozmiarach.
Ogółem OSP podejmowały działania w 10 przypadkach miejsco-
wych zagrożeń, wymienić tutaj należy:
•  Zabezpieczenie miejsca zdarzenia po wypadku drogowym przy 

ulicy 3 Maja w pobliżu ulicy Projektowej, udzielono pierwszej 
pomocy poszkodowanemu motocykliście

•  W dwóch przypadkach na ul. Wieczorka w Laskach i na ul. Łą-
kowej usunięto gniazda z osami i szerszeniami, które zachowy-
wały się agresywnie wobec ludzi

•  6 krotnie interweniowano w przypadku powalonych lub po-
chylonych suchych drzew. 

W Klaudynie gm. Stare Babice jednostka OSP w Laskach została 
zadysponowana przez Powiatowe Stanowisko Kierowania PSP 
do zabezpieczenia terenu gdzie podczas prac ziemnych koparka 
spowodowała rozerwanie gazociągu. Miejsce wypadku gdzie ist-
niało zagrożenie wybuchem zabezpieczono przez rozstawienie 
kurtyn wodnych.

PŁ K MGR INŻ. EDWARD GIERSKI

Interwencje Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Izabelin w lipcu 2014 r. 



EDUKACJA12

Wakacje to piękny czas na odpoczynek. To również dobry 
moment, aby przygotować się do nowego roku szkolne-

go. W sierpniu przeprowadzamy prace remontowe i porząd-
kowe, które sprawią, że nasze przedszkole stanie się jeszcze 
piękniejsze. W części głównej naszego przedszkola na parterze 
znajduje się przestronny hol, szatnia dla dzieci i pomieszczenia 
administracyjno-biurowe. Na piętrze usytuowane są sale zajęć 
dla sześciu oddziałów. Sala dla siódmego oddziału umieszczo-
na jest na parterze, ma ona swoją szatnię i osobne wejście od 
strony ulicy Przedszkolnej. To kameralne, nieco odizolowane 
położenie względem reszty pomieszczeń przedszkolnych do-
skonale sprawdza się dla najmłodszych przedszkolaków. Po 
wakacjach młodsze dzieci „awansowały” do grup starszych, 
więc wraz ze swoimi paniami przejdą do sal przystosowanych 
do wieku, tym samym ustępując miejsca dla nowych, młod-
szych kolegów. W trakcie corocznej rekrutacji zgłaszają się 
do nas rodzice dzieci 2,5-letnich. Zwykle nie mieli oni dużych 
szans, aby ich dzieci zostały przyjęte. Jednak podczas tego-
rocznej rekrutacji stało się inaczej. W czerwcu mury naszego 
przedszkola opuściły dzieci aż z trzech oddziałów. To umożliwi-
ło nam nie tylko tradycyjne przyjęcie wszystkich zgłoszonych 
3-latków, ale również przyjęcie dzieci młodszych. Po raz pierw-
szy utworzyliśmy grupę, do której zostały przyjęte 2,5-latki. 
Przyjęliśmy tu również najmłodsze dzieci, których rodzice zło-

żyli wnioski do przedszkola w Izabelinie. Taka grupa, nazwijmy 
ją – przedprzedszkolna – zajmie właśnie opisaną powyżej salę 
„Biedroneczek” na parterze. Tu właśnie nasze maluszki będą 
uczyć się przedszkolnego życia. Osobne wejście, mała szatnia 
tylko dla jednej grupy na pewno korzystnie wpłynie na poczu-
cie bezpieczeństwa najmłodszych podopiecznych i ułatwi ada-
ptację dzieci do nowego środowiska. Obecnie trwają prace nad 
przygotowaniem małego placyku zabaw z odpowiednio dosto-
sowanymi zabawkami ogrodowymi tylko dla tych dzieci. Liczba 
wniosków składanych przez rodziców dzieci 2,5-letnich syste-
matycznie wzrasta. Świadczy to o aktualnej potrzebie w dyna-
micznie zmieniającym się społeczeństwie. Cieszymy się, że uda-
ło nam się wyjść naprzeciw bieżącym oczekiwaniom tak wielu 
rodziców z naszej gminy. Kochani Rodzice! Przypominamy, że 
w ostatni piątek sierpnia odbędą się jeszcze jedne spotkania 
adaptacyjne dla nowych przedszkolaków ( szczegóły w zakład-
ce „adaptacja” na naszej stronie: www.gplaski.szkolnastrona.
pl ). Na wszystkich przedszkolaków czekamy w poniedziałek 1 
września. Do zobaczenia! 

 ELŻBIETA PAWŁOWSKA
DYREKTOR GMINNEGO PRZEDSZKOLA W LASKACH

Mając na uwadze poprawę jakości 
wody dostarczanej do odbiorców, 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Mokre Łąki ma zamiar wdro-
żyć od miesiąca sierpnia 2014 r. nowator-
ską technologię zapobiegania wtórnemu 
zanieczyszczeniu wody oraz oczyszczania 
sieci wodociągowej.

Zastosowana kompleksowa tech-
nologia zapobiegania wtórnemu za-
nieczyszczeniu wody oraz oczyszczania 
sieci wodociągowej polega na dozowa-
niu do sieci wodociągowej preparatu 
SeaQuest. Jest to preparat o działaniu 
antykorozyjnym, stabilizującym jakość 
wody pitnej. W skład preparatu wchodzi 
odpowiednio dobrana mieszanina poli-
fosforanów i ortofosforanów. Po wpro-
wadzeniu do sieci wodociągowej mie-
szanina jest stabilna i nie traci swoich 
właściwości przemieszczając się wzdłuż 
całej jej długości przewodów wodocią-
gowych. Podkreślenia wymaga szeroki 

zakres odczynu pH, w którym działa pre-
parat SeaQuest – wynosi on od 5 do 11 
oraz zakres temperatury efektywnego 
działania do 190oC . 

Zależy nam na usunięciu osadów i pro-
duktów korozji z sieci wodociągowej, aż 
do osiągnięcia pierwotnej średnicy rur. 
W dotychczasowych zastosowaniach 
wykazano, że preparat może usuwać 
osady już istniejące na wewnętrznej po-
wierzchni rurociągów. W wyniku działa-
nia preparatu następuje wstrzymywanie 
procesu korozji, a następnie stopniowe 
rozmiękczanie cząstek tworzących war-
stwy korozyjne i osady mineralne, aż 
do momentu osiągnięcia kontaktu z po-
wierzchnią rury. W miarę postępowania 
procesu wiązania metali, osady miękną 
i mogą zostać wypłukane hydraulicznie. 
Na odsłoniętej powierzchni przewodów 
tworzy się fosforanowa warstwa ochron-
na, która przeciwdziała ponownemu 
korodowaniu zmniejszając jednocześnie 
ilość jonów metali przechodzących do 
roztworu. 

