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Woda dobrem deficytowym! 
Oszczędzajmy!
Szanowni Mieszkańcy!

Woda na całym świecie jest dobrem deficytowym. Trzeba to powiedzieć 
wprost:  brakuje wody i nadszedł czas oszczędzania. W tym roku w naszym 
kraju jest to szczególnie zauważalne. Upalne lato i brak opadów drastycz-
nie zwiększyło zużycie wody również w naszej gminie. Zbyt intensywny po-
bór wody wynikający między innymi z podlewania ogródków i trawników 
może powodować spadki ciśnienia wody w sieci. Gminne Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji „Mokre Łąki” apeluje do mieszkańców  
o oszczędzanie i racjonalne wykorzystywanie zasobów wody z gminnej sie-
ci wodociągowej. Mając powyższe na uwadze, uprzejmie prosimy o racjo-
nalne korzystanie z dostarczonej wody, ograniczając jej zużycie wyłącznie 
do celów spożywczych i sanitarnych.

Szanujmy wodę, aby była dostępna dla wszystkich Mieszkańców naszej 
Gminy w tym trudnym okresie suszy i upałów.

GPWiK MoKrE ŁąKi

Z A P R O S Z E N I E
Szanowni Mieszkańcy,
w związku z trwającymi pracami nad sporządzeniem „Strategii roz-
woju Gminy izabelin na lata 2016-2030” Zespół ds. Strategii ser-
decznie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w dniach  
15 sierpnia – 15 września 2015 r. 
Uwagi i wnioski przyjmowane są na piśmie w Urzędzie Gminy izabelin 
lub elektronicznie na adres e-mail: strategia@izabelin.pl na formula-
rzu do konsultacji. Zainteresowani mogą się zapoznać z projektem do-
kumentu na stronie internetowej www.gmina.izabelin.pl w zakładce 
Dla mieszkańca → konsultacje społeczne.

PrZEWoDnicZąca ZESPoŁU DS. STraTEGii
aGniESZKa SobcZaK

VIII sesja Rady GmIny IzabelIn
W środę 3 lipca 2015 roku odbyła się Viii nadzwyczajna sesja rady  

Gminy izabelin. Podczas sesji podjęto uchwałę VIII/57/15 w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy izabelin na dofinansowanie 
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
oraz uchwałę VIII/58/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w try-
bie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej działkę ewi-
dencyjną nr 1779 położoną w obrębie Laski gmina izabelin, która stanowi 
własność Gminy. nieruchomość jest objęta ustaleniami obowiązującego 
planu: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Laski część 
b zatwierdzonego uchwałą rady Gminy izabelin ne XLiV/284/2001 z dnia 
7.11.2001r. Przedmiotowa działka położona jest na terenie przeznaczo-
nym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

całą relację z sesji możecie Państwo wysłuchać pod linkiem http://iza-
belin.pl/nagrania/sesja03072015.mp3 

iWona MaZUrEK

Koniec robót budowlanych  
na ul. 3 Maja w Truskawiu

Zakończyły się roboty budowlane 
związane z przebudową ul. 3 Maja w Tru-
skawiu, na odcinku od ul. bocianiej do 
ul. Parkowej. Zakres prac obejmował 
wykonanie 6640 m2 nowej nawierzchni 
bitumicznej, wykonanie obustronnego 
chodnika z podjazdami do posesji, zatok 
autobusowych z kostki granitowej oraz 
budowę kanalizacji deszczowej, poprzez 
ułożenie rur kanalizacyjnych o łącznej 
długości 1034 mb i montaż 63 szt. stu-
dzienek i studni kanalizacyjnych. roboty 
budowlane zostały wykonane przez fir-
mę Przedsiębiorstwo robót inżynieryj-
no-budowlanych Export-Pribex Sp. z o.o. 
z Warszawy, na zlecenie Zarządu Dróg 
Powiatowych w ożarowie Mazowieckim. 
W związku z powyższymi robotami, gmi-
na izabelin zleciła wykonanie w ul. bocia-
niej kolektora odprowadzającego wody 
opadowe z sieci kanalizacji deszczowej 
w ul. 3 Maja. Zakres wykonanych robót 
obejmował ułożenie rurociągu grawita-
cyjnego i tłocznego w ulicy, montaż se-
paratora i przepompowni oraz wykona-
nie wylotu do rowu opaskowego, wraz 
z umocnieniem skarp rowu.

