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Ferie zimowe w CKI 
Fot.  Grzegorz Nowicki, Beata Jagodzińska, 

Janusz Marciniak

WÓJT GMINY IZABELIN
informuje o wywieszeniu wykazu 

nieruchomości przeznaczonych  
do oddania w używanie.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 
518) niniejszym podaje się do publicz-
nej wiadomości, że w siedzibie Urzędu 
Gminy Izabelin we wsi Izabelin C przy 
ul. 3 Maja 42 wywieszony został wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do od-
dania w używanie. 

Izabelin, dnia 06 lutego 2015 r.

16 marca 2015 odbędzie się uroczystość, podczas której będziemy 
świętować 20. urodziny naszej gminy. Zostaną na niej zaprezentowane 
dotychczasowe dokonania gminy, odbędzie się wręczenie odznaczeń 
państwowych oraz nadanie tytułu Izabelińczyka Roku 2014. W trakcie 
programu wystąpią dzieci ze Studia Piosenki oraz zespół wokalny Woka-
liza. W oficjalnej części artystycznej zaśpiewają Dorota Szczepańska (so-
pran) i Piotr Rafałko (tenor), a towarzyszyć im będzie Mirosław Feldgebel 
na fortepianie.
Mieszkańców zapraszamy w dniu 15 marca 2015 roku o godz. 19.00  
na uroczysty koncert z okazji Jubileuszu 20-lecia Gminy Izabelin

OGŁOSZENIE
Gmina Izabelin poszukuje do wynajęcia 
na dłuższy okres lokalu na mieszkanie 
socjalne dla rodziny wykwaterowanej  
z budynku przeznaczonego do rozbiórki.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  
z Referatem Komunalnym Urzędu Gminy 
Izabelin: tel. (022) 722 89 48; 
fax.(022) 722 80 06.

Jubileusz 20-lecia  
Gminy Izabelin 1995–2015
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Policjanci ostrzegają!
Ponownie pojawili się fałszywi „wnuczkowie” i „wnuczki”

Mimo wielu przestróg, wciąż po-
licjanci odnotowują przypadki 

oszustw na tzw. „wnuczka” lub „krew-
nego”. Zwykle oszuści podają się za 
członka rodziny. Twierdzą, że mają jakąś 
wyjątkową sytuację i proszą o pilne po-
życzenie pieniędzy. Niestety, po przeka-
zaniu pieniędzy okazuje się, że jest to 
oszustwo, a pożyczona kwota przepada. 
Tylko w ostatnim czasie mieszkańcy na-
szego powiatu padając ofiarą sprawców 
stracili łącznie około 215 tys. złotych. 
W każdym odnotowanym przypadku 
nasi mieszkańcy byli informowani, że 
ich rzekoma „wnuczka” lub „wnuczek” 
spowodowali śmiertelny wypadek i po-
trzebują pieniędzy, aby wykupić się 
z aresztu. Policjanci apelują o rozwagę 
i radzą jak nie dać się okraść.

W ostatnim czasie policjanci z po-
wiatu warszawskiego zachodniego po-
nownie otrzymali sygnały, że na terenie 
powiatu pojawili się oszuści próbujący 
wyłudzać od osób starszych lub samot-
nie mieszkających pieniądze metodą 
tzw. „na wnuczka”. Z ostatnio zgłoszo-
nych policjantom przypadków wynika, 
że mieszkańcy naszego powiatu pa-
dając ofiarą sprawców stracili łącznie 
około 215 tys. złotych. Sprawcy proszą 
o przekazanie pieniędzy, które mają 
im pomóc w rozwiązaniu nagłego pro-
blemu. Ostatnio coraz częściej jest to 
historia o wypadku drogowym, w tym 
potrąceniu śmiertelnym osób, którego 
rzekomo mają być sprawcami i proszą 
o pieniądze, które mają pomóc w „wy-
kupieniu się i zwolnieniu z aresztu”. 
Legenda ta jest też rozbudowywana 

o rolę policjanta, prokuratora lub ad-
wokata, któremu rzekomy „wnuczek” 
lub „wnuczka” przekazuje słuchawkę. 
Osoba ta utwierdza pokrzywdzonego 
w przekonaniu, że sytuacja, w której się 
znalazł krewny jest trudna i wymaga 
szybkiego zorganizowanie dużej sumy 
pieniędzy. Podczas takiej rozmowy po-
krzywdzony jest poddawany nieustan-
nej presji czasu, co uniemożliwia mu 
chłodnego przeanalizowania sytuacji, 
w której się znalazł i nabrania do niej 
dystansu. Rozmówca też zastrzega 
sobie, aby pokrzywdzony nikogo nie 
informował o przeprowadzonej roz-
mowie telefonicznej, z uwagi na „de-
likatność” sprawy, zapewniając sobie 
tym samym możliwość swobodnego 
działania do czasu odebrania gotów-
ki. W czasie pierwszej rozmowy prze-
stępca sonduje możliwości finansowe 
ofiary i prosi o pilne zorganizowanie 
pieniędzy. W chwili, kiedy uzyska zgodę 
na pożyczkę, umawia się na spotkanie. 
Jednocześnie informuje, że nie będzie 
mógł przyjść po pieniądze osobiście. 
Tłumaczy, że po gotówkę przyjdzie jego 
znajomy lub znajoma (czasami podaje 
dane znajomego łącznie z numerem 
dowodu osobistego i dokładnie go opi-
suje) lub w zależności od legendy, którą 
się posłużył, informuje, że pieniądze od-
bierze np. adwokat. Podstawiona osoba 
współpracuje z oszustem i odwiedza 
ofiarę w domu lub spotyka się z nią 
w ustalonym miejscu. Niekiedy oszuści 
umawiają się na spotkanie pod ban-
kiem, aby szybko zabrać gotówkę. Po 
odebraniu pieniędzy kontakt się urywa. 