Dzięki przedstawionym powyżej wła-
snościom preparatu możliwe staje się 
wyeliminowanie kosztownych procesów 
czyszczenia sieci wodociągowej oraz 
ewentualnych kosztów zawiązanych 
z wymianą skorodowanych rur lub ich 
renowacją (głównie zasuw sieciowych). 
Zmniejsza się także zużycie energii elek-
trycznej potrzebnej do utrzymania ci-
śnienia wody oraz obniża się awaryjność 

pomp i rurociągów. Oprócz w/w korzy-
ści zastosowanie preparatu SeaQuest 
może wpłynąć m.in. na: przedłużenie 
czasu pracy instalacji ciepłej wody oraz 
urządzeń kotłowych, przez zapobieganie 
odkładaniu kamienia kotłowego; zapo-
bieganie powstawaniu biofi lmów na po-
wierzchni rur (zwłaszcza z PVC).

Preparat posiada atest Państwowego 
Zakładu Higieny oraz pozytywną opinię 
sanitarną Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego z Ożarowa Ma-
zowieckiego i jest stosowany w zniko-
mych ilościach. Jednocześnie stosowana 
metoda zapobiega wytrącaniu się oraz 
przedostawaniu osadów do odbiorców 
wody, a tym samym pozwala na zacho-
wanie parametrów wody na bardzo 
wysokim poziomie jakościowym. W ra-
mach prowadzonych działań odbywają 
się płukania sieci wodociągowej poprzez 
hydranty, a decyzja o zasadności prze-
prowadzenia płukania jest podejmowa-
na na podstawie rozszerzonego planu 
monitoringu jakości wody dostarczanej 
odbiorcom.

Wspólnie z fi rmą PROTE Technologie 
dla Środowiska Sp. z o.o. z Poznania, bę-
dziemy na bieżąco monitorować i opty-
malizować działania podejmowane na 
sieci wodociągowej. O wstępnych efek-
tach stosowania tej technologii poinfor-
mujemy mieszkańców Gminy Izabelin 
w miesiącu grudniu 2014 r. 

MARCIN SOBCZAK

Poprawiamy jakość wody

w Gminnym Przedszkolu 
w Laskach

Przygotowania do nowego roku szkolnego 



EDUKACJA 13

Szkoła Rodzenia w Izabelinie
Dzieci i studenci od końca czerwca korzystają z wakacji. Odpoczynek nie 
dotyczy rodziców korzystających z programu Szkoły Rodzenia w Izabelinie. 
Mamy, u których termin porodu przewidywany jest na wrzesień, paździer-
nik uczęszczają na zajęcia Letnie. Po wakacjach planowany jest kolejny kurs, 
zapraszamy do zapisów.

Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt:
tel. 608 634 886, jagna@sla-w.com

Szkoła Rodzenia fi nansowana jest przez Gminę Izabelin, bezpłatna dla uczest-
ników. Realizowana przez SPZOZ w Izabelinie. Kursy rozpoczynają się w zależ-
ności od przewidywanych terminów porodów zgłaszających się kobiet. 
Więcej informacji na: 
www.szkolarodzeniaizabelin.pl, facebook.com/szkolarodzeniaIzabelin
Zapraszam

JAGNA SZULC KAMIŃSKA

Przed zbliżającym się wielkimi krokami 
początkiem roku szkolnego 2014/2015 

chciałabym złożyć wszystkim nauczycie-
lom i uczniom – a także ich rodzicom – 
życzenia owocnej pracy, wielu sukcesów 
oraz nieustannego rozwoju. 

Myślę, że kilka uwag dotyczących ucze-
nia się matematyki, może być przydat-
nych, szczególnie dla uczniów. Matematy-
ki uczycie się z podręczników dostępnych 
na rynku.

Jest ich kilka rodzajów, są też zbiory za-
dań oraz ćwiczenia. 

Warto zastanowić się, na ile te do-
stępne dziś materiały pobudzają mózg do 
efektywnej pracy?

Rozwiązywanie zadań typowych, gdzie 
wystarczy zastosować schemat rozwiąza-
nia, nie prowadzi do głębokiego przetwa-
rzania informacji, a dodatkowo po kilku 
ćwiczeniach staje się nudne. Najlepsze 
efekty uzyskacie, gdy będziecie rozwią-
zywać dużo zadań otwartych, gdzie być 
może jest kilka poprawnych odpowiedzi, 
a jeszcze lepiej, gdy sami sformułujecie 
swoje zadania. Analiza dostępnych pod-
ręczników do matematyki i tzw. pomocy 
dydaktycznych pokazuje, że podczas ko-
rzystania z nich, aktywność ucznia została 
sprowadzona do minimum. Mózg ucznia 
aktywizuje się tylko w przypadku zadań 
wymagających głębokiego przetworzenia 
informacji. Dlatego uważam, że korzysta-
nie z zeszytu ćwiczeń w matematyce jest 
niepotrzebne i dodatkowo obciążające fi -
nansowo rodziców. 

Warto podkreślić, że nauczyciel powi-
nien zainwestować dużo swojej energii, 
chęci i umiejętności, aby długo i dokładnie 
omawiać, wprowadzać nowe dla uczniów 
pojęcia.

Dopiero po tej części warto przejść do 
samodzielnej pracy uczniów, układania 
przez nich zadań, formułowania wnio-
sków i samodzielnego ich zapisywania. 
Nie mniej ważne jest przedstawianie 
przez nich, kilku rozwiązań tego samego 
problemu.

Jeśli tylko rozwiązanie jest poprawne, 
nauczyciel powinien to wyraźnie podkre-
ślić i docenić, niekoniecznie wpisując oce-
nę, choć można, ale chociażby składając 
gratulacje za oryginalny pomysł. Inną me-
todą, która wymusza głębokie przetwarza-
nie informacji jest prowadzenie własnego 
zeszytu. Ważne jest, aby każdy uczeń sa-
modzielnie decydował, co jest dla niego 
ważne i notował w sposób dla siebie czy-
telny. Zmusza go to do selekcji informacji, 
powiązania z wcześniejszą wiedzą, w ten 
sposób, w mózgu tworzy się struktura.

Chaos w zeszycie jest często odzwier-
ciedleniem rzeczywistego stanu umysłu 
jego właściciela, pokazuje też niemożność 
logicznego powiązania elementów posia-
danej wiedzy.

