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Wszystkim Mieszkańcom i Przyjaciołom Gminy Izabelin  
życzymy ciepłych, pełnych radosnej nadziei  

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.  
Niech to będzie piękny, rodzinny czas dla nas wszystkich, 
spędzony w atmosferze wzajemnej życzliwości i szacunku.

Wójt Gminy Izabelin, Witold Malarowski 
oraz 

Przewodnicząca Rady Gminy Izabelin  
Grażyna Zielińska

Drodzy Mieszkańcy gminy Izabelin
Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia,  
radości i szczęścia.  

Niech okres Wielkanocy będzie dla nas wszystkich czasem 
podziwu dla piękna budzącej się do życia przyrody a także 

czasem nadziei na to, że zrealizujemy nasze plany i marzenia. 
Życzę Państwu niezapomnianych Świąt Wielkanocnych 
spędzonych w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych.

Przewodnicząca Grażyna Zielińska  
oraz Radni Rady Gminy Izabelin 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych  
wiele radości i wzajemnej serdeczności, wiosennego nastroju oraz wesołego Alleluja 

wszystkim mieszkańcom naszej gminy
życzą 

Sołtyski Izabelina B, Sierakowa, Mościsk, Lasek, Truskawia, Hornówka oraz Izabelina C
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 Przed nami Święta Wielkiej Nocy.  
Z tej okazji pragnę życzyć Wszystkim Mieszkańcom Naszej Gminy  

w imieniu własnym oraz członków Izabelińskiego Stowarzyszenia Miast i Gmin Partnerskich, 
zdrowia, pogody ducha, radości ze spotkań przy rodzinnym stole  

oraz dużo wiosennego optymizmu.

Żaneta Wróbel
Prezes Izabelińskiego Stowarzyszenia Miast i Gmin Partnerskich

Zdrowych, Pogodnych świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,  

serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja.

Życzą pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie



Jubileusz 20 lecia Gminy Izabelin
Rok 2015 jest szczególny dla gminy 

Izabelin. W tym roku obchodzimy 
okrągłą, bo 20 letnią rocznicę powsta-
nia naszej małej ojczyzny. Z tej okazji 
odbyły się uroczyste obchody, które 
miały upamiętnić ten niezwykły jubi-
leusz. W kościele p.w. św. Franciszka 
z Asyżu w Izabelinie w niedzielę 15 
marca br. odprawiona została msza 
święta w intencji naszej gminy, podczas 
której była piękna oprawa muzyczna 
i poczet sztandarowy Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej. We mszy uczestniczyły 
lokalne władze, zaproszeni goście oraz 
mieszkańcy. Kontynuacją obchodów 
był spektakl muzyczno taneczny w wy-
konaniu Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego, który 
wystąpił na scenie Centrum Kultury 
Izabelin. Na zaproszenie wójta Witolda 
Malarowskiego i przewodniczącej Rady 
Gminy Izabelin Grażyny Zielińskiej do 
sali koncertowej ściągnęły tłumy miesz-
kańców. Centrum pękało w szwach, 
wszystkie miejsca, co do ostatniego 
były zajęte. Na początek orkiestra za-
grała hymn państwowy, który wszyscy 
zaśpiewali na stojąco. Następnie wójt 

gminy Izabelin przywitał zaproszonych 
gości, członków delegacji z gmin part-
nerskich oraz mieszkańców. I wreszcie 
przygasły światła, a na scenie pojawili 
się artyści. W pierwszej części przed-
stawienia w ich wykonaniu usłyszeli-
śmy fragmenty najbardziej znanych 
i popularnych operetek m.in. Hrabina 
Marica, Baron Cygański, Skrzypek na 
dachu czy Wesoła wdówka. Gościnnie 
razem z artystami z Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Polskie-
go wystąpił sławny tenor Leszek Świ-
dziński. Przepięknie zaśpiewał m.in. 
utwór „Twoim jest serce me”.

W drugiej części występu niesamowi-
ta orkiestra, wokaliści i tancerze zabrali 
nas w muzyczną podróż po Europie. Przy 
pomocy muzyki odwiedziliśmy Wiedeń, 
Paryż czy Granadę. Usłyszeliśmy m.in. 
utwory takie jak: All that jazz, Summer 
Night, Granada, Hello Dolly, Les Corons, 
Pod dachami Paryża czy You raise me 
up. Całości dopełniały przepiękne, ko-
lorowe stroje oraz absolutnie profesjo-
nalna na najwyższym poziomie oprawa 
taneczna. Wieczór zachwycił wszystkich 
zebranych, co pokazali nagradzając wy-

stępujących gromkimi brawami oraz 
owacjami na stojąco. Przedstawienie 
zakończono wspólnym wykonaniem 
„Ody do radości”.

Występom towarzyszyła wystawa 
przedstawiająca portrety dotychcza-
sowych Izabelińczyków Roku oraz do-
konania gminy na przestrzeni 20 lat 
pracy. Zwieńczeniem całej uroczystości 
był ogromny wyśmienity tort czekola-
dowy, którym wszyscy zebrani zostali 
poczęstowani. 