Starsze osoby, które czasem oddają 
nieznajomym wszystkie oszczędno-
ści, a nawet biorą kredyty, aby pomóc 
rzekomym najbliższym, nie mają świa-
domości, że stają się ofiarami zorgani-
zowanych grup przestępczych. Nieste-
ty starsze osoby, które padają ofiarą 
oszustów w żaden sposób nie potwier-
dzają, czy dzwoniący to rzekomy wnu-
czek lub kuzyn.

Dlatego tak ważne jest, aby pamiętać 
o kilku podstawowych zasadach. Jeśli 
osoba w rozmowie telefonicznej poda-
je się za członka naszej rodziny i prosi 
o pomoc, sprawdźmy, czy jest to praw-
dziwy krewny. Oddzwońmy do niego 
lub skontaktujmy się z innymi członka-
mi rodziny, którzy mogą potwierdzić, 
że jest to ta osoba, za którą się podaje 
oraz czy rzeczywiście potrzebuje takiej 
pomocy, o jaką prosi. Pamiętajmy, aby 
zawsze o swoich podejrzeniach powia-
domić Policję. Rozmawiajmy z członka-
mi rodziny o tego rodzaju oszustwach. 
Ostrzegajmy i mówmy, co należy robić 
w takich sytuacjach.

Przypominamy, że Komenda Sto-
łeczna Policji uruchomiła specjalną 
linię telefoniczną dla osób, które po-
dejrzewają, że mógł do nich zatelefono-
wać oszust podający się za „wnuczka”, 
„krewnego” lub „policjanta – funkcjo-
nariusza CBŚP”. 

Numer 22 60 33 222 czynny jest 
przez całą dobę. 

NaDKOM. EWELINa GROMEK-OćWIEJa
OFICER PRaSOWy

KOMENDy POWIaTOWEJ POLICJI 
DLa POWIaTU WaRSZaWSKIEGO ZaCHODNIEGO

Z SIEDZIBą W STaRyCH BaBICaCH

Pracowicie zaczął się 2015 rok dla strażaków. W miesiącu 
styczniu br. na terenie gminy miało miejsce jedenaście 

zdarzeń, w tym 4 pożary i 7 miejscowych zagrożeń, Ochot-
nicza Straż pożarna w Laskach interweniowała pięciokrot-
nie a OSP w Izabelinie 9 razy. W dniu 8 stycznia wczesnym 
popołudniem, przypuszczalnie na skutek podpalenia przez 
osobę pod wpływem alkoholu, nastąpił pożar wewnątrz 
parterowego budynku mieszkalnego, na terenie para-
fii rzymsko katolickiej w Laskach. Błyskotliwa akcja OSP 
w Laskach i Izabelinie spowodowała uratowanie bezpo-
średnio zagrożonych pożarem trzech mieszkań. W dniu  
20 stycznia, w porze nocnej miał miejsce pożar w Izabe-
linie w budynku mieszkalnym przy ul. Wołodyjowskiego, 
spaleniu uległa część mebli kuchennych. Trzeciego stycznia 
w godzinach wieczornych paliły się wieńce na cmentarzu 
w Izabelinie. Piątego stycznia w Izabelinie przy ul. 3 Maja 
paliły się śmieci i różne odpady w kontenerach. W dniu 
21 stycznia przy zbiegu ulic Tetmajera i 3 go Maja miała 

Interwencje Ochotniczych Straży Pożarnych w styczniu 2015 r. 
miejsce kolizja drogowa dwóch samochodów osobowych. 
Straż pożarna zabezpieczała miejsce zdarzenia kierując ru-
chem drogowym do czasu przybycia policji, odholowano 
uszkodzone samochody z jezdni oraz dokonano neutraliza-
cji sorbentem rozlanych na skutek zdarzenia płynów eks-
ploatacyjnych. 10 stycznia strażacy z OSP w Laskach przy  
ul. Partyzantów zdjęli z drzewa kota, na którym przeby-
wał od 2 dni. W dniu 26 stycznia w Izabelinie przy ul. Orła 
Białego na skutek nieostrożnego manewrowania samo-
chodem osobowym została uszkodzona, znajdująca się 
na ścianie zewnętrznej budynku, skrzynka ochronna gazo-
mierza, co spowodowało rozszczelnienie instalacji. Ewaku-
owano 6 osób, wyłączono napięcie elektryczne, wezwano 
pogotowie gazowni, postawiono specjalną kurtynę wodną 
w celu zapobieżenia wybuchowi . W 4 przypadkach przy 
ul. Partyzantów, Rynkowej, żurawiej i al. Dębów usunięto 
drzewa powalone przez silne wiatry z ogrodzeń i ulic.