 TEKST i foTo LEch SiKorSKi
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Kanalizacja w Hornówku
inwestycja budowy sieci kanalizacyjnej w hornówku  re-

alizowana jest ze środków pozyskanych z WfoŚiGW. inwe-
storem jest GPWiK „Mokre Łąki”, a wykonawcą wyłonionym 
w drodze przetargu – firma Meliorant z Garwolina. Kontrakt 
zakłada wybudowanie kolektorów ściekowych, przepom-
powni, wysięgów i przykanalików. Ulice: Pietkiewicza, Szkol-
na, Zielona zostaną wykonane w całości, zaś ulica Sosnowa 
w części obejmującej nieruchomości położone między uli-
cą Jeżynową, a ulicą 3-go Maja. Przepompownie powstaną 
w ulicy Zielonej i Sosnowej. Łączna długość wybudowanej 
sieci kanalizacyjnej wyniesie 2100 m b. i obejmie wybudo-
wanie ponad  100 przyłączy. 

Zakończenie budowy zgodnie z zawartą umową planowa-
ne jest na koniec września , zaś faktyczne uruchomienie i moż-
liwość podłączania się mieszkańców objętych budową nowej 
sieci kanalizacyjnej, nastąpi z chwilą uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie – do końca października bieżącego roku. 

GPWiK przeprowadza  aktualizację dokumentacji projek-
towej sieci kanalizacyjnej pozostałej części hornówka. 

Marcin SobcZaK
foTo LEch SiKorSKi

Nowe progi zwalniające

na przełomie lipca i sierpnia, w oparciu o dokumentacje 
projektową opracowaną na wniosek licznej grupy zaintere-
sowanych sprawą mieszkańców, wykonano progi zwalnia-
jące stanowiące ważny element uspokojenia ruchu na dro-
gach gminnych

Progi zwalniające U-16d o prędkości najazdowej 18–20 
km/h w łącznej ilości 18 szt., uzupełnione o wymagane 
przepisami prawa oznakowanie pionowe i poziome pojawiły 
się na następujących ulicach: 
– ul. Wieczorka w Laskach, 
–  ul. Zakątna, ul. Szczera, ul. banacha, ul. okocimska,  

ul. ogrodowa, ul. herbowa, ul. Kwadrat w hornówku,
–  ul. Zakątnej w izabelinie c,

MaTEUSZ MiLEJ

Powrót Policji do Izabelina

Gmina izabelin zleciła firmie PPUh TranS-bor Jan bor-
czyński z Tłuszcza, wykonanie prac remontowo-napraw-
czych i adaptacyjnych w budynku gminnym, położonym 
przy zespole boisk sportowych Zespołu Szkół w izabelinie. 
Wykonanie prac pozwoli zaadaptować nieużywany budy-
nek, który po remoncie posłuży jako placówka administra-
cyjna dla rewiru policji w izabelinie. Wartość robót wynosi 
brutto 73 471,59 zł. Umowa przewiduje zakończenie robót 
do 10 września b.r.

TEKST i foTo LEch SiKorSKi

Odwodnienie ul. Brzozowa  
i Południowa w Laskach

W dniu 25 czerwca Gmina izabelin podpisała umowę  
z firmą inSTaL-niKa Sp. z o.o. Sp.k. z Warszawy, na budowę 
sieci kanalizacji deszczowej w ulicy brzozowej i Południowej 
w Laskach. Zamówienie obejmuje wykonanie 469 mb ko-
lektora grawitacyjnego, 12 wpustów deszczowych, przyka-
nalików oraz przyłączenie systemu do systemu istniejącego  
w ul. Wieczorka.  Wartość robót wynosi brutto 295 200,00 zł.  
Umowa przewiduje zakończenie robót do 31 sierpnia b.r.