Dzień później 16 marca br. obcho-
dziliśmy urodziny naszej gminy.

Dwadzieścia lat wcześniej, dokład-
nie 16 marca 1995 roku odbyła się 
pierwsza sesja Rady Gminy Izabelin. 
W tym roku, ze względu na okrągły 
jubileusz, było szczególnie uroczyście. 
Przybyło wielu znamienitych gości, 
m.in. Posłanka na Sejm RP Jadwiga Za-
krzewska, Sekretarz Stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP Olgierd Dziekoński, Z-ca 
Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych Bożena Żelazowska 
– Radna Sejmiku Mazowieckiego, były 
Senator i Eurodeputowany Andrzej 
Wielowieyski oraz wielu innych, a tak-
że delegacje z miast partnerskich: Bor-
ken (Niemcy) i Meru (Francja).

Gospodarzami uroczystości byli 
oczywiście Wójt Gminy Izabelin – Wi-
told Malarowski oraz Przewodnicząca 
Rady Gminy – Grażyna Zielińska. Kon-
feransjerkę poprowadziła natomiast 
Laura Łącz – aktorka Teatru Polskiego.

Podczas uroczystości 3 osoby z na-
szej gminy otrzymały odznaczenia pań-
stwowe. Za wybitne zasługi dla rozwoju 
gospodarki narodowej i przedsiębiorczo-
ści polskiej, za działalność charytatywną 
i społeczną Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski odznaczony został Pan 
Bogusław Górka (właściciel firmy Joan-
na). Za zasługi w działalności na rzecz 
rozwoju bibliotekarstwa oraz animacji 
kultury, Medal Złoty za Długoletnią Służ-
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bę oraz wzorowe i wyjątkowo sumienne 
wykonywanie obowiązków wynikających 
z pracy zawodowej otrzymała Pani Ali-
cja Barbara Ciemiorek (były pracownik 
Urzędu Gminy), a Medalem Srebrnym za 
Długoletnią Służbę odznaczono – Panią 
Elżbietę Barbarę Petrykowską (pracującą 
w Urzędzie Gminy). Medale wręczył Pan 
Minister Olgierd Dziekoński.

Kolejnym ważnym punktem uro-
czystości było nadanie tytułu „Iza-
belińczyka Roku 2014”. Tym razem 
kapituła, złożona z Wójta, Przewodni-
czącej Rady Gminy Izabelin, z-cy Wójta 
oraz dotychczasowych laureatów tego 
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wyróżnienia, pod przewodnictwem 
Wójta Gminy Izabelin, buławę z gło-
wą łosia wręczyła Panu Jerzemu Pie-
trzakowi. Tytuł „Izabelińczyka Roku” 
przyznaje się osobom, „które podjęły 
inicjatywy szczególnie cenne dla gmi-
ny lub szczególnie zasłużyły się dla 
wspólnoty samorządowej Gminy Iza-
belin.” Nic dziwnego zatem, że statu-
etkę otrzymał Pan Jerzy Pietrzak – sa-
morządowiec, terapeuta, społecznik 
i 20-letni Przewodniczący Rady Gminy 
Izabelin.

W pierwszej części programu przed-
stawiono także prezentację multime-

dialną pokazującą dokonania Gminy 
Izabelin na przestrzeni 20 lat. Wystąpili 
także działający przy Centrum Kultury 
Izabelin Zespół Wokalny „Wokaliza” 
i młodzi uczestnicy Studia Piosenki 
(przyszłość naszej gminy) oraz jego 
instruktorki: Ola Troczyńska i Patrycja 
Modlińska. Sygnały fanfarowe wygry-
wał kwintet dęty „Marzenia o Dubaju”.

Podczas uroczystości Gminę Izabelin 
odznaczono medalem PRO MASOVIA, 
który przyznawany jest przez Marszał-
ka Województwa Mazowieckiego Pana 
Adama Struzika. Medal wręczyła Pani 
Bożena Żelazowska. Następnie głos 
zabrali goście z gmin partnerskich: Bur-
mistrz Miasta Meru we Francji – Pani 
Nathalie Ravier oraz Burmistrz nie-
mieckiego Borken – Pan Bernd Hes-
sler, a po nich: Posłanka Pani Jadwi-
ga Zakrzewska, Starosta Warszawski 
Zachodni Pan Jan Żychliński, Dyrek-
tor Kampinoskiego Parku Narodowe-
go Pan Mirosław Markowski i były 
Dyrektor KPN Pan Jerzy Misiak, a tak-
że Wójt Gminy Stare Babice (z któ-
rej w 1995 roku wydzielona została 
Gmina Izabelin) Pan Krzysztof Turek. 
Wszyscy przemawiający gratulowali 
gminie Izabelin osiągnięć, życzyli dal-
szych sukcesów i wręczali okoliczno-
ściowe podarunki.
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W części artystycznej wystąpili 
z najpiękniejszymi pieśniami i ariami 
operetkowymi artyści scen warszaw-
skich: Dorota Szczepańska (sopran) 
i Piotr Rafałko (tenor). Na forte-
pianie akompaniował im Mirosław  
Feldgebel.