PłK MGR INż. EDWaRD GIERSKI
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Tegoroczne ferie zimowe w naszej 
gminie z pewnością nie oznaczały 

nudy. Centrum Kultury Izabelin przygo-
towało specjalną dwutygodniową ofer-
tę (od 19 stycznia do 30 stycznia br.) dla 
dzieci, które chcą w ciekawy, aktywny 
i pełen wrażeń sposób spędzić czas wol-
ny. Program został tak skonstruowany, 
by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Na małe wulkany energii czekały zaję-
cia sportowe, taneczne czy sztuk walki 
(np. capoeira). Zorganizowane zajęcia 
ruchowe odbywały się też na świeżym 
powietrzu, na lodowisku, na terenie 
Zespołu Szkół w Izabelinie. Profesjonal-
na łyżwiarka prowadziła dla chętnych 
dzieci zajęcia nauki jazdy na łyżwach. 
Nie ma to jak stawianie pierwszych kro-
ków wspólnie z rówieśnikami. W grupie 
raźniej jest przeżywać wzloty i upadki, 
wspólnie doświadczać sukcesów. Z na-
uki skorzystało ponad sto początkują-
cych małych łyżwiarzy.

Wrażliwość plastyczną najmłodsi 
mieli szansę rozwijać na zajęciach z ma-
larstwa, rysunku, wycinania i innych 
form manualnych. Uczestnicy stworzy-
li piękne autorskie dzieła, obrazki, kar-
nawałowe maski, wycinanki itp. 

Dzieci, które wolały pogimnastyko-
wać swój umysł zostały zaproszone do 
wspólnej zabawy w gry planszowe i lo-
giczne. absolutnym hitem okazało się 
wspólne budowanie z klocków Lego. 
Tu nie było żadnych barier, ani różno-
rodny wiek, ani duża liczba chętnych. 
Wspólne tworzenie wzięło górę i dało 
zaskakujące efekty. Zainteresowaniem 
cieszyły się również warsztaty kompu-
terowe, które były prowadzone w for-
mie ciekawej zabawy. Dziewczynki 
małe i duże chętnie brały udział w spo-
tkaniach z piosenką, podczas których 
razem śpiewały. Jednak wszystkich 
uczestników zajęć połączyły atrakcje 
na sali koncertowej CKI m.in. przed-
stawienie teatralne pt. „12 miesięcy”, 
popołudnie z iluzją na wesoło oraz dwa 
bale karnawałowe. Podczas ferii zimo-

wych działało też „Kino za rogiem”, 
w którym każdego dnia dzieci miały 
wyświetlane dwa filmy. Warto również 
dodać, że wszystkie te atrakcje były zu-
pełnie za darmo.

Trzeba przyznać, że spora część 
naszych małych mieszkańców została 
w domu, bo w akcji wzięło udział po-
nad 700 osób. 

Cieszymy się, że tyle młodych ludzi 
postanowiło wyjść z domu, zostawić 
laptopy, telewizory i gry komputerowe 
i razem z innymi spędzić ten cudowny 
wolny czas. 

IWONa MaZUREK 
FOT. GRZEGORZ NOWICKI, BEaTa JaGODZIńSKa, 

JaNUSZ MaRCINIaK

FERIE ZIMOWE w CKI
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Oprócz codziennej statutowej pracy 
nasze Gminne Przedszkole w La-

skach organizuje wiele integracyjnych 
spotkań, w których uczestniczą wszyst-
kie społeczności przedszkolne, czyli 
dzieci, ich rodziny, nauczyciele, a tak-
że pracownicy obsługi. Jedną z takich 
uroczystości jest coroczny Bal Karna-
wałowy, który organizujemy już od 
2009 roku. Ta cykliczna impreza odby-
wa się w styczniu w sali widowiskowej 
Centrum Kultury Izabelin. Jak zwykle 
zadbaliśmy o piękny, karnawałowy wy-
strój i oczywiście jak co roku nie zabra-
kło kolorowych balonów i serpentyn. 
W tym roku nasz bal odbył się w sobo-
tę 10 stycznia i ze względu na dużą licz-

bę uczestników został podzielony na 
dwie tury. W pierwszej turze bawiły się 
dzieci z grup: Biedronki, Sówki, Jeżyki 
i Zajączki, a w drugiej – Pszczółki, żabki 
i Wiewiórki. 

Nasze bale prowadzone są przez 
zawodowych animatorów. Tematem 
przewodnim tegorocznego balu były 
„Baśnie z 1001 nocy”. Podczas zabawy 
prowadzący oferowali wiele wspólnych 
tańców i konkursów skierowanych za-
równo do naszych przedszkolaków, ich 
rodzeństwa, jak i rodziców, a czasem 
i dziadków. I tym razem wszyscy uczest-
nicy balu zachwycili nas przepięknymi 
kreacjami. W naszym bajkowym świe-
cie bawiły się małe i duże księżniczki, 

wróżki i czarownice, byli mali i duzi 
rycerze, filmowi super bohaterowie, 
a także przedstawiciele różnych za-
wodów w tym służb mundurowych. 
Nie zabrakło też wszelkich zwierzątek, 
w tym motylków, biedronek, czy kot-
ków. Oczywiście były też stroje nawią-
zujące do tematu przewodniego balu. 
Nawet prowadzący byli pod wrażeniem 
naszych rodziców, którzy fantastycznie 
bawili się ze swoimi dziećmi w prze-
cudnych strojach.

Zorganizowaliśmy też poczęstunek, 
podczas którego serwowaliśmy man-
darynki i przepyszne ciasta upieczone 
przez chętnych rodziców. Podczas balu 
można było również skorzystać z usług 
fotografa i wykonać pamiątkowe zdję-
cia. 