„Pokaż mi swój zeszyt a powiem Ci, czy 
rozumiesz“ parafraza znanego powiedze-
nia, dobrze oddaje sens moich słów. Tak 
więc, nie trzeba żałować czasu na zrobie-

nie notatki podczas lekcji, ponieważ ta 
czynność silnie rozwija myślenie. 

Bardzo skuteczną metodą stymulo-
wania pracy mózgu jest robienie „ściąg“. 
Taka sytuacja ma miejsce na ogół przed 
pracą klasową lub powtórzeniem mate-
riału. Zrobienie dobrej ściągi wymaga od 
uczącego się aktywnego powtórzenia tzn. 
selekcji informacji, uporządkowania ich, 
nadania struktury. W ten sposób uczeń 
tworzy własną konstrukcję i osadza w niej 
nowe elementy, jak bombki na choince. 
Tutaj nikt go nie wyręczy! On sam wplata 
informacje w spójną sieć i już ich nie za-
pomni!

Swego czasu wykorzystywałam tę na-
turalną, uczniowską skłonność do pracy 
w grupach.

Każdy zespół starał się zrobić ściągę np. 
z twierdzenia Talesa. Najlepsze egzem-
plarze były prezentowane na korytarzu. 
Niektóre z nich mam do dziś w swoich 
zbiorach. 

Oczywiście nie należy wyciągać po-
chopnych wniosków, że popieram ścią-
ganie. Już widzę miny niektórych z moich 
uczniów z satysfakcją czytających ten wy-
wód. Już słyszę cicho wypowiedziane: „ 
A jednak......“. Nic z tego, popieram samo-
dzielne tworzenie przez uczniów: ściąg, 
materiałów pomocniczych, czy resume 
z danego tematu - nazwa nie jest szcze-
gólnie istotna. Jak powiedział Jean Piaget 
„ Wszystko co robimy dla lub za ucznia, 
pozbawia go możliwości zrobienia tego 
samemu“, a więc odbieramy uczniom 
szansę na efektywne i aktywne uczenie 
się. Wniosek? Przede wszystkim samo-
dzielność!

Kluczowym momentem każdej lekcji 
jest jej początek. Pierwsze sekundy kon-
taktu nauczyciela z dzieckiem, decydują 
o dalszym być, albo nie być w rzeczywi-
stości szkolnej.

Dotychczas tradycyjna metodyka sku-
piała się na tym co robił nauczyciel.

Obecnie, w świetle najnowszych osią-
gnięć neuronauk, możemy spojrzeć z więk-
szym zrozumieniem na procesy uczenia 
się, zachodzące w głowach uczniów.

Badania nad mózgiem potwierdzają 
słuszność postulatów, aby wprowadzać do 
nauczania metody aktywne. Aktywność 
rzeźbi mózg! Nie oznacza to, że wykład 
jest zły. Nauczyciel, który używa pięknej, 
poprawnej polszczyzny, mówi żywo, obra-
zowo, potrafi  wzbudzić u słuchaczy pozy-
tywne emocje, również może spowodo-
wać aktywizację mózgu. W tym wypadku 
pełni rolę zapalnika, który wyzwala iskrę, 
a ta z kolei pozwala zapłonąć uczniom.

Ostatnia myśl, chociaż temat jest bar-
dzo obszerny. Efektywna nauka wymaga 
dobrych relacji i poczucia bezpieczeństwa. 
Tylko wtedy uczniowie będą mieli chęć 
i odwagę zadawać pytania, formułować 
własne hipotezy a następnie czynić próby 
dowodzenia ich.

Efektywność uczenia się zależy zatem 
nie tylko od przygotowania merytorycz-
nego prowadzącego, ale również od jego 
osobowości, sposobu reagowania na błę-
dy, często też od poczucia humoru. Styl 
nauczania jak i styl bycia może wspierać 
lub utrudniać proces uczenia się. Najlep-
szą rzeczą jaką nauczyciel może przekazać 
swoim uczniom jest wiara w ich możli-
wości. Takich nauczycieli życzę wszystkim 
uczniom w nowym roku szkolnym.

W artykule wykorzystałam materiały 
z I Interdyscyplinarnej konferencji nauko-
wej „Transgresje Matematyczne“, w której 
uczestniczyłam od 15–18 czerwca 2014 
roku oraz informacje zawarte w książce 
Marzeny Żylińskiej „Neurodydaktyka. Na-
uczanie i uczenie się przyjazne mózgowi“. 
Książkę serdecznie polecam nauczycie-
lom, rodzicom oraz tym osobom, które 
chcą się dowiedzieć, jak lepiej wykorzy-
stać potencjał intelektualny dzieci i mło-
dzieży.

GRAŻYNA ZIELIŃSKA

Kilka uwag o uczeniu się matematyki
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Niezwykle barwny świat przedwojen-
nej kawalerii, ze swoim zwyczajem 

organizowanych dorocznie hucznych 
obchodów świąt pułkowych, odszedł do 
historii razem z rozwiązanymi oddziałami 
ułanów i szwoleżerów. Z tym większym 
uznaniem należy przyjmować inicjatywy 
przywracające tę piękną tradycję, a przy 
okazji także pamięć o chlubnej żołnier-
skiej karcie polskich kawalerzystów. 
W takich obchodach święta pułkowego, 
zorganizowanych po raz pierwszy od bo-
daj 1938 roku przez żyrardowskie Stowa-
rzyszenie Kawalerii im. 27. Pułku Ułanów, 
mieliśmy okazję brać udział w Izabelinie 
27 lipca tego roku.

Stowarzyszenie, istniejące od zaled-
wie dwóch lat, gromadzi grupę prawdzi-
wych pasjonatów historii i jeździectwa 
i kontynuuje tradycje 27. Pułku Ułanów 
im. Króla Stefana Batorego z Nieświeża, 
który zapisał niezwykle chlubną kartę nie 
tylko w walkach z bolszewikami w 1920, 
czy w trakcie kampanii obronnej 1939 
roku, ale również, co jest faktem mało 
znanym, w 1944 roku w Puszczy Kampi-
noskiej. Członkowie Stowarzyszenia sta-
le opiekują się cmentarzem wojennym 
w Budach Zosinych, zajmują się wspie-
raniem kombatantów, kwestowaniem na 
rzecz renowacji zabytkowych pomników 

czy działaniami edukacyjnymi. Święta 
pułkowe w przedwojennej tradycji każ-
dego pułku ułanów, były naprawdę wy-
darzeniami dużej rangi. Stowarzyszenie 
zadbało o należyty przebieg i oprawę 
uroczystości. Rozpoczęły się one Mszą 
św. odprawioną w intencji poległych 
i zmarłych żołnierzy Zgrupowania „Kam-
pinos” AK, w szczególności zaś ułanów 
27. Pułku. Msza została odprawiona 
w dawnej głównej kwaterze Zgrupowa-
nia - we wsi Wiersze. Tamtejszy kościół 
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi 
Panny, wybudowany został co prawda 
już po wojnie, ale nawiązuje do tradycji 
Niepodległej Rzeczpospolitej Kampino-
skiej - stanął na miejscu dawnego placu 
apelowego, na którym odprawiane były 
w czasie Powstania Warszawskiego msze 
polowe. 