Na urodzinach zawsze musi być 
tort, więc i tym razem go nie zabrakło. 
Goście zostali poczęstowani pięknym 
okolicznościowym tortem z herbem 
gminy. Zaprezentowano również film 
„24 godziny z życia gminy Izabelin”, 
zrealizowany przez studentów Wydzia-

łu dziennikarstwa pod kierunkiem Sta-
nisława Zawiślińskiego. 

Program jubileuszu był bardzo bo-
gaty i uroczystość trwała długo. Ale 
przecież nie codziennie obchodzi się 
20 urodziny…

IWONA MAZUREK, KAROLINA DUBANIEWICZ
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Poświęcenie samochodu

Miesiąc luty br. to wyjątkowo „niepalny” okres cza-
su w porównaniu z analogicznym okresem w po-

przednich latach. Ochotnicze Straże Pożarne w Laskach 
i Izabelinie brały udział w 3 interwencjach. W dniu 2 lu-
tego w Izabelinie przy ul. Tetmajera w sklepie, w którym 
jest prowadzona sprzedaż alkoholu paliła się kaseta (po-
jemnik) z czekoladami. Niewielki pożar ugaszono gaśni-
cą proszkową. 24 lutego w Hornówku przy ul. Szkolnej 
i 3 Maja paliła się ściana zewnętrzna kiosku. Spaliła się 
„pianka” na płycie wielowarstwowej.

8 lutego br. w Laskach przy ul. Sokołowskiego strażacy 
z OSP w Laskach pomagali załodze pogotowia ratunko-
wego wynieść z budynku mieszkalnego do karetki cho-
rego mężczyznę.

PłK MGR INż. EDWARD GIERSKI

Interwencje Ochotniczych Straży 
Pożarnych w lutym 2015 r. 

7BEZPIECZEŃSTWO

W sobotę 22 lutego br w strażnicy 
OSP w Izabelinie odbyła się uro-

czystość poświęcenia nowego cięż-
kiego samochodu gaśniczego marki 
Kamaz.

W spotkaniu wziął udział wójt gmi-
ny Izabelin Witold Malarowski, komen-
dant powiatowy PSP ST. Bryg. Mirosław 
Jasztal, prezes zarządu powiatowego 
związku OSP Andrzej Wasilewski, były 
przewodniczący Rady Gminy Izabelin 
Jerzy Pietrzak oraz wielu innych zna-

Na podstawie danych statystycznych Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej w powiecie war-

szawskim zachodnim na terenie gminy Izabelin w 2014 r. 
miało miejsce 106 zdarzeń z udziałem straży pożarnych. Dla 
porównania w 2013 r. powstało 157 zdarzeń. W 2014 roku 
powstało 28 pożarów, w tym małych 28, natomiast w 2013 
r. było 19 pożarów małych. Pożary średnie i duże nie miały 
miejsca. W 2014 roku wystąpiło 64 różnych miejscowych 
zagrożeń najwięcej na skutek podtopień i silnych wiatrów 
oraz wypadków drogowych. W okresie 2013 r. straże pożar-
ne podejmowały interwencje 133 wypadkach miejscowych 
zagrożeń. Zanotowano kilka alarmów fałszywych. Nastąpił 
ponad 30 % wzrost ilości pożarów oraz ponad 100% ilości 
miejscowych zagrożeń. W 2014 roku najwięcej zdarzeń 
miało miejsce w Laskach (31), w Izabelinie C (29), w Izabe-
linie B (16), w Hornówku (12), reszta zdarzeń miała miej-
sce w pozostałych miejscowościach gminy Izabelin (czyli 
Truskaw, Mościska, Sieraków +Pociecha). Trochę inaczej to 
wyglądało w 2013 r., bo najwięcej zdarzeń miało miejsce 
w Izabelinie C (55), w Truskawiu (27), w Laskach i Hornówku 
po 25 zdarzeń, w Izabelinie B (16), w Mościskach (8), w Sie-
rakowie (1). 

W działaniach ratowniczych i gaśniczych w ciągu całe-
go roku na terenie gminy wzięło udział 685 strażaków OSP 
i 147 strażaków PSP oraz 143 samochody OSP i 34 samo-
chody PSP. 

W 2014 roku strażacy interweniowali 64 razy (w 2013 roku 
133), w tym najczęściej, bo aż 19 razy ze względu na gwał-
towne opady atmosferyczne, huragany i silne wiatry, 11 razy 
z powodu wypadków drogowych, wad środków transportu, 
uszkodzeń szlaków komunikacyjnych i 6 razy z tytułu niety-
powych zachowań zwierząt i opadów oraz 28 razy z innych 
przyczyn. Zanotowano również 14 fałszywe alarmy.