LEch SiKorSKi

Energetyka WLZ
Mieszkańcy izabelina, objęci rozpoczętą w roku 2014 in-

westycją przebudowy energetycznych wewnętrznych linii 
zasilających, w związku z przebudową ul. 3 Maja, zostaną 
ostatecznie podłączeni, z zastosowaniem systemu kablowe-
go, we wrześniu b.r. Wykonawca robót, firma EnErGo-Li-
nia MaciąŻEK S.j., na zlecenie PGE wykona przeniesienie 
liczników oraz przyłącza do budynków.

LEch SiKorSKi
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Wizyta partnerska 
w Colle San Magno

W dniach 23-26 lipca br. polska 
delegacja, z Wójtem Gminy 

izabelin Witoldem Malarowskim 
i Starostą Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego Janem Żychlińskim 
na czele, odwiedziła włoską gminę 
colle San Magno. celem wyjazdu 
było nawiązanie partnerstwa mię-
dzy gminami, które będzie zachęcać 
do współpracy na wielu polach. Pol-
skich gości przyjął burmistrz antonio 
Di adamo. Delegacja podążała ślada-
mi i ścieżkami, które siedemdziesiąt 
lat temu stanowiły tło tragicznych 
wydarzeń ii wojny światowej. nasze 
władze uczestniczyły we mszy św. 
wspólnie z pielgrzymką z izabelina, 
która w tym samym czasie przeby-
wała na Monte casino. Delegacja 
złożyła również kwiaty na cmentarzu 
wojskowym.

oprócz miejsc pamięci, Polacy 
odwiedzili również Muzeum Pamię-
ci, a następnie złożyli wizytę w miej-
scowym ratuszu. We włoskiej gaze-
cie La Provincia czytamy: „Z wielką 
przyjemnością przyjęliśmy gości 
z Polski – powiedział burmistrz anto-
nio Di adamo – pamięć o ii wojnie 
światowej jest wciąż żywa. Wymiana 
myśli, wizyty zagraniczne to są waż-
ne momenty, ponieważ wzmacniają 
poczucie braterstwa i szacunku mię-
dzy narodami”. „Z władzami gminy 
izabelin i powiatu warszawskiego 
zachodniego – podsumował bur-
mistrz antonio Di adamo – zdecy-
dowaliśmy się ukształtować rodzaj 
partnerstwa, które będzie zachęcać 
do wymiany turystycznej, kulturalnej 
i handlowej. colle San Magno chce 
kontynuować taką ścieżkę rozwoju, 
aby przekształcić swoją historyczną 
tradycję również w instrument wzro-
stu gospodarczego.”

iWona MaZUrEK
PaWEŁ DUbaniEWicZ  

– TŁUMacZEniE WŁoSKiEGo TEKSTU

Informacja o funduszu sołeckim
Fundusz sołecki są to środki w budżecie gminy zagwarantowane dla każdego 

sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia 
mieszkańców. rada gminy decyduje o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w bu-
dżecie gminy. rada Gminy izabelin podjęła stosowną uchwałę . 

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo obliczana jest wg wzoru 
zapisanego w ustawie o funduszu sołeckim. Wójt corocznie do 31 lipca informuje 
sołtysów o wysokości środków, które będą do wykorzystania przez dane sołec-
two w następnym roku.

Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację zadań gmi-
ny, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa i są zgodne 
ze strategią rozwoju gminy np:
• zbudowanie lub wyremontowanie placu zabaw dla dzieci, boiska,
• naprawę chodników, 
• postawienie koszy na śmieci, ławek,
• posadzenie drzew, krzewów, 
• wyremontowanie wiaty przystankowej, oświetlenie ulic itp.

o przeznaczeniu środków sołeckich na następny rok decydują mieszkańcy dane-
go sołectwa podczas Zebrania Wiejskiego. Zebranie uchwala wniosek o przyznanie 
środków z funduszu sołeckiego. Wniosek może być zgłoszony z inicjatywy sołtysa, 
rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. We wniosku 
musi zostać zapisane na jakie cele zostaną przeznaczone środki wraz z przewidy-
wanym kosztem oraz uzasadnieniem słuszności wytypowanych do realizacji zadań. 
Uchwalony wniosek sołtys przekazuje wójtowi w terminie do dnia 30 września 
roku poprzedzającego rok, w którym sołectwo chce otrzymać pieniądze.

Wójt ocenia prawidłowość sporządzonego wniosku i złożenie wniosku w ter-
minie. Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne, to wówczas zadania zapisane we 
wniosku uwzględnione zostają w projekcie budżetu gminy. rada gminy uchwa-
lając budżet gminy może odrzucić wniosek sołectwa w przypadku, gdy uzna, że 
zadania które sołectwo chce realizować nie spełniają warunków, określonych 
w ustawie o funduszu sołeckim.

Zebrania wiejskie – podział środków sołeckich na 2016 rok

L.p. Sołectwo Termin Zebrania Godzina Zebrania Miejsce Zebrania

1. Hornówek 27.08.2015r.
czwartek 18:00 cKi

2. Mościska 04.09.2015r.
sobota 17:00 Szkoła Podstawowa  

w Mościskach

3. Truskaw 08.09.2015r.
wtorek 18:00 cKi

4. Izabelin B 09.09.2015r.
środa 18:00 cKi

5. Izabelin C 10.09.2015r.
czwartek 18:00 cKi

6. Sieraków 16.09.2015r.
środa 18:00 cKi

7. Laski 18.09.2015r.
piątek 18:00 Strażnica oSP Laski

ELŻbiETa PETryKoWSKa

ZŁÓŻ WNIOSEK I ODDAJ ZA DARMO AZBEST  
TRWA NABÓR WNIOSKÓW NA ODBIÓR I UNIESZKODLIWIANIE 

ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2015r. 
Mieszkańcy gminy, którzy mają na swojej posesji zeskładowane odpady niebez-

pieczne zawierające azbest, mogą składać w Urzędzie Gminy izabelin wnioski o sfi-
nansowanie odbioru (pakowanie i załadunek), transportu i utylizacji (unieszkodli-
wiania) tychże odpadów. 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.

aGniESZKa cZarnEcKa 
rEfEraT GoSPoDarKi KoMUnaLnEJ, ochrony ŚroDoWiSKa i roLnicTWa 

UrZąD GMiny iZabELin
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Dopalacze kradną życie – to na-
zwa akcji profilaktycznej, łączącej 

wszystkie osoby, którym zależy na wal-
ce z tymi niebezpiecznymi substancja-
mi. celem kampanii jest uświadamianie 
młodych ludzi o niebezpieczeństwach 
związanych z zażywaniem dopalaczy. 
akcja skierowana jest także do rodzi-
ców, nauczycieli oraz innych osób, 
które mają kontakt z młodzieżą. od 
lipca już ponad 1000 osób zatruło się 
tymi niebezpiecznymi substancjami. 
Policjanci apelują i ostrzegają, aby nie 
kupować i nie zażywać takich substan-
cji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy 
kierują się przede wszystkim zyskiem, 
za nic mając ludzkie życie. Sprzedając 
dopalacze – sprzedają śmierć!

Podczas inauguracji kampanii „Do-
palacze kradną życie”, która odbyła się 
29 lipca br. minister Teresa Piotrowska 
powiedziała To nasz wspólny pakt prze-
ciwko dopalaczom. Każda instytucja 
musi szukać coraz lepszych środków 
i działać skuteczniej. bardzo potrzeb-
na jest integracja tych działań. Każde 
uratowane życie niech będzie naszym 
celem i naszym przesłaniem.