Po Mszy, przybyłe delegacje, złożyły 
wieńce i zapaliły znicze na niewielkim, 
położonym na wydmie cmentarzu par-
tyzanckim. Wśród składających hołd, 
oprócz członków Stowarzyszenia i jego 
sympatyków, byli kombatanci, towarzy-
sze broni poległych żołnierzy, delegacja 
9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pan-
cernej, członkowie Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej, żołnierze 
Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Pol-

skiego, poczet sztandarowy Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Międzyborowa, przed-
stawiciele lokalnych władz, harcerze oraz 
rekonstruktorzy z z 26. Dywizji Piechoty 
ze Skierniewic i 31. Pułku Piechoty Strzel-
ców Kaniowskich z Mszczonowa.

Edukacyjna część uroczystości, dzięki 
uprzejmości władz gminy Izabelin oraz 
dyrekcji Centrum Kultury Izabelin, zor-
ganizowana została w pięknej sali wi-
dowiskowej gminnego ośrodka kultury. 
Miała ona charakter prelekcji, dotyczącej 
historii 27. Pułku Ułanów, obejmującej 
okres od jego powstania jako ochotniczej 
formacji w 1920 roku poprzez lata mię-
dzywojenne, wrzesień 1939 roku, walki 
w Puszczy Nalibockiej, Kampinoskiej, aż 
po starcia na szlakach majora Hubala, za-
kończone rozwiązaniem Armii Krajowej 
w styczniu 1945 roku. Prezentację, boga-
to okraszoną historycznymi fotografi ami 
i mapami bitew, urozmaicały dodatkowo 
pieśni patriotyczne w wykonaniu dwoj-
ga młodych ludzi. Ogromnych wzruszeń 
dostarczyła zwłaszcza, odśpiewana a ca-
pella, „Modlitwa obozowa”. Ta szczegól-
na, bo pierwsza z własną melodią pieśń 
II wojny światowej, została napisana już 
w październiku 1939 roku w obozie dla 
internowanych żołnierzy polskich w Bals 
w Rumunii. Wraz z cichociemnymi, tra-
fi ła okrężną drogą do okupowanego 
kraju i stała się nieformalnym hymnem 
Zgrupowania Stołpeckiego AK, a wraz 
z ich przybyciem pod Warszawę, również 

ŚWIĘTO PUŁKOWE
27 lipca 2014 r.



15Z ŻYCIA GMINY

Zgrupowania „Kampinos”. Pieśń wykony-
waną solo przez wokalistkę podjęło kilka 
głosów z sali , byli to w większości ci, któ-
rzy śpiewali ją codziennie na placu apelo-
wym w Wierszach w 1944 roku… 

Do innej, niezwykle wzruszającej sytu-
acji doszło w chwili, w której prelegen-
ci omawiali rolę kobiet w partyzanckim 
zgrupowaniu. W Zgrupowaniu „Kam-
pinos” służyły one nie tylko jako sani-
tariuszki, łączniczki, czy żołnierze służb 
kwatermistrzowskich. Wiele z nich pełni-
ło również rolę liniowych żołnierzy, wal-
cząc z bronią w ręku u boku swoich kole-
gów. Akurat 27. Pułk Ułanów, wywodzący 
się z tradycji pułku ochotniczego był pod 
tym względem naprawdę wyjątkowy. Po-
został chyba jedynym pułkiem ułanów, 
w którym służyły kobiety – konno i z ka-
rabinem w ręku, czasem pełniąc funkcję 
dowódców sekcji, jak np. kapral Stefa-
nia Burakówna. Kiedy w trakcie pokazu 
w Centrum Kultury Izabelin, na jednej 
z wyświetlanych właśnie historycznych 
fotografi i pokazały się trzy młode dziew-
czyny, konno i w ułańskich mundurach, 
uczestnicy uroczystości dowiedzieli się, 
że jedna z nich, pani Jadwiga Bałabusz-
ko-Sławińska ps. „Blizna” jest obecna na 
sali. Ta niezwykle skromna osoba, która 
jako sanitariuszka przy poczcie dowódcy 
Zgrupowania, wielokrotnie opatrywała 
i wynosiła rannych spod ostrzału powta-
rzała, że nie jest żadnym bohaterem, że 
prawdziwymi bohaterami byli, ci którzy 

walczyli, ona zaś otrzymany od jednego 
z dowódców pistolet nosiła tylko w kie-
szeni munduru, lub w torbie sanitariusz-
ki, nigdy go nie używając. Wychowana 
w przedwojennym kresowym etosie, za-
wsze uważała, że rolą kobiety jest dawać 
życie i chronić życie i tej misji pozostała 
wierna do dziś. 

Święto pułkowe nie mogłoby się od-
być bez wręczenia nagród i odznaczeń. 
Wśród dekoracji w postaci licznych ele-
mentów uzbrojenia takich jak szable, 
lance, karabinki kawaleryjskie czy ciężki 
karabin maszynowy a także elementy 
rzędu końskiego, historycznych doku-
mentów i odznak, odbyła się ofi cjalna 
część uroczystości. W jej trakcie człon-
ków Stowarzyszenia uhonorował jeden 
z dowódców 9. Braniewskiej Brygady 
Kawalerii Pancernej, major Paweł Zaga-
niaczyk, przekazując pamiątkowy ryngraf 
9. Brygady, współczesnego kontynuato-
ra tradycji 27. Pułku Ułanów. Obecny 
na sali, syn ostatniego dowódcy Pułku, 
Maciej Downar-Zapolski, pełniący dziś 
funkcję Prezesa Światowego Związku 
Żołnierzy AK Zgrupowania Stołpecko-
Nalibockiego przekazał Stowarzyszeniu 
specjalny certyfi kat ŚZŻAK ZS-N i rodzin 
AK. Dokument ten stanowi nie tylko ofi -
cjalne potwierdzenie zasadności starań 
Stowarzyszenia, ale również nadaje mu 
zaszczytne miano 3. Szwadronu 27. Puł-
ku Ułanów im. Króla Stefana Batorego. 
Dla Stowarzyszenia certyfi kat ten jest 

nie tylko nagrodą za dotychczasową pra-
cę, której jeden z rezultatów w postaci 
pierwszego numeru Rocznika Szwadronu 
Kawalerii im. 27. Pułku Ułanów został 
zaprezentowany uczestnikom spotkania, 
ale stanowi również ważne zobowiąza-
nie na przyszłość. Jest bowiem wyrazem 
zaufania środowisk kombatanckich, że 
działania tej grupy pasjonatów będą kon-
tynuowane.