Stan wyposażenia jednostek OSP w samochody po-
żarnicze z wyposażeniem przedstawia się następująco:  
1 lekki samochód gaśniczy, 1 lekki samochód ratownictwa 
technicznego (drogowego), 2 ciężkie samochody gaśnicze 

wodno pianowe ( w tym nowy Kamaz), 1 średni samochód 
gaśniczy terenowy, 2 średnie samochody gaśnicze wodno 
pianowe, 1 średni samochód podnośnik hydrauliczny (do 
wycofania), 2 przyczepy jednoosiowe ze sprzętem przeciw 
powodziowym, 1 łódź ratownicza na przyczepie z silnikiem 
zaburtowym, 1 lekki samochód ratownictwa wodnego (cią-
gnik do łodzi). Ze względu na 30 lat eksploatacji, wycofano 
z obiegu jeden samochód gaśniczy terenowy Star 266 oraz 
ciężki samochód gaśniczy wodno pianowy „Jelcz”. 

W 2014 roku najczęściej paliły się budynki mieszkalne 
(11 razy), śmieci, trawy i słoma (6 razy), lasy (2 razy), bu-
dynki gospodarcze (1 raz), inne obiekty (6 razy). Najczęst-
szą przyczyną pożarów w 2014 roku była nieprawidłowa 
eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe (4 razy),  
2 razy podpalenia umyślne, 1 raz wady urządzeń i instalacji 
elektrycznych, 1 raz brak ostrożności przy posługiwaniu się 
ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki.

PłK W.S. MGR INż. EDWARD GIERSKI

Informacja o ochronie przeciwpożarowej w 2014 roku na terenie gminy Izabelin

komitych gości. Aktu poświęcenia auta 
dokonał kapelan gminny OSP ks. Stani-
sław Dębski. 

Podczas uroczystości srebrnym 
medalem dla pożarnictwa został wy-
różniony strażak OSP Izabelin Dariusz 
Przygoda.

Uroczystość poprowadził komen-
dant gminny Edward Gierski. Po części 
oficjalnej nastąpił poczęstunek.

TEKST I FOTO: IWONA MAZUREK 
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WÓJT GMINY IZABELIN

informuje o wywieszeniu wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do 

sprzedaży

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

Izabelin, dn. 19.03.2015 r.

Izabelin, dnia 12 marca 2015 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy 
z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę o samorzą-
dzie terytorialnym i ustawę o pra-
cownikach samorządowych (Dz.U. 
Nr 32, poz. 191 z późn.zm) oraz 
rozdziałem IV pkt 4 uchwały Rady 
Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. 
w sprawie sposobu dokonywania in-
wentaryzacji mienia komunalnego 
(M.P. Nr 30, poz. 235) Komisja In-
wentaryzacyjna przy Radzie Gminy 
Izabelin z a w i a d a m i a, że 
w dniu 16 marca 2015 r. zostaje wy-
łożony do publicznego wglądu spis 
inwentaryzacyjny nieruchomości 
Skarbu Państwa położonych w ob-
rębie Izabelin.

Spis inwentaryzacyjny wyłożony 
jest do wglądu w siedzibie Urzędu 
Gminy Izabelin przez okres 30 dni tj. 
do dnia 15 kwietnia 2015 r. w godzi-
nach pracy Urzędu.

Jednostki organizacyjne, orga-
nizacje społeczne, zawodowe oraz 
osoby fizyczne mogą wystąpić w po-
wyższym terminie z wnioskiem i za-
strzeżeniem dotyczącym wyłożone-
go spisu inwentaryzacyjnego. 

Przewodniczący 
Komisji Inwentaryzacyjnej
Edward Ciećwierz

Zapraszamy na rajd „Śladami Naszej Historii” który od-
będzie się w dniu 18.04.2015. Start o godzinie 9.00 na 
Cmentarzu Wojennym w Laskach. Planowana trasa: 
Cmentarz Wojenny w Laskach, Zakład dla Ociemniałych 
w Laskach, Pomnik Pięciu Poległych w Sierakowie, Dyrek-
cja Kampinoskiego Parku Narodowego. Podsumowaniem 
rajdu będzie konferencja popularno-naukowa (ok godz 
12.30) której tematem będzie konspiracja na terenie Iza-
belina, w tym pokaz filmu o „Grupie Kampinos” AK.

 ŚRODOWISKO „GRUPY KAMPINOS” ARMII KRAJOWEJ

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW NA ODBIÓR I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW 
NIEBEZPIECZNYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2015r.

 
Mieszkańcy gminy, którzy maja na swojej posesji zeskładowane odpady nie-

bezpieczne zawierające azbest, mogą składać w Urzędzie Gminy Izabelin wnioski 
o sfinansowanie odbioru (pakowanie i załadunek), transportu i utylizacji (uniesz-
kodliwiania) tychże odpadów.

Wnioski, które wpłyną do Urzędu są weryfikowane, a po weryfikacji przekazy-
wane do realizacji firmie wyłonionej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicz-
nych.