Jesteśmy bardzo dumni z tak wspa-
niałych dzieci i ich rodziców, którzy 
wspólnie bawią się razem z pracow-
nikami naszego przedszkola. Dzięku-
jemy wszystkim rodzicom za wpłaty 
na fundusz Rady Rodziców, z którego 
zostały pokryte wszystkie koszty zwią-
zane z imprezą. Bal daje możliwość 
wspólnej zabawy całych rodzin i wpły-
wa na integrację społeczności lokalnej. 
Mamy nadzieję, że te radosne chwile 
na długi czas pozostaną w pamięci nie 
tylko naszych pociech, ale wszystkich 
uczestników naszego balu. 

Wszystkim bardzo dziękuję za wspa-
niałą zabawę 

DyREKTOR PRZEDSZKOLa ELżBIETa PaWłOWSKa

Gminnego Przedszkola w Laskach
BaL Karnawałowy
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Na terenie Zespołu Szkół w Izabelinie w dniach 10 i 11 
stycznia odbyły się II Halowe Mistrzostwa Izabelina 

w piłce nożnej. Organizacją tej sportowej imprezy zajął się 
Mateusz żurkowski.

Na chętne drużyny długo nie trzeba było czekać i do mi-
strzowskich rozgrywek zgłosiło się 16 drużyn. Z samej gminy 
Izabelin było ich aż 5, tzn. : Mechaniczne Szkolne, La Furia, 
Rondo Laski, DJ i armagedon. Pozostałe 9 drużyn reprezen-
towało sportowców spoza terenu gminy. 

Wszystkie zespoły zostały podzielone na cztery grupy (a, 
B, C, D). Faza grupowa została rozegrana w sobotę, a w nie-
dzielę rozegrano kolejne mecze, które przed wieczorem za-
kończyły się finałem.

Zwycięzcami II Halowych Mistrzostw Izabelina zosta-
ła bardzo mocna drużyna AnonyMmous (zdobyli komplet 
punktów, tracąc zaledwie 2 gole) , II miejsce przypadło 
drużynie La Furia, która zaskoczyła wszystkich pokonując 
w półfinale drużynę Kordiał – zdobywcę III miejsca. Ogrom-
nym zaskoczeniem była najmłodsza drużyna turnieju Pris, 
która wygrała IV miejsce.

Na koniec turnieju wręczono też nagrody indywidualne. 
Najlepszym strzelcem został Mariusz Szczepański (23 bram-
ki), najlepszym bramkarzem okazał się Maciej Miękina, 
a najlepszym zawodnikiem Przemysław Bałajzy. Wszystkie 
nagrody indywidualne trafiły do drużyny anonyMMous.

IWONa MaZUREK
ZDJęCIa: PaTRyCJa MaTCZaK I SyLWIa SIWEK 

Piątkowy (30 stycznia) występ artura Gotza na Małej Scenie pod łosiem 
należy zaliczyć do wyjątkowo udanych. W naszej muzycznej kawiarence 

zgromadziło się ponad 50 osób, aby posłuchać piosenek z dobrym tekstem. 
Było zabawnie, czasem nastrojowo – artur Gotz płynnie i z sensem przecho-
dził z nastroju w nastrój. Zaprezentował się zarówno jako charyzmatyczny, 
wyrazisty aktor, jak również dobry wokalista. Oprócz piosenek takich twór-
ców jak Okudżawa (Czarny kot, Balonik, Modlitwa), Grechuta (Nie dokazuj) 
czy Osiecka (Jeszcze zdążę wam zaśpiewać) pojawiły się też utwory z najnow-
szej płyty Gotza „Mężczyzna prawie idealny”, które napisała specjalnie dla 
niego agnieszka Chrzanowska, m.in. promujący album utwór „Milionerzy”. 
Premiera płyty już niebawem.
3.02 – premiera teledysku do piosenki „Milionerzy” w Teleexpressie u Marka 
Sierockiego; 9.02 – premiera radiowa płyty w radiowej Trójce u artura andrusa
14.02 – premiera telewizyjna w „Pytaniu na Śniadanie” w TVP 2

KaROLINa DUBaNIEWICZ

Drugie Halowe Mistrzostwa Izabelina 
w piłce nożnej już za nami…

Mężczyzna prawie idealny…
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W zimowy niedzielny wieczór  
(25 stycznia br.) w Centrum 

Kultury Izabelin odbyła się prapre-
miera karnawałowego spektaklu mu-
zycznego pt.„Kulig – Polskie Zapusty” 
w wykonaniu Zespołu Pieśni Tańca 
Politechniki Warszawskiej z udzia-
łem przedstawicieli wychowanków 
zespołu. Przedstawienie pokazywało 
zabawę szlachty polskiej z końca XIX 
wieku i było zagrane na scenie przez 
ponad 90 osób. Reżyserem spektaklu 
był Janusz Chojecki, orkiestrą dyrygo-

„Kulig – Polskie Zapusty”Jak Karnawał, to karnawał
Tańce, śpiewy, maski, bale
Wszystko to masz w karnawale
Mały, duży, młodociany
Wszyscy chcą uderzać w tany 
Najważniejsze jest spotkanie
Nie mniej ważne jest ubranie …

Halina Dragan
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„Kulig – Polskie Zapusty”
wała Ewa Kalińska a chór poprowadził 
Mariusz Kolinko. 