Uroczystości święta pułkowego, zor-
ganizowane na terenie m.in. gminy Iza-
belin, stały się okazją do niecodziennego 
spotkania: z jednej strony Stowarzysze-
nia Szwadronu Kawalerii im. 27. Pułku 
Ułanów z Żyrardowa oraz 9. Braniewskiej 
Brygady Kawalerii Pancernej z Branie-
wa czyli współczesnych spadkobierców 
i kontynuatorów tradycji 27. Pułku Uła-
nów z tymi, których losy na trwałe zwią-
zane zostały z 27. Pułkiem Ułanów, repre-
zentowanych przez jego byłych żołnierzy 
a także członków Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej - kombatantów 
i weteranów walk Zgrupowania Stołpec-
ko-Nalibockiego i Grupy Kampinos. Ten 
znak łączności pokoleń, podtrzymywania 
i przekazywania tradycji napawa otuchą, 
pozostaje jednak bolesna świadomość, 
że jesteśmy jednocześnie ostatnim po-
koleniem, które jeszcze może dotknąć tej 
żywej historii i mieć szansę uczyć się jej 
od bezpośrednich świadków wydarzeń…

KRZYSZTOF KORYTKO
FOTOGRAFIE: ANNA RUSZKIEWICZ

Wiersze • Izabelin • Żyrardów
27. PUŁKU UŁANÓW



16 ARTYKUŁ  SPONSOROWANY

Po dwóch latach funkcjonowania 
w Izabelinie, szkoła EARLY STAGE 

przygotowuje się do kolejnego roku 
szkolnego. Jest to rok wielu zmian w pol-
skim systemie edukacyjnym. Z jednej 
strony do szkół obowiązkowo wkraczają 
sześciolatki, z drugiej wyjątkowej wagi 
nabiera egzamin z języka angielskiego na 
koniec klasy szóstej. Świadomość rodzi-
ców co do tego, jak dużo zależy w życiu 
od znajomości języków obcych rośnie 
z roku na rok. Rośnie też poziom wyma-
gań rodziców. Coraz więcej z nich wie, 
czego powinni spodziewać się po kursie 
językowym i jak wybrać szkołę językową 
najodpowiedniejszą dla dziecka. Zespół 
EARLY STAGE wkracza w nowy rok szkol-
ny świadomy nowych wyzwań i dobrze 
do nich przygotowany. Program szkoły 
został dostosowany do reformy eduka-
cyjnej, a na naszych uczniów czekają już 
nowe edycje podręczników.

W tym roku szkolnym, tak samo jak 
w latach ubiegłych, uczniowie klas 0–3 
Szkoły Podstawowej w Izabelinie mają 
możliwość skorzystania z bezpłatnej 
usługi przyprowadzania ze świetlicy 
szkolnej na zajęcia EARLY STAGE w Cen-
trum Kultury Izabelin. Dzięki temu rodzi-
ce nie muszą martwić się, jak ich dzieci 
dotrą na dodatkowe zajęcia i mogą 
mieć pewność, że malcy wesoło i twór-
czo spędzą czas. Niektóre grupy dzięki 
gościnności Dyrekcji mogą uczestniczyć 
w zajęciach na terenie Szkoły Podstawo-
wej w salach wynajętych przez EARLY 
STAGE. 

Do EARLY STAGE w roku szkolnym 
2013/2014 uczęszczało w Polsce około 
10 000 uczniów. Stworzyliśmy intensyw-
ny program nauczania oparty na autor-
skich, ambitnych podręcznikach. Wiele 
lat doświadczenia, brak lęku przed wpro-
wadzaniem ciągłych zmian, ogromna pra-
cowitość zespołu, dokładna obserwacja 
potrzeb naszych uczniów i słuchanie sy-
gnałów płynących od lektorów, przekła-
dają się na sukces naszej metody i pręż-
ny rozwój szkoły. O naszej skuteczności 
świadczy niewątpliwie fakt, że na rynek 
pracy wkraczają właśnie nasi pierw-
si absolwenci, obejmując stanowiska 
w kancelariach adwokackich, agencjach 
PRowskich, turystyce oraz dyplomacji. 
Są wśród nich również świeżo upiecze-

ni nauczyciele języka angielskiego. Na 
taką pozycję zaczęli pracować, gdy byli 
sześcio, siedmiolatkami. Jako szesnasto-
latkowie opuszczali szkołę z certyfi katem 
Cambridge FCE lub CAE, który świadczy 
o znajomości języka na poziomie pozwa-
lającym pracować i studiować w środo-
wisku anglojęzycznym.

Nauka języka obcego to proces trwa-
jący wiele lat. Warto dobrze go zapla-
nować. Coraz częściej staramy się, aby 
pierwszy kontakt z językiem nastąpił już 
w przedszkolu. Warto wtedy zwrócić 
uwagę na to, czy nauczyciel ma dobrą 
wymowę i intonację. W mózgu dziecka 
bowiem zaczyna tworzyć się matryca 
drugiego języka. To, co się w niej zako-
duje, pozostanie jako wzór. Im później 
rozpoczniemy przygodę z językiem ob-
cym, tym trudniej będzie opanować jego 

ANGIELSKI DLA DZIECI – EARLY STAGE – SZKOŁA NA CZASIE!

starszych w EARLY STAGE tworzone są 
programy, których celem jest nadrobie-
nie zaległości.