Gmina nie finansuje demontażu pokryć dachowych.
W 2014r. w ramach prowadzonej akcji na koszt gminy unieszkodliwiono 64 

tony odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Komunal-

nej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Urząd Gminy Izabelin, pokój nr 3 w godzi-
nach: pon. 9.00-18.00, wt.- pt. 8.00 - 16.00, tel. (22) 722-89-31.

ZŁÓŻ WNIOSEK 
I ODDAJ ZA DARMO AZBEST – 2015 R.

XV Międzynarodowy Konkurs  
im. Juliusza Zarębskiego

Przed nami XV Międzynarodowy Konkurs im. Juliusza Zarębskiego, który 
odbędzie się w dniach 21–27 kwietnia 2015 r. w sekcjach: fortepian solo, 
duet fortepianowy, wiolonczela i zespół kameralny. Przesłuchania odbędą 
się w sali koncertowej Centrum Kultury Izabelin od 22 do 25 kwietnia br.

Organizatorem XV Konkursu jest Fundacja Kultury i Edukacji im. Juliusza 
Zarębskiego, współorganizatorem Szkoła Muzyczna w łomiankach, których 
celem jest m.in. propagowanie twórczości naszego wybitnego kompozytora 
i wielkiego pianisty Juliusza Zarębskiego. Towarzyszyć nam będą w jury wy-
bitni muzycy - pedagodzy i koncertujący artyści z Polski i zagranicy.

W związku z jubileuszem XV - lecia zostanie ufundowana specjalna na-
groda : recital w sali koncertowej w Brukseli dla najbardziej interesującego 
pianisty tegorocznego Konkursu.

A Koncert Laureatów tegorocznego Konkursu odbędzie się w Sali Koncer-
towej Filharmonii Narodowej w Warszawie. Film z filharmonicznego koncer-
tu będzie cenna pamiątką dla każdego uczestnika i jego Profesora.

XV Konkurs Zarębskiego został wpisany do Kalendarza imprez Centrum 
Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wierzymy, że dzięki Konkursowi udało nam się stworzyć miejsce muzycz-
nych spotkań – dla uczniów, pedagogów, miłośników dziecięcego i młodzień-
czego muzykowania – prawdziwe forum wymiany myśli i doświadczeń. Dziś, 
po XV latach wiemy już, że dla niektórych Konkurs stał się etapem ich mię-
dzynarodowej kariery.



To już trzecia edycja konkursu wo-
kalnego organizowanego w na-

szym przedszkolu, którego celem jest 
wspieranie najzdolniejszych wokalnie 
przedszkolaków, propagowanie kultury 
muzycznej wśród dzieci oraz promocja 
młodych wykonawców i ich talentów.

Konkurs odbył się 9 marca i wzię-
ło w nim udział 27 dzieci z wszystkich 
grup wiekowych. 

Uczestnicy prezentowali swoje zdol-
ności wokalne, a wykonaniom uważnie 

przysłuchiwała się komisja konkur-
sowa, która brała pod uwagę walory  
głosowe, muzykalność oraz ogólny ar-
tyzm i prezencję dzieci (protokół z kon-
kursu i lista laureatów widnieje na na-
szej stronie internetowej www.gplaski.
szkolnastrona.pl).

Wszystkie dzieci za udział w konkur-
sie otrzymają pamiątkowe dyplomy, 
a laureaci nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez Niepubliczą Placówkę 
Oświatowo-Wychowawczą Studio Ars, 

reprezentowane przez Panią Violettę 
Czernik-Szarecką naszą instruktor zajęć 
umuzykalniających oraz przez nasze 
przedszkole.

Zwycięzcom i ich rodzicom serdecz-
nie gratulujemy i życzymy, aby te od-
kryte dziecięce talenty były rozwijane 
i pielęgnowane!

TEKST I FOTO: AGNIESZKA MAKOWSKA

ZDJęCIA NA BALU KARNAWAłOWYM ROBILI:  
PAN PRZEMYSłAW żAK ORAZ PAN ANDRZEJ KUBAńSKI
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W sobotę 21 lutego 2015 roku od-
był się kolejny wieczór z kultura-

mi świata. Tym razem nasi mieszkańcy 
poznali kulturę i obyczaje Argentyny, 
która jako mieszanka różnych form 
krajobrazu i różnego rodzaju kultur jest 
tajemnicza i daleka.

Na początek obejrzeli kilku minu-
towy film obrazujący ten pasjonujący 
kraj Ameryki Południowej. Następnie 
na scenie CKI wystąpił pełen tempe-
ramentu Zespół „Sentido del Tango” 
w składzie: Piotr Kopietz – bandone-
on, Gabriela Machowska-Kopietz – for-
tepian i Mateusz Szemraj – gitara. Go-
ścinnie zaśpiewała Anna Ozner. Artyści 
wprowadzili publiczność w klimaty ar-
gentyńskiej muzyki. W ich wykonaniu 
usłyszeliśmy utwory Astora Piazzoli, ta-
kie jak La muerte del Angel, Celos, Ban-
doneon, Zita, Oblivion, Fuga y misterio, 

utwory: Milonga del Solitude i Retrato 
de Gabriela, które skomponował Piotr 
Kopietz i wiele innych pięknych pie-
śni, np. Ta ostatnia niedziela Jerzego 
Petersburskiego. Koncert poprowadził 
Piotr Kopietz, który opowiadał historię 
powstania każdego utworu, ze swadą 
i humorem wprowadzał publiczność 
w klimat tanga argentyńskiego.