W rolach głównych wystąpili: Ja-
nusz Czyżewski, Gabriel Matus, Pa-
tryk Misztal, Michał Szołucha, Elżbieta 
Czerwińska, Marta Domoracka, Kata-
rzyna Kalińska, anna Morawska, anna 
Tytoń, Cezary Florczak, Michał Kocon, 
Filip Krzysiek, Julian Lindner, Tomasz 
Olszewski, Jakub Pawluczuk, Grzegorz 
Suchta, Grzegorz Szczepański, Piotr 
Tarnowski, Wiesław Ulikowski, andrzej 
Chłanda, Tomasz Jaryniuk, Katarzyna 
Perkman-Majewska, arkadiusz Skol-
mowski, Krystian Szydłowski, agata 
Kaczmarek, Magdalena Zinówko.

Podczas widowiska mogliśmy zo-
baczyć scenki z życia polskiej szlach-
ty, stare, często zapomniane tradycje 
i obyczaje. Uczestniczyliśmy w kra-
kowskim weselu, przygotowaniach do 

16 stycznia w CKI wystąpiła kilkunastoosobowa grupa wo-
kalna NotaBene. Artyści wykonali dla nas kolędy i utwory 
świąteczne m.in. Pójdźmy wszyscy do stajenki, W ubogiej sta-
jence, Z narodzenia Pana, Nad Betlejem, Oj maluśki, Mizerna 
cicha, Lulajże Jezuniu, Gdy śliczna Panna, Let it snow, White 
Christmas, Ding dong, Chociaż zmęczona i Kolęda o Gwieź-
dzie, a także ponadczasowe piosenki z Kabaretu Starszych 
Panów (np. Na całej połaci śnieg), w opracowaniu znanego 
chórmistrza i aranżera – Andrzeja Borzyma. Oprócz niego 
zespół tworzą: agnieszka Szopińska, Magdalena Sowik, Mał-
gorzata Kolera, Justyna Niewiarowicz, anna Torebko, Urszula 
Ciołkiewicz-Latek, anna Szkudlarek, Hubert Gonciarz, Karol 
Jakubaszek, adam Ciesielski, Marcin Mądry, Krzysztof Paw-
łowski, łukasz Borkowski. Niepowtarzalne brzmienie tego 
śpiewającego à capella zespołu, to wspaniałe muzyczne do-
świadczenie, pokazujące, ile możliwości ma ludzki głos.

 KaROLINa DUBaNIEWICZ
Na całej połaci śnieg…

karnawałowej zabawy oraz w staropol-
skich namowach (zalotach). 

artyści występowali w bogato zdobio-
nych strojach z epoki, które zachwycały 
krojami, kolorami i starannością wyko-
nania. Wykonawcy wspomagani chórem 
i orkiestrą zaśpiewali wiele pięknych, lu-
dowych przyśpiewek i pieśni. Były to m.in. 
„My sobie jedziem kuligiem”, „Niechże 
będzie pochwalony”, „Kurdesz”, „Pije 
Kuba”, „Dajcież mi kielicha” i „Wypił, wy-
pił”, „Oj ni masz to ni ma”, „albośmy to 
jacy tacy”, „Ten mem zdaniem”. Ogrom-

ną pasją i zaangażowaniem wykazali 
się również tancerze, którzy zatańczyli 
skoczne, polskie tańce m.in. krakowiaki, 
mazury, polonezy i wiele innych. Całość 
przedstawienia wywoływała na twa-
rzach publiczności jednocześnie uśmiech 
i radość oraz łzy wzruszenia, ale warto-
ścią nadrzędną było poznanie polskich 
tradycji i dziedzictwa narodowego, tak 
często w dzisiejszych czasach zrzuconych 
na drugi plan.

IWONa MaZUREK
FOTO OLEKSaNDR KUMPaN
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Szkoła Rodzenia w Izabelinie od 
2007 roku prowadzi kursy dla ocze-
kujących dzieci par z Gminy Izabelin. 
W ubiegłym roku odbyło się 5 kur-
sów, w których uczestniczyło kilka-
dziesiąt par.

Rodzice, którzy korzystali z pierw-
szych zajęć Szkoły posłali już swoje dzie-
ci do szkoły. Od tego czasu program się 
zmieniał, aktualizowany jest o wiado-
mości z zakresu położnictwa i ginekolo-
gii oraz pielęgnacji noworodka zgodnie 
z obecnymi rekomendacjami, promu-
jemy poród aktywny. Karda kształci się 
nieustannie, jednak od uczestników tak-
że czerpiemy swoją wiedzę. Niejedno-
krotnie ci przygotowujący się do roli 
rodziców, zainteresowani na przykład 
tematami ”eko”, nowościami stają się 
w tych dziedzinach ekspertami i chęt-
nie dzielą się swoją wiedzą. Czasem od-
wiedzają nas po porodzie i opowiadają 
o swoich doświadczeniach. Kilkakrotnie 
naszym gościem była Marta, która przy 

każdej z dwóch ciąż uczestniczyła w na-
szej Szkole Rodzenia. Potem z malu-
chem zawiniętym w chuście opowiadała 
o swoich doświadczeniach z pielęgnacji 
eko, chustowaniu. Chętnie do nas wraca 
a my tak samo chętnie ją gościmy.

Niewielkie grupy dają możliwość 
utrzymania kameralnej atmosfery, co 
ułatwia poruszanie czasem intymnych 
tematów. To i działalność lokalna może 
stanowić ułatwienie nawiązania kon-
taktów. Mamy nadzieję, że taki efekt, 
w postaci przyjaźni międzysąsiedzkiej, 
w naszej Gminie następuje.