EARLY STAGE odpowiedzialnie trak-
tuje swoje obowiązki wobec uczniów. 
Czas dany na poznanie języka jest ogra-
niczony. W wieku 12 lat możliwości przy-
swojenia go znacznie się zmniejszają. 
Kładziemy zatem duży nacisk na inten-
sywność kursu. Dzieci aktywnie pracują 
w szkole, ale muszą również powtarzać 
wiadomości w domu. Z każdej lekcji 
mają zadaną pracę domową. Ich wysił-
ki są zauważane i doceniane, a postępy 
na bieżąco opisywane przez nauczyciela. 
Szczegółowe testy, do których uczniowie 
sumiennie się przygotowują, zawierają 
wszystko, czego potrzeba, aby osiągać 
kolejne poziomy znajomości języka . Na 
koniec semestru oraz roku szkolnego 

Aielski dla przedszkolaków!
KONTAKT: 504745630    507083891

WWW. L I T T L E E A R LY S TAG E . P L

izabelin@earlystage.pl

ZAPRASZAMY
DZIECIWWIEKU

3 - 5 LAT

system i melodię. Dlatego też stworzyli-
śmy w ramach naszej metody program 
LITTLE EARLY STAGE, przeznaczony dla 
przedszkolaków. Z doświadczenia wie-
my, że dzieci, które od najmłodszych lat 
mają styczność z językiem, z dużą łatwo-
ścią przyswajają dalszą wiedzę językową. 
Uważamy, że najpóźniejszym momentem 
do wkroczenia w etap intensywnej nauki 
angielskiego jest wiek 6–7 lat. Jeśli jed-
nak rodzice przesuną nieco tę granicę, 
nie oznacza to jeszcze braku możliwości 
nauczenia się języka obcego. Dla dzieci 

zdają egzaminy pisemne i ustne, któ-
rych pozytywny rezultat jest warunkiem 
kontynuacji nauki na następnym etapie. 
Z roku na rok przechodzą oni na wyższe 
stopnie wtajemniczenia w gronie rówie-
śników o takich samych osiągnięciach 
językowych. 

Przed nami kolejny rok szkolny z EAR-
LY STAGE Izabelin. Serdecznie zaprasza-
my na zajęcia dzieci w wieku od 3 do 12 
lat. Startujemy już we wrześniu! Wszystkie 
szczegółowe informacje oraz zapisy online 
na stronie internetowej www.earlystage.pl. 
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Multi funkcjonalna świetlica Sosnowa Szpilka rozpoczy-
na drugi rok swojej działalności. Chcielibyśmy podziękować 
wszystkim naszym klientom Dużym i Małym za okazane nam 
zaufanie. Tym, natomiast, którzy jeszcze nie zdążyli nas od-
wiedzić chcemy zaprezentować naszą ofertę. Mieścimy się 
w budynku apteki przy ul. Tetmajera w bliskiej odległości 
od szkoły. Dysponujemy przyjemnie urządzonym lokalem 
dostosowanym do potrzeb dzieci. Opiekę nad dziećmi spra-
wują sympatyczne nauczycielki, którym zależy na rozwoju 
swoich podopiecznych. Odbieramy dzieci ze szkoły w Izabe-
linie i twórczo organizujemy im czas. Dbamy aby starannie 

odrobiły lekcje i przygotowały się do zajęć na następny 
dzień. Uczymy języka angielskiego. Od września w naszej 
ofercie zajęć grupowych znajdą się lekcje niemieckiego. 
Postanowiliśmy usprawnić kontakt z rodzicami dzieci za-
pisanych na naukę języka w zakresie postępów dziecka. 
Co miesiąc każdy z rodziców otrzyma od nas raport na te-
mat zakresu przerobionego materiału i postępów dziecka 
w tym czasie. Rodziców szóstoklasistów już od początku 
roku zapraszamy do zapisania dziecka na kurs przygoto-
wawczy do egzaminu szóstoklasisty. Na nadchodzący rok 
szkolny przygotowaliśmy również atrakcyjną ofertę zajęć 
dodatkowych. W drugim tygodniu września zapraszamy 
wszystkie dzieci na zajęcia pokazowe z różnych dziedzin 
(zajęcia dla maluszków, artystyczne, taneczne, sportowe, 
muzyczne, rozwijające myślenie). Będziemy kontynuowa-
li Wasze ulubione zajęcia z zeszłego roku. Nawiązaliśmy 
również współpracę z nowymi trenerami.

Często korzystaliśmy z Państwa rekomendacji przy ich 
wyborze. Jeżeli macie Państwo życzenie abyśmy zorgani-
zowali zajęcia, których brakuje w Izabelinie – prosimy o 
kontakt, jesteśmy otwarci na propozycje.

Do ważnych nowości, które zamierzamy wprowadzić 
w najbliższym roku szkolnym należy odbieranie starszych 
dzieci z przedszkola w Izabelinie na zajęcia dodatkowe or-
ganizowane w Sosnowej Szpilce.

Począwszy od września wychodząc naprzeciw Państwa 
oczekiwaniom będziemy dowozili naszych wychowanków 
na basen i na lekcje Squasha.

W weekendy organizujemy urodziny. Staramy się, aby 
nasza oferta była kompleksowa.

Zapraszamy.
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ZAJĘCIA W CENTRUM KULTURY IZABELIN W ROKU 2014/2015    
            
 
Drodzy Mieszkańcy i Rodzice, zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć w sezonie 2014/2015. Zachęcamy do  

udziału we wszystkich sekcjach, ponieważ posiadają ciekawe i różnorodne programy, są prowadzone przez instruktorów z dosko-
nałym przygotowaniem merytorycznym, a przede wszystkim z pasją. U nas dzieci czują się dobrze i rozwijają się twórczo.

Od października w naszej ofercie znajdą się nowe zajęcia m. in. Breakdance, Capoeira dla dzieci i młodzieży, Sztuki walki dla 
przedszkolaków, dzieci i dorosłych, Dziecięca formacja tańca towarzyskiego, Taniec dla dzieci i młodzieży i BodyBalance.

Na wszystkie Państwa pytania odpowiemy drogą e-mailową sekretariat.cki@centrum.izabelin.pl lub telefonicznie: 22 752 68 28. 
Zapraszamy w dniu 13 września br. w godz. 12.00–18.00 na Dzień Otwarty Centrum Kultury. Przyjdź i zapoznaj się z ofertą 

pracowni, sekcji i  warsztatów, poznaj instruktorów, zapisz się na zajęcia.