Wspaniały pokaz tanga zaprezen-
towali Justyna Jędrzejewska i Andrzej 
Bernaś. Trzeba wiedzieć, że tango ar-
gentyńskie wywodzi się z przedmieść XI-
X-wiecznego Buenos Aires. Początkowo 
tańczono je głównie w barach i domach 
publicznych. Jest tańcem intymnym, 
tańcem bliskiego kontaktu i nie wy-
maga dużej przestrzeni. Znacznie różni 
się od tanga znanego z amerykańskich 
filmów i kursów tańca towarzyskiego. 
Nawet niedoświadczeni tancerze znaj-

PRZEDSZKOLAKI Z LASEK W KONKURSIE PIOSENKI 2015

dą przyjemność w tańczeniu tanga już 
po dwóch lub trzech lekcjach. Ekscytu-
jące i zmysłowe, jest świetną zabawą 
dla ludzi kochających życie. Te wszyst-
kie emocje zapewniła nam tańcząca na 
scenie para.

Koncertowi towarzyszyła wystawa 
zdjęć Moniki Pastuszak „Świat tanga”, 
doskonale oddająca emocje tego ar-
gentyńskiego tańca. Fotografie można 
oglądać do połowy marca br.

Wieczór zorganizowano we współ-
pracy z ambasadą Argentyny w Polsce.

IWONA MAZUREK 

Wieczór Argentyński 
Sentido del Tango
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Dzień Kobiet, Dzień Kobiet  
– niech każdy się dowie,
że dzisiaj święto dziewczynek.
Uśmiechy są dla nich, zabawa i taniec
Piosenka z radia popłynie…
Tak od wczesnych lat dziecięcych 

śpiewają przedszkolaki, by uczcić ten 
niezwykły dzień. 

Międzynarodowy Dzień Kobiet jest 
świętem obchodzonym 8 marca jako 
wyraz szacunku dla ofiar walki o równo-
uprawnienie kobiet. Ustanowione zostało 
w 1910 roku. Za pierwowzór Dnia Kobiet 
przyjąć można obchodzone w starożyt-
nym Rzymie Matronalia. Było to święto 
przypadające na pierwszy tydzień marca, 
związane z początkiem nowego roku, ma-
cierzyństwem i płodnością. Z okazji tego 
święta mężowie obdarowywali swoje żony 
prezentami i spełniali ich życzenia. Święto 
obchodzone jest w wielu krajach świata. 

W naszej małej izabelińskiej ojczyźnie 
również uczciliśmy ten dzień. Z tej okazji 
w niedzielę 8 marca w Centrum Kultury 
Izabelin odbyła się impreza okoliczno-
ściowa. Na naszej scenie wystąpił Kaba-
ret TREMA (który działa od października 
2013 r.), Zespół Wokalny WOKALIZA 
i Chór ECHO. Wszystkie trzy grupy po-
wstały i działają przy CK Izabelin. Na 
początku wystąpili nasi seniorzy z pro-
gramem kabaretowym pt. „Z życia eme-
ryta” część druga. Pod kierunkiem Ewy 
Musiałowicz powstało widowisko pełne 

humoru, optymizmu i prawd o ludzkiej 
naturze. Spektakl wywołał salwy śmie-
chu, a czasem łzy wzruszenia. Niesamo-
wite było też to, że na scenie występo-
wali nasi sąsiedzi, babcie i dziadkowie. 
Miło było Ich oglądać w zupełnie innych 
rolach. Opiekunka grupy określiła swo-
ich podopiecznych jako ludzi o niezwy-
kłych osobowościach, ludzi którzy sami 
wybrali sobie właśnie taki a nie inny 
sposób spędzania wolnego czasu. Do-
dała, że Ich pasja pomaga przezwyciężać 
różne słabości, nieśmiałości, a nawet 
choroby, że są to ludzie wybrani, którzy 
dostali drugą młodość, a przy okazji po-
trafią przy tym wspaniale bawić się i co 
ważne - śmiać się z siebie. 

Kolejnym punktem programu był 
występ chóru Echo, który prowadzi 
Małgorzata Romańska. Artyści zaśpie-
wali trzy piosenki: „Kwiat jednej nocy” 
z repertuaru Alibabek, „Siedem czer-

wonych róż” z repertuaru Jana Makla-
kiewicza oraz piosenkę z repertuaru 
Edith Piaf – „Padame, padame”.