Dopalacze, stanowią preparaty za-
wierające w swym składzie substancje 
psychoaktywne, które zagrażają życiu 
i zdrowiu. ich produkcja, sprzedaż i re-
klamowanie są w Polsce ustawowo za-
kazane. Większość dopalaczy ma postać 
tabletek lub mieszanek do palenia. 

bardzo ważne jest uświadomienie 
młodym ludziom, że dopalacze to tru-

cizna i zażywnie ich może wiązać się 
z poważnym ryzykiem.

reagujmy, jeśli w naszym towarzy-
stwie ktoś zamierza zażyć te substancje 
i stanowczo odmawiajmy, gdy nas do 
tego namawia. nie warto ryzykować 
własnego życia!

Stąd apel, szczególnie do młodych 
ludzi, aby nie kupowali substancji nie-
wiadomego pochodzenia oraz do do-
rosłych, aby zwrócili szczególną uwagę 
na osoby niepełnoletnie i młodzież.

inauguracji kampanii towarzyszyła 
premiera spotu przygotowanego przez 
społeczność programu Komendy Głów-
nej Policji „Profilaktyka a Ty”. Spot bę-
dzie emitowany na antenie Telewizji 
Polskiej. PaT to skrót od nazwy progra-
mu „Profilaktyka a Ty”. Wartością tej 
inicjatywy są ludzie, którzy chcą działać 
dla drugiego człowieka. Program skupia 
się na profilaktyce rówieśniczej (sama 
młodzież angażując się w działania pro-
filaktyczne, zachęca innych do życia bez 
uzależnień). PaT skupił w ciągu 10lat 
ok. 300 tys. osób. Uczestniczy w niej 90 
grup młodzieży w całej Polsce.

Uruchomiony został także profil 
kampanii „Dopalacze kradną życie”na 
facebooku (facebook.com/dopalacze-
kradnazycie). będą tam publikowa-
nem.in. aktualności dotyczące akcji, 
informacje o działaniach Policji oraz 
zdjęcia osób, które dołączyły do wspól-
nej inicjatywy.

ruszyła także mapa inicjatyw an-
tydopalaczowych. na stroniewww.

msw.gov.pl/dopalaczekradnazycie za-
mieszczona została pełna listapodej-
mowanych lub planowanych działań 
profilaktycznych związanych zwalką 
z tymi niebezpiecznymi substancjami. 
Lista zawiera już prawie 50inicjatyw 
prowadzonych przez różne instytucje, 
m.in. Policję czyMinisterstwo Edukacji 
narodowej. Wszystkie osoby, insty-
tucje lub organizacje, które planują 
przeprowadzenie własnej akcji zachę-
camy do zgłaszania się mailowo pod 
adres dopalaczekradnazycie@msw.
gov.pl.

W ramach kampanii, MSW ogłosi-
ło również otwarty konkurs ofert na 
działania dot. przeciwdziałaniu dopa-
laczom. 

Producenci cały czas modyfikują 
skład chemiczny dopalaczy. często 
mieszkanki te okazują się śmiertelne 
dla organizmu. Zwracajmy uwagę na 
zachowanie naszych najbliższych, na 
środowisko, w jakim przebywają. Wy-
starczy naprawdę chwila, by doszło do 
tragedii, ale wystarczy jedna decyzja, 
by zapobiec, by pomóc, by uratować. 
apelujemy o przekazywanie wszelkich 
informacji o dopalaczch do każdej naj-
bliższej jednostki Policji.  