Od 2011 roku ciężarne mieszkanki 
Gminy Izabelin skorzystały ze Szkoły Ro-
dzenia bezpłatnie. Jako koordynatorka 
szkoły planowałam kursy w zależności 
od terminów porodu zgłaszających się 
i każda para miała możliwość uczestni-
czenia w odpowiednim momencie cią-
ży. Cieszyło nas ogromnie kiedy panie 
zgłaszały się ponownie do naszej Szko-
ły w kolejnych ciążach. Pozdrawiamy 
wszystkich Rodziców, którzy uczęsz-
czali na zajęcia przez te 7 lat.

Szkoła rodzenia

CZYTAMY DZIECIOM
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Izabelinie

czytane są książki dla dzieci.
Zapraszamy do słuchania baśni, bajek,  

wierszy, legend, opowiadań.

25 lutego 2015  godz. 15.00 
Marysia u babci i dziadka Nadii Berkane

25 marca 2015  godz. 15.00 
Co się dzieje kiedy śpisz Macieja łazowskiego

ZaPRaSZaMy

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W IZABELINIE

zaprasza na wystawę fotografii
Urszuli Żakowskiej 

które można oglądać w godzinach pracy Biblioteki:
poniedziałek, środa i czwartek od 11.00 do 18.30, 

wtorek i piątek od 9.00 do 16.00  a w soboty od 10.00 do 14.00.

DEKLARACJE DOTYCZĄCE ZAMIESZKANIA
W związku z licznymi przypadkami nie zgłaszania zmian 
w deklaracji dotyczącej odbioru odpadów informujemy, 
że zgodnie z §3 pkt. 3c Regulaminu odbioru odpadów 
komunalnych, przyjętego uchwałą XI/89/11 z 2011r., 
mieszkaniec ma obowiązek złożyć deklarację o liczbie 
osób zamieszkujących daną nieruchomość w ciągu 14 
dni od dnia zaistnienia zmiany.
Zmiany, które należy uaktualnić dotyczą:
− zamieszkania dodatowych osób,
− wyprowadzki osób poza teren gminy
− urodzenia dziecka,
−  zgłoszenia niezameldowanego dziecka do szkoły, przed-

szkola,
− zgonu mieszkańca,
− tymczasowe zamieszkanie (również działki letniskowe),
Jednocześnie informujemy, że w najbliższych miesiącach 
prowadzona będzie kontrola zamieszkania. Mieszkań-
ców prosimy o współpracę przy weryfikacji.

ZŁOTE GODY
Urząd Stanu Cywilnego w Izabelinie informuje, iż 
pary małżeńskie, które w 2015 roku będą obchodzi-
ły jubileusz  50-lecia małżeństwa bądź obchodziły go  
w latach wcześniejszych, lecz nie otrzymały Meda-
li za długoletnie pożycie małżeńskie nadanych przez 
Prezydenta RP, mogą zgłaszać swój jubileusz do USC  
w Izabelinie (osobiście, przez najbliższą rodzinę lub 
pod nr tel. 22 722 89 39). Pary małżeńskie, które zo-
staną zgłoszone do USC do końca marca br. otrzymają 
medale jesienią 2015 r. Informacja dotyczy jedynie 
par małżeńskich, które są zameldowane na terenie 
Gminy Izabelin na pobyt stały.   

W dniu 22.01.2015 r w Gminnej Bibliotece odbyło się 
spotkanie Radnej Bronisławy Bieńkowskiej z mieszkań-
cami Sierakowa. W spotkaniu uczestniczyły 24 osoby. 
Wśród zaproszonych gości obecni byli: zastępca wójta 
p. agnieszka Sobczak, kierownik Referatu architektu-
ry i Geodezji p. Krzysztof Stańczyk oraz przedstawiciel 
firmy Kampinostelco p. Robert Borkowski.
Podjęto tematy dotyczące etapów realizacji: miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Sierakowa – etap II, projektów technicznych i budo-
wy kanalizacji i wodociągu oraz podłączenia przyłącza 
telekomunikacyjnego w technologii światłowodowej.
Radna również dostrzega konieczność szybkiego re-
montu ulicy Sierakowskiej na odcinku od ul. Końco-
wej do ul. Gen. R. abrahama oraz podniesienia jako-
ści boisk sportowych. Prosi mieszkańców o zwracanie 
uwagi tym, co wyrzucają śmieci do lasu, zaśmiecają 
ulicę, niszczą mienie publiczne. apeluje o dbanie,  
o estetyczny wygląd Sierakowa.

Bronisława Bieńkowska

Zapraszamy na kursy Szkoły Rodzenia 
w 2015 roku

Szkoła Rodzenia w Izabelinie finan-
sowana jest przez Gminę Izabelin, re-
alizowana przez SPZOZ Izabelin. Funk-
cjonuje dzięki zaangażowaniu wielu 
- Władz i Pracowników Gminy Izabelin 
i Ośrodka Zdrowia, Dyrekcji Szkoły Pod-
stawowej w Izabelinie a także oddaniu 
wykładowców i oczywiście wspania-
łych uczestników.
Informacje i zapisy 608 634 886
email: jagna@sla-w.com 

JaGNa SZULC-KaMIńSKa
WWW.SZKOLaRODZENIaIZaBELIN.PL

ZDJęCIE: STaŚ SyNEK UCZESTNIKóW KURSU 
WIOSNa 2014



Dokładnie w walentynki pożegnaliśmy 
karnawał wielkim balem ostatko-

wym w CKI. 150 osób wspaniale się ba-
wiło przy muzyce zespołu The Music Ma-
chine i suto zastawionych stołach. Całą 
zabawę prowadził wodzirej, który wraz 
z partnerką uczył podstawowych kroków 
tanecznych: salsy, cza-czy, walca i wielu 
innych. Uczestnikom balu podobały się 
też integrujące tańce w kole oraz poka-
zy profesjonalnej pary tanecznej. Miłą 
atrakcją był konkurs tańca z nagroda-
mi. Uczestnicy balu niemal nie schodzili  
z parkietu i bawili się do białego rana.