Ostatnią grupą, która wystąpiła na 
scenie był Zespół Wokalny WOKALIZA 
prowadzony przez Karolinę Dubanie-
wicz. Zespół zaśpiewał kilka utworów, 
a piosenka finałowa została zadedy-
kowana wszystkim Paniom z racji Ich 
święta. Piosenka z repertuaru Danuty 
Rinn i Bogdana Czyżewskiego „Wszyst-
kiego Najlepszego” została przyjęta 
owacjami.

Bardzo miły gest w stronę wszyst-
kich kobiet wypłynął również od wójta 
gminy Izabelin Witolda Malarowskiego, 
który złożył życzenia paniom i każdą ob-
darował symbolicznym tulipanem.

Wszystkim panom dziękujemy za 
miłe gesty uznania i prosimy, aby tak 
było przez cały rok.

IWONA MAZUREK

Już po raz czwarty Centrum Kultury Izabelin wraz z Fun-
dacją Młodzi Artyści zapraszają na eliminacje do Mazo-

wieckiego Festiwalu Piosenki (Rozdźwięki) – Izabelin 2015. 
W tym roku przesłuchania konkursowe odbędą się 18 kwiet-
nia 2015. Wybrane osoby zostaną zaproszone do udziału 
w warsztatach festiwalowych prowadzonych przez Paulinę 
Kujawską (wokalistka jazzowa, absolwentka Wydziału Jazzu 
i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach, 
pedagog w Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Krakowie, 
Certyfikowany Instruktor Techniki SLS) i Koncertu Konkur-
sowego. Warsztaty odbędą się w dniach 16-17 maja 2015, 
a Koncert Konkursowy 17 maja 2015. 

Festiwal ma zasięg wojewódzki, patronatem honoro-
wym objęli go Wójt Gminy Izabelin  – Witold Malarowski, 
Wójt Gminy Stare Babice – Krzysztof Turek, Starosta Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego – Jan żychliński, Marszałek 
Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik i Wojewo-
da Mazowiecki  – Jacek Kozłowski. Patronem medialnym 
naszego Festiwalu będzie m.in. Radio dla Ciebie oraz TVP 
Warszawa. 

Laureat Festiwalu otrzymuje czek na 1000 zł. Dodatko-
wą nagrodą jest zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej FUMA 2015 
w Zielonej Górze. 

Uczestnikami konkursu mogą być soliści oraz zespoły wokal-
ne (do 5 osób) z wyłączeniem laureatów nagród Grand Prix fe-
stiwali organizowanych przez Fundację „Młodzi Artyści”. Każdy 
wykonawca zobowiązany jest przygotować na eliminacje dwie 
piosenki, w tym co najmniej jedną z dowolnej płyty Fundacji 
„Młodzi Artyści Śpiewają”. Pełny regulamin oraz formularz karty 
zgłoszenia zamieszczone są na stronie: www.mlodziartysci.eu

Więcej informacji: Biuro Organizacyjne Festiwalu:
Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci 
i Młodzieży „Młodzi Artyści”
Paweł Słoniowski fundacja@mlodziartysci.eu 
tel. 602590776, 661954325
Centrum Kultury Izabelin
Grzegorz Nowicki, Karolina Dubaniewicz 
imprezy@centrum.izabelin.pl, tel. (022) 752 68 17

IV Mazowiecki Festiwal Piosenki – Izabelin 2015

DZIEŃ KOBIET

Gmina Izabelin Powiat Warszawski 
Zachodni
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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 TWOJEGO DZIECKA: 
 

ubranka, kocyki, ó eczka, 
krzese ka samochodowe, wózki, 
maskotki pluszowe, materacyki, 

pokrowce… 
 
 

 

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

 

Parking, podjazd dla niepe nosprawnych 
 

Nowe zajęcia w Centrum Kultury Izabelin

•	 	Taniec jazz, hip-hop – zapisy – wtorki godz. 18.00, piątki godz. 17.00

•	 	Nauka jazdy na rolkach – piątki 10, 17, 24 kwietnia 2015, godz. 17.00 i 18.00

•	 	Capoeira – sobota godz. 9.00 i 10.00

•	 	Grafika, rysunek, malarstwo dla młodzieży, sobota godz. 11.30–13.00, prowadzi Ela Ptasznik, koszt 90 zł/mc

•	 	Korektywa – zajęcia bezpłatne, czwartki, 3 grupy w godz. 16.00–18.30

POGOTOWIE  
KANALIZACYJNE 

24 H

•			Usuwanie awarii 
kanalizacyjnych

•			Udrażnianie rur, 
pisuarów, zlewów, 
wanien

Tel. 601-94-94-42

  ���Zatrudnię od zaraz pracowników  
na stoisko mięsne w Delikatesach ELITA 
(w supermarkecie TESCO w Mościskach).  
Od kandydatów oczekuję: uczciwości, 
pracowitości, dyspozycyjności,  
zorganizowania i uśmiechu.  
Mile widziane doświadczenie.  
Oferuję: umowę o pracę na pełen etat, 
wysokie wynagrodzenie plus system 
premiowy, nieodpłatne szkolenie  
i możliwość podnoszenia kwalifikacji. 
Aplikacje można składać na adres:  
zienkiewicz.marcin@gmail.com,  
tel. kontaktowy 504-125-481.