na podst. info: msw, ksp, /ego/

PoDinSP. EWELina GroMEK-oćWiEJa
oficEr PraSoWy

KoMEnDy PoWiaToWEJ PoLicJi
DLa PoWiaTU WarSZaWSKiEGo ZachoDniEGo 

Z SiEDZibą W STarych babicach

Dopalacze kradną życie

W czerwcu br. na terenie gminy zanotowano 9 zdarzeń, 
w których brały udział jednostki oSP, w tym przy trzech 

pożarach i czterech miejscowych zagrożeniach oraz dwóch 
alarmach fałszywych. W czterech przypadkach oSP w Laskach 
i izabelinie interweniowały przy pożarach na terenie gminy Ło-
mianki, czosnów i Stare babice, w tym dwukrotnie przy groź-
nym pożarze w Palmirach, gdzie działania ratownicze w każ-
dym przypadku trwały ponad 12 godzin. W dniu 3 czerwca 
przy ul. Langiewicza w 3 Maja miał miejsce pożar samochodu, 
w Truskawiu 18 czerwca przy ul. Mokre Łąki paliło się skła-
dowisko trawy. również w dniu 30 czerwca w Truskawiu przy 
ul. Lipkowskiej miał miejsce pożar drewnianego pustostanu,  
a 15 czerwca w Laskach przy ul. brzozowej usunięto agresyw-
nie zachowujące się osy, zdjęto gniazdo. W hornówku przy 
ul. fedorowicza i Kasztanowej strażacy wydobyli z nieczynnej 
i niezabezpieczonej studni młodą sarenkę, a przy ulicy baj-
kowej również w hornówku zdjęto z drzewa kotka, który od  
2 dni nie miał ochoty go opuścić. brak opadów deszczowych 
i występująca susza stwarza poważne zagrożenie pożarowe, 
strażacy apelują o szczególne zachowanie ostrożności, nie 
rozpalanie ognisk na terenach leśnych i w ich pobliżu, nie pa-
lenie tytoniu w miejscach niedozwolonych, posługiwanie się 
ogniem otwartym. 

Interwencje Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Izabelin  
w czerwcu i lipcu 2015 r. 

Lipiec dla strażaków był bardzo pracowity i charakteryzował się 
wysokimi temperaturami , które miały wpływ na wzrost zagroże-
nia pożarowego na terenie obszarów leśnych Kampinoskiego Par-
ku narodowego, na terenie naszej gminy i w częściach zlokalizowa-
nych na pograniczu z m.st. Warszawa. W większości przypadków 
pożary powstały na skutek nieprzestrzegania przepisów przeciw 
pożarowych przez mieszkańców, turystów i młodzież. niewielkie 
powierzchnie spalonego poszycia leśnego, zarośli i traw świadczą 
o szybkim i skutecznym działaniu straży pożarnych, które nie dopu-
ściły do rozprzestrzeniania się pożarów na zwarte kompleksy leśne. 
ogółem zanotowano 10 pożarów, w tym 4 na granicy z Warszawą, 
głównie w rejonie Mościsk i Wólki Węglowej. Silne huragany wia-
tru i gwałtowne ulewy w dniu 19 lipca wyrządziły szkody w drze-
wostanie i spowodowały awarie w dostawie energii elektrycznej 
do domów mieszkalnych. najwięcej interwencji zanotowano 
w izabelinie b. Ponownie zwracamy się z apelem o szczególne za-
chowanie ostrożności podczas przebywania na terenach obszarów 
leśnych, pamiętając o zakazie rozpalania ognisk w lasach w odle-
głości nie mniejszej od nich jak 100m, palenia tytoniu, eksploato-
wanie niesprawnych samochodów i innych urządzeń w czasie któ-
rych powstają iskry. Pamiętajmy również o dostępie do hydrantów 
pożarowych zlokalizowanych na ulicach w pobliżu budynków. 

PŁK. MGr inŻ. EDWarD GiErSKi
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W tym roku w naszej parafii św. 
Franciszka z Asyżu w Izabelinie w ter-
minie 18-29.07. br. zorganizował ksiądz 
– we współpracy z Biurem Pielgrzym-
kowym i Turystyki Szkolnej „Pellegri-
no” z Leszna – pielgrzymkę do Włoch. 
Jak dużo mieszkańców z naszej parafii 
wybrało się na to wspólne pielgrzy-
mowanie i jaka była średnia wieku?

cała grupa łącznie z 2 kierowcami, 
z przewodniczką i ze mną liczyła pra-
wie 50 osób. Zdecydowana większość 
pielgrzymów pochodziła z terenu na-
szej gminy i były to osoby w średnim 
wieku i starsze, choć nie zabrakło też 
młodzieży. Wśród nich była młoda 
para, która tydzień wcześniej brała 
ślub i wybrała się z nami w swoją po-
dróż poślubną. Panna młoda grała na 
gitarze, a jej koleżanka na skrzypcach, 
więc była piękna oprawa muzyczna na 
mszach świętych i nie tylko. 