Plastyka
Ceramika /dzieci (4-6 lat) i (7-12 lat)/ czw. godz. 16.00; 16.55; 17.50 i pon. godz. 14.00/ 
80 zł (4 x 45 min.)
Ceramika /dzieci/  pon. godz.17.00/ 88 zł (4 x 60 min.)
Ceramika /młodzież szkolna/                  pon. godz. 18.00/ 88 zł (4 x 60 min.)
Ceramika /dorośli/                                   pon. godz. 18.00/ 120 zł (4 x 120 min.)
Decupage                                                 sob. w godz. 12.30-14.30/ 50 zł (4 x 90 min.)
Malarstwo i rysunek (młodzież 12-18 lat)                pt. godz. 16.00-18.00/90 zł (4 x 90 min.)
Malarstwo/dzieci/   wt. godz. 16.15-17.45 (3-6 lat); 17.45-19.30 (7-10 lat)/ 80 zł                   
Malarstwo dla dorosłych        śr. godz. 18.00-19.30/100zł (4 x 90 min.)
Malarstwo na szkle                       czw. godz. 17.30; pt. dzieci godz. 14.30 
 i dorośli godz.16.30; sob. godz. 14.00\ 50 zł (4 x 90 min.)
Papieromania /dzieci/                           sob. godz. 11.00/ 40 zł (4 x 60 min.)
Plastyka                                                sob. godz. 10.00/80 zł  (4 x 90 min.)
Witraż /młodzież/                                 sob. godz. 12.00/70 zł  (4 x 90 min.)
Witraż /dorośli/                                    sob. godz. 13.30/120 zł (4 x 120 min.)

Taniec 
Balet /dzieci/                                                  śr. godz. 16.00; 16.50; 17.40/100 zł (4 x 45 min.)                                         
Salsa solo                                                       pon. godz. 19.00/90 zł (4 x 70 min.)
Salsa pary                                                      pon. godz. 20.30/200 zł (4 x 90 min.) 
Taniec dla kobiet (show dance: lati no, afro, charleston, jive)  czw. godz. 19.00/90 zł (4 x 60 min.)
Taniec towarzyski dla par                            czw. godz. 20.00 i 21.00/180zł (4 x 60 min)
Taniec: jazz, hip hop                                    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  godz.16.30-17.15 
– Przedszkolaki 4-5 lat;  godz. 17.20-18.05 
– Grupa dzieci 6-9 lat;   godz. 18.10-18.55 
Grupa młodzieży 10-12 lat/ 80 zł (4 x 45 min.)
Breakdance czwartek NOWOŚĆ (6-12 lat)  godz.15.30
Dziecięca formacja tańca towarzyskiego NOWOŚĆ   pon. i pt. w godz. 17.00-18.00 
7-10 lat/ 80 zł (8 x 60 min.)

Zajęcia muzyczne
Gitara                                                              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                                               pon. wt. i śr. godz. 13.00-19.00
Grupa musicalowa         godz. ustalane indywidualnie / zajęcia bezpłatne

Rekreacja
Pilates/Gimnastyka odchudzająca   sob. godz. 8.00 i 9.00; wt. 18.00; 19.00 i 20.00; 
 czw. godz. 17.00;18.00;19.00; 20.00/60 zł (4 x 60 min.)
Fitball                                                  czw. godz. 17.00/60 zł (4 x 60 min.)
Trening zdrowotny                              pon. i śr. godz. 10.00/ 60 zł (4 x 60 min.)
Body Balance /Pilates/ NOWOŚĆ    pon. i śr. godz. 9.00/ 140 zł (8 x 60 min.)
Zumba                                                 nd. godz. 10.30/120 zł (4 x 60 min.)
Joga                                                     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  
                                          2006 – młodsi) środy o godz. 17.00 w sezonie letnim bezpłatnie (8 zajęć po 90 min.)  
 zimą na sali gimn. 40 zł

Sztuki walki  NOWOŚĆ 
Sztuki walki Program przedszkolak (4-6 lat)  sob. godz. 9.00
Sztuki walki dla dzieci (7-12 lat)  sob. godz. 10.00
Sztuki walki na bazie karate, krav maga, MMA (od 13 lat)  sob. godz. 11
Capoeira        NOWOŚĆ       pon., pt., sob. (2 x w tyg. 120 zł, 1 x w tyg. 90 zł)           
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Konkurs plastyczny LETNIE IMPRESJE
Centrum Kultury Izabelin zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym pt. „Letnie impresje”

Warunki: technika malarska; format A3. A2;
Termin składania prac 15 IX 2014

Prace będą przyjmowane w sekretariacie CKI
Regulamin jest dostępny na stronie  www.centrum.izabelin.pl

Dodatkowe informacje: 22 752 68 28 (17)
Najlepsze prace zostaną wyróżnione a laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

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 (1-3 lat)  czw. godz. 10.00/ 100 zł (4 zajęcia po 60 min.)
Brydż                                                                                           10 zł wpisowe za każdy turniej
Szachy (7-12 lat)                             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    25 zł/45 min.
Język rosyjski                                                       30 zł/ 45 min.
Język hiszpański          czw. godz. 18.00 i pt. godz. 16.00/ 25 zł/ 45 min.
Język francuski                               25 zł/45 min.   

Seniorzy
Uniwersytet Trzeciego Wieku                         poniedziałki godz. 10.00 semestr 85 zł
Malarstwo dla seniorów                                   śr. godz. 16.30-18.00
Kabaret Trema                                                  raz w tyg. /bezpłatnie
Chór Echo                                                         raz w tyg./ bezpłatnie
Zajęcia komputerowe                                       bezpłatnie
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URSZULA ŻAKOWSKA
absolwentka Żeńskiej Szkoły Architektury w Warszawie, od 2008 roku 
związana z warszawskim środowiskiem twórców DROGA IKONY, uczest-
niczka międzynarodowych plenerów ikonopisarskich oraz licznych wy-
staw w Polsce i za granicą; aktualnie wraz z rodziną mieszka w Truskawiu, 
gdzie prowadzi własną pracownię ikon (arche-icon.pl). 

Wystawa fotografi i – fotorelacja z I Międzynarodowego Pleneru Ikono-
pisów na Wołyniu (lipiec 2011r.) – „Patroni Polski i Ukrainy. Ikona jako 
źródło i inspiracja”.