DAM PRACĘ

Spotkanie z podróżnikiem  
Markiem łasiczem „Kanada”  
17.04.2015 godz. 19.00 

Marsze Nordic Walking 
4, 11, 18, 25 kwietnia  
godz. 9.00, zbiórka  
spod Centrum Kultury Izabelin

Gordonki – umuzykalniające 
spotkania dla dzieci i rodziców, 
temat „Saksofon”, 11.04.2015 
godz. 12.00, bilety 10 zł/os.

Klub Małego Odkrywcy,  
temat „Prąd”,  
środa 15.04.2015 godz. 18.00
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PRZEKAŻ 1% PODATKU 
Mam na imię Kamil. W wieku 27 lat uległem ciężkie-

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

KRS 00000 37220
Cel szczegółowy: dla Kamila łuczaka

Pozdrawiam Kamil

1% PODATKU

DLA 
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 

W LASKACH

WSPOMÓŻ NAS

KRS 0000072635

PRZEKAŻ 1% NA SZKOŁĘ W IZABELINIE

Każdy przekazany przez rodziców 1% podatku na Szkołę w Izabelinie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) to olbrzy-
mi wkład, dzięki któremu Rada Rodziców po raz kolejny będzie mogła wspierać Szkoły w organizacji coraz liczniej-
szych inicjatyw, które zachęcają uczniów do pracy i rozwoju ich talentów.

Z każdym rokiem Rada Rodziców stara się coraz ambitniej podchodzić do wyznaczonych sobie celów. Chcemy: 
przeciwdziałać zjawisku agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży w ramach programu „Szkoła bez przemocy”;  
organizować szkolenia dla rodziców i nauczycieli; pomagać nauczycielom w organizacji konkursów oraz imprez dla 
dzieci i młodzieży; wspierać inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i Młodzieżowego Klubu Wolontariusza; organizo-
wać stypendia i inne formy wsparcia dla uczniów wybitnie zdolnych lub potrzebujących pomocy; realizować działania 
na rzecz edukacji obywatelskiej młodzieży oraz projekty na rzecz współpracy rodziców i szkoły; wzbogacać ofertę 
zajęć szkolnych dla uczniów SP i gimnazjum! Więcej szczegółów na stronie: www.1procentnaszkole.pl 

Wpłaty z tytułu 1% stanowią ponad połowę budżetu Rady Rodziców. 

Wystarczy przy wypełnianiu rocznej deklaracji podatkowej PIT za 2014 rok, w odpowiednim miejscu wypełnić nastę-
pujące rubryki: 

nr KRS organizacji pożytku publicznego: 0000245554 
cel szczegółowy 1%: Szkoła w Izabelinie 

Istotne jest wpisanie w rubryce „cel  szczegółowy 1%” hasła: „Szkoła w Izabelinie”
Nie wypełnienie tego pola lub użycie innych słów może oznaczać, że Rada Rodziców naszych Szkół nie otrzyma środków.

Dziękujemy za zaufanie. 
Rada Rodziców Zespołu Szkół w Izabelinie
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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

INFORMATYKA 
DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Serwis, Wsparcie, Sprzedaż
IzaComp PTKiB, Izabelin B 

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

tel. +48 501 131 779

Układanie  
kostki brukowej

Kompleksowo, z gwarancją

Tel. 601-301-866
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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
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Randka w ciemno na dwie pary
Zapraszamy na spektakl komediowy pt „Rand-

ka w ciemno na dwie pary” autorstwa Normana 
Fostera w przekładzie Mirosława Połatyńskie-
go.  Romantyczna komedia dla dorosłych to 
ciekawa historia, uzupełniona barwnymi dialo-
gami z niespodziewanymi zwrotami akcji, pełna 
śmiechu i zabawy w znakomitej obsadzie: Ewa 
Kuklińska, Alicja Kwiatkowska, Jacek Kawalec 
oraz Piotr Szwedes.

Samotni, dwie przyjaciółki i dwóch przyja-
ciół, szukając poważnego partnera na dobre i złe. 
Każde z nich, robi to na swój sposób i ma inne 
oczekiwania. A jak się do tego zabierają, to już 
inna rzecz. Randa w ciemno z ogłoszenia ma-
trymonialnego doprowadza do wielu przezabaw-
nych sytuacji. Czy im się uda znaleźć przyjazną 
duszę i towarzysza życia?

Samotność to nie jest najlepszy przyjaciel. 
Doskwiera nieraz aż do bólu. Jest to sztuka po-
kazująca, że osoby w średnim wieku też marzą 
o miłości, gorących uczuciach, o tej jedynej 
i jednym i mają do tego prawo. A przy tym czują 
na plecach oddech uciekających lat. Może to już 
ostatni dzwonek i ostatnia szansa?