KaROLINa DUBaNIEWICZ
FOTO OLEKSaNDR KUMPaN

Niech żyje bal!
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DATA /MIEJSCE TEMAT WYKŁADU PROWADZĄCY 

2.02.2015 g.10.00 CKI Medytacja, wizualizacja, czyli wewnętrzny 
przewodnik ku zdrowiu 

Dr Paulina Hakim psycholog, 
psychoonkolog 

9.02.2015 g.10.00 Gdzie jest Don Juan czyli poeta zakochany Dr Katarzyna Szymańska-Stułka 
muzykolog

16.02.2015 g.10.00 CKI „Złote i czerwone”-swobodny przewodnik po 
kulturze Chin

Miłosz Kamil Manasterski
Poeta

19.02.2015 g.10.45 zbiórka przy 
kasach Zamku Królewskiego Car wielkiej nadziei Mgr Sławomir Szczocki 

historyk 

23.02.2015 g.10.00 CKI Przyjemny zapach Hanzy Mgr anna Kłossowska
 pisarka, dziennikarka podróżniczka 

2.03.2015 g.10.00 CKI Psychosomatyka czyli rzecz o tajemniczym 
związku ciała z psychiką

Dr Paulina Hakim psycholog, 
psychonkolog 

5.03.2015 g.10.00 CKI Bezcenne makroelementy i ich znaczenie Dr Jadwiga Strzemżalska 
gerontolog 

9.03.2015 g.10.00 CKI Balsam na całe zło czyli jak stworzyć naturalne 
kosmetyki

Katarzyna Kochańska 
aromaterapeuta

12.03.2015 g.10.00 CKI Bezcenne mikroelementy i ich znaczenie Dr Jadwiga Strzemżalska – Gerontolog 
16.03.2015 g.10.00 CKI azja- inny wymiar – symbole,znaki i zaklęcia Mgr Felicja Bilska – etnograf 
19.03.2015 g.10.45 przy kasach 
Zamku Królewskiego Istambuł Mgr Beata artymowska

historyk sztuki
23.03.2015 g.10.00 CKI Święci opiekunowie spraw ludzkich Mgr Jadwiga Migdał  – etnograf 
24.03.2015 WyJaZDOWE WaRSZTaTy EDUKaCyJNE  

30.03.2015 g.10.00 CKI Wielkanoc w Ziemi Świętej i na świecie
WIELKaNOC UTW 11.00-12.00  

Mgr Krzysztof Dworczyk  
podróżnik

PRZERWa WIELKaNOCNa 
9.04.2015 g.10.45  zbiórka przy 
kasach Zamku Królewskiego Nefretitti egipska piękność Mgr anna Czekaj

historyk sztuki 

13.04.2014 g.10.00 CKI Powrót do źródeł czyli jak zrobić domowe 
aromaterapeutyczne spa 

Katarzyna Kochańska
aromaterapeuta 

16.04.2015 g.10.45 zbiórka  przy 
kasach łazienek Królewskich 

Zajrzeć do pracowni – o pracach konserwatorskich 
prowadzonych w łazienkach Królewskich wykład 
Max. 12os. ZaPISy do 13.04!!!

Mgr Piotr Zambrzycki

20.04.2015 g.10.00 CKI architektura i literatura BUDaPEST aleksandra Manasterska- architekt 
Miłosz Kamil Manasterski – poeta 

23.04.2015 g.10.45 zbiórka przy 
kasach Zamku Królewskiego Florencja Mgr Beata artymowska  

historyk sztuki 
27.04.2015 g.10.00 CKI Jedwabne złoto dalekiego wschodu Mgr Felicja Bilska – etnograf 
4.05.2015 g.10.00 CKI Nikifor – genialny artysta Mgr Jadwiga Migdał  – etnograf 
7.05.2015 g.10.45 zbiórka przy 
kasach Zamku Królewskiego Pałac pod Blachą Mgr Beata artymowska 

historyk sztuki 
11.05.2015 g.10.00 CKI architektura XX wieku . Mistrz światła alvaro alto Mgr Joanna Czarnocka etnograf 
14.05.2015 g.10.45 zbiórka przy 
Rondzie Waszyngtona przed 
Rainbow Tours 

Saska Kępa – sławni ludzie i piękna architektura – 
spacer z przewodnikiem  max. 12 os. ZaPISy Mgr Patrycja Jastrzębska 

18.05.2015 g.10.00 CKI Słuchać czy mówić o komunikacji z bliskimi Mgr anna Połaniecka psycholog 
21.05.2015 g.10.45 zbiórka przy 
kasach Zamku Królewskiego Zamkowe ogrody i arkady Kubickiego Mgr Beata artymowska 

Historyk sztuki
25.05.2015 g.10.00 CKI Frida Khalo Mgr Marek łasisz – Podróżnik 
1.06.2015 g.10.00 CKI Tkaniny i biużuteria afryki Dr Karolina Marcinkowska – Etnograf 
5.06.2015 WyCIECZKa
11.06.2015g.10.45
zbiórka przed Kinem Wisła 

żoliborz oficerski –spacer z przewodnikiem   
max. 12 os. ZaPISy! Mgr Patrycja Jastrzębska 

KALENDARIUM WYKŁADÓW 

SEMESTR LETNI

ROK AKADEMICKI 2014/2015
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Centrum Kultury Izabelin organizuje w marcu 2015 
spacery  nordic walking w dniach 7, 14, 21 i 28 marca  

o godz. 9.00 /soboty/. Zbiórka przed wejściem do budyn-
ku CKI.