Centrum Integracji Zamłynia
Założycielem Centrum Integracyjnego w Zamłyniu jest «Caritas-Spes» Re-
ligijna Misja Kościoła Rzymsko-Katolickiego Diecezji Łuckiej (Ukraina).
„Centrum Integracji Zamłynia” – to pozaszkolna instytucja służąca dla wy-
poczynku i rekreacji, stworzona dla szczytnego celu – integracji młodych 
ludzi z sąsiednich krajów , a w szczególności z Ukrainy, Białorusi i Polski
Plener trwał od 20 do 31 lipca we wsi Zamłynie przy samej granicy z Polską, 
na południe od przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. Centrum Integra-
cji Zamłynia – ośrodek duchowego i intelektualnego dialogu polsko-ukraiń-
skiego, prowadzony przez księdza rzymskokatolickiego – Jana Burasa.
Celem wołyńskich plenerów (w tym roku odbył się już czwarty) jest 
idea wspólnej pracy twórczej artystów z Polski i z Ukrainy, prowadzenie 
dialogu duchowego pomiędzy artystami identyfi kującymi się zarów-
no z tradycją zachodnią Kościoła, jak i wschodnią. Wyznawcy kościoła 
prawosławnego, greckokatolickiego i rzymskokatolickiego w różnicach 
szukali wspólnych punktów. Miejsce i czas dawały możliwość wymiany 
myśli i doświadczeń. U podstaw projektu leży potrzeba polsko-ukraiń-
skiej wymiany idei i doświadczeń w przestrzeni wspólnych warsztatów 
tworzenia sztuki sakralnej i ikonopisu oraz zapoznanie się z religijnym 
kontekstem bizantyjskiej sztuki sakralnej, a także z kulturowym przeni-
kaniem się wpływów Wschodu i Zachodu (np. na kresach dawnej Rzecz-
pospolitej).
Organizatorzy I Międzynarodowego Pleneru: Konsulat Generalny RP 
w Łucku, Związek Artystów Plastyków Wołynia (UA), ASP we Lwowie 
(UA), Droga Ikony (Warszawa)
Mecenasem Centrum Integracji Zamłynia może zostać każdy, kto wnie-
sie choćby niewielki wkład w kontynuację prac adaptacyjno remonto-
wych prowadzonych w Centrum. 

Adres: ul. Lenina, 53
w. Zamłynia
rejon Lubomelski 
Obwód Wołyński, 44354

Źródło: htt p://zamlynya.com.ua/pl/ 

Konkurs fotografi czny TO BYŁO LATO…

Centrum Kultury Izabelin zaprasza do udziału w konkursie fotografi cznym pt. „To było Lato…”
Konkurs adresowany jest do uczniów zamieszkałych w gminie Izabelin / 10-13 lat, 14-17 lat, 18-26 lat/

Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży szkolnej zamieszkałej w gminie Izabelin do rozwoju własnych   
zainteresowań związanych z fotografowaniem i swoją „małą ojczyzną”.

Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnym miejscu i dowolną techniką w formacie 30x40 cm w rozdzielczości 300 dpi. 
Do konkursu mogą być zgłoszone maksymalnie 3 zdjęcia.

Metryczka do każdego zdjęcia powinna zawierać TYTUŁWŁASNY; 
DANE KONTAKTOWE: imię i nazwisko; datę urodzenia; adres zamieszkania i telefon;

Regulamin nie dopuszcza ingerencji programów grafi cznych w procesie przygotowania zdjęcia do prezentacji.

Ostateczny termin dostarczenia zdjęć upływa 16 IX 2014

Prace należy składać w sekretariacie Centrum Kultury Izabelin 
05-080 IZABELIN, ul. Matejki 21  

INFORMACJE; tel. /022/ 752 68 28 (23) (17)
Organizator powoła komisję, która oceni zgłoszone prace. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 20 IX 2014 podczas pikniku rodzinnego „Pożegnanie lata”.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych zdjęć wraz z podaniem nazwisk autorów 
nagrodzonych prac w publikacjach /strona www, wystawa,  gazeta lokalna/ Przewidujemy atrakcyjne nagrody / m. in. cyfrowe aparaty fotografi czne/

Wszelkie kwesti e nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

SPRZEDAM

odzież nową i używaną
po likwidacji sklepu odzieżowego 

Izabelin, ul. Chodkiewicza 9

Tel. 504-256-063, 22- 722-62-74

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W IZABELINIE

zaprasza na wystawę prac
Urszuli Żakowskiej.

Fotografi e można oglądać
od 1 września do 31 października 2014 r.
Zapraszamy w godzinach pracy biblioteki

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.

24 września 2014 
będziemy czytać fragmenty książki

Ewy Mirkowskiej 
Dzieci z Kuriańskiej Łączki

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
essoo eons condde en nn n ttesso s c desso s c dduc educ ell d ind inAll lessons condll lessons co ducted inuAA tedA iiAll lessons conducted in

vitivitiextra c rric laextra c rric la ctivitiesiar act extra curricuurricul tivitii itiii actiactirr arr esesexextxttrara currrricular acttiivvitties
jitsu, muu, muusic, balleu(yoga, juj(yoga, juj ,,, ,, , sic, basic, baa, sa, s 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

   Producent Opakowań Metalowych zatrudni pracowników:
– pracownik produkcyjny
– ustawiacz maszyn, z-ca kierownika produkcji;
Łomianki, 227512935, CV na info@pakmet.pl, Telefon 510-159-319

   Potrzebna ekspedientka (wiek 30+) do pracy w sklepie spożywczo 
monopolowym w Laskach, praca na zmiany, tel. 883 909 220

DAM PRACE
   43 letnia kobieta, energiczna, kulturalna, uczciwa, podejmie pracę od 

zaraz (najchętniej biurową). Doświadczenie: praca w banku, wykształ-
cenie turystyczne, umiejętność porozumiewania się 
w jęz. angielskim. Telefon 510-159-319

   młody mężczyzna w ogrodnictwie, rolnictwie, hodowli, usługach 
i gastronomii.  Tel. 696137381 

   jako nauczyciel języków 
obcych (angielski, 
francuski, niemiecki, 
rosyjski, białoruski). 
Dojeżdżam do ucznia. 
Tel. 696 137 381
www.English 
Lesson-part1/Lekcja 
Angielskiego

   Opiekunka z referencjami 
do dziecka 
lub osoby starszej, 
dyspozycyjna 
Tel. 500-421-052

SZUKAM PRACy

Miejsce 
na Twoją 
reklamę
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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

GABINET STOMATOLOGICZNY

Joanna Wronkowska
tel.791 984 484

05-080 Izabelin 
ul.Orła Białego 81 

22 722 67 77

ul.Estrady 9,  Mo ciska  05-080 Izabelin 
 

tel/fax (22) 834-10-29 
 

  twojapralnia@gmail.com  www.twoja-pralnia.pl   
 

 
 

NA TERENIE GMIN  
IZABELIN, STARE BABICE, 

OMIANKI 
 

 ODBIÓR I DOSTAWA PRANIA 
W KWOCIE POWY EJ 100 Z  

GRATIS   
 

 

Zapraszamy 
  Parking, podjazd dla niepe nosprawnych 
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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



ZaKoCHAnI
w GliniE

13.09.2014
g.14-18

Centrum Kultury Izabelin, 
Pracownia ceramiczna FORMATKA

Organizatorzy : Patronat Honorowy : 

Wójt gminy Izabelin
Sponsor : 

Sklep zaopatrzenia
ceramików Ceramiq