Co obejmował program wycieczki?
Jest takie powiedzenie: „Jeżeli 

chcesz zwiedzać świat to nie zaczynaj 
od Włoch, bo potem zawsze będziesz 
miał niedosyt”. Wiadomo, że Włochy 
są bardzo bogate w miejsca święte 
i zabytki. chcieliśmy stworzyć taki pro-
gram, by zobaczyć jak najwięcej, ale 
jednocześnie nie zmęczyć ludzi – dać 
im w ciągu dnia również chwile odpo-
czynku i wytchnienia. Szukając na to 
sposobu wybraliśmy miejsca znane i te 
mniej znane, ale równie ciekawe i waż-
ne. Spędziliśmy jeden dzień w Wenecji, 
gdzie zapoznaliśmy się z historią tego 
miasta na wodzie, mieliśmy czas, żeby 
się pomodlić, odprawialiśmy mszę przy 
grobie św. Marka, płynęliśmy również 
wodnymi taksówkami (łódeczkami). 
byliśmy w asyżu, co dla nas wszystkich 
było bardzo ważne, bo nasza parafia 
jest pod wezwaniem św. franciszka 
z asyżu. Już sam nocleg był niesamowi-
ty, bo spaliśmy pod asyżem i z naszego 
miejsca widzieliśmy pięknie, bajecznie 
oświetlone miasto, co zrobiło na nas 
ogromne wrażenie. Tam również mie-
liśmy czas na modlitwę i mszę świętą, 
byliśmy przy grobie patrona naszej pa-

rafii. nawiedziliśmy miejsce, gdzie żyła 
św. Klara. oczywiście miejscem naj-
bardziej znanym jest rzym, w którym 
zwiedziliśmy część starożytną np. fo-
rum romanum czy coloseum, ale też 
widzieliśmy rzym barokowy – bazylikę 
św. Jana na Lateranie, bazylikę św. Pio-
tra i Pawła czy Pawła za murami, był 
czas na Schody hiszpańskie, fontannę 
Di Trevi. byliśmy również w miejscu 
gdzie żył i działał ojciec Pio, czyli San 
Giovani rotondo, w Padwie, w Loretto, 
a także w cascii, miejscu mniej znanym, 
związanym ze św. ritą – patronką spraw 
trudnych i beznadziejnych, która była 
znana z tego, że potrafiła zjednać skłó-
cone włoskie rody, bo miała wielkiego 
ducha. Przy jej grobie widziałem wiele 
modlących się pań, które płakały pro-
sząc pewnie o łaski dla swoich rodzin. 
odwiedziliśmy również miejsca znane, 
ale mniej uczęszczane m.in. Wzgórze 
św. Michała archanioła (Monte San 
angelo), na którym znajduje się sank-
tuarium, gdzie wjeżdża się na górę, by 
potem zejść w dół głęboko w skałę, by 
się pomodlić, a także Lanciano – miej-
sce cudu Eucharystycznego czy Mano-
pello, gdzie jest twarz Jezusa odbita 
w sposób niewytłumaczalny na chuście 
z materiału, którą prawdopodobnie 
przykryto twarz Jezusa w grobie i ona 
się odbiła. Ta chusta ma wiele niezwy-
kłych właściwości. Zatrzymaliśmy się 
też w miasteczku Tarvisio położonym 
wysoko w górach, które jest świetną 
bazą wypadową do zwiedzania Włoch, 
austrii i Słowenii z bogatą infrastruk-
turą hotelową