Wszystkich, niezależnie od wieku zapraszamy na zajęcia 
Nordic Walking!

Wspólne marsze to przyjemna forma aktywnego spędze-
nia wolnego czasu. aktywna rekreacja pozytywnie wpływa 
na ciało i umysł.

Zajęcia rozpoczynają się rozgrzewką, jest to też czas dla 
ostatnich spóźnialskich, aby dołączyć do grupy. Następnie 
wspólnie wchodzimy do lasu – poruszamy się wyznaczony-
mi szlakami i ścieżkami dydaktycznymi.

Czas i tempo marszu jest dostosowane do poziomu 
uczestników. W przypadku marszu osób regularnie uczest-
niczących w zajęciach staramy się zwiększać tempo. Obec-
nie średnio pokonujemy około 5-6 kilometrów w czasie jed-
nej godziny.

Zajęcia trwają od 2 do 3 godzin. W tym czasie istnieje 
możliwość nabrania nawyku prawidłowej techniki Nordic 
Walking, pod okiem instruktora Polskiej Federacji Nordic 
Walking (PFNW), poznania okolic Puszczy Kampinoskiej, 
oraz poznania ciekawych ludzi z pasją do aktywności na 
świeżym powietrzu.

Zajęcia kończą się ćwiczeniami rozciągającymi. Do zoba-
czenia!

aNNa MaNDES

Marsze nordic walking
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Przekaż 1% Podatku 
Mam na imię Kamil. W wieku 27 lat 

uległem ciężkiemu wypadkowi w pracy. 
Doznałem poważnego urazu kręgosłupa, 
od wypadku minęło już 3 lata, nadal po-
trzebuję intensywnej rehabilitacji. Obecnie 
poruszam się na wózku inwalidzkim. Zwra-
cam się do Państwa z gorącą prośbą! Proszę 
przekażcie 1% swojego podatku. Tak nie-
wiele, a tak dużo może. Dziękuję za dotych-
czasową pomoc i proszę o dalsze wsparcie.

KRS 00000 37220
Cel szczegółowy: dla Kamila Łuczaka

Pozdrawiam Kamil

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 18, 01-938 WarSzaWa
tel. 690 809 099

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY: 
14 MARCA 2015 R. W GODZ. 10.00–13.00

 
 

 
ul.Estrady 9,  Mo ciska  05-080 Izabelin 

 

tel/fax (22) 834 10 29 
 

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

 

PIERZEMY I CZY CIMY 
 

DLA CIEBIE: 
 

odzie  codzienn , biznesow , 
wieczorow , osobist , skórzan ,  

sportow  a tak e torebki, plecaki, 
obuwie skórzane… 

 
 

 

Zapraszamy 
 pon.-pt. 8-20    sob. 8-14 

 

Parking, podjazd dla niepe nosprawnych 
 

Nauka języków obcych (angielski, francuski, niemiecki)  
u najlepszej lektorki w Warszawie

Tel. 696 137 381

GMINNa BIBLIoteka PuBLICzNa  
W IzaBeLINIe zaPraSza

na III spotkanie dyskusyjnego klubu książki

27 luty (piątek) 2015 r. godz. 17.30

W programie rozmowa o książce 
alice Munro Miłość dobrej kobiety

 

600 800 407 

kameralny 

 

 
 

1% Podatku

dLa 
oChotNICzej Straży PożarNej 

W LaSkaCh

WSPoMóż NaS

krS 0000072635

Więcej  

informacji  

o działalności  

Centrum kultury Izabelin  

znajdą Państwo  

na naszej stronie 

internetowej  

www.centrum.izabelin.pl  

oraz na  

facebooku
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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)

Casa dei Bambini
ul. Szkolna 16
Izabelin Hornowek

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
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REKLAMY26

Gabinet Stomatologiczny
Klaudiusz Maroszyński

Lekarz dentysta

Izabelin
ul. Siemiradzkiego 6a

Tel. 501 278 987

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%
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GABINET STOMATOLOGICZNY

Joanna Wronkowska
tel.791 984 484

05-080 Izabelin 
ul.Orła Białego 81 

22 722 76 77

Skład Opału „Minex”
* Opał ekologiczny
* drewno kominkowe
* Brykiet trocinowy
* Pellet granulat
* Ekogroszek
* Koks, węgiel

Tel. 22 722 90 31, 600 285 898 
Stare Babice, ul. Ogrodnicza 2

SKUP ZŁOMU STALOWEGO,
Transport do 10 km GRATIS

INFORMATYKA 
DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Serwis, Wsparcie, Sprzedaż
IzaComp PTKiB, Izabelin B 

działamy od 1994 r.
http://izacomp.pl 

tel. +48 501 131 779
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PIEL¢GNACJA I ÂCINANIE DRZEW,
OGRODY
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ÂWIADECTWA ENERGETYCZNE AUDOR
mgr in˝. Dorota CieÊlak

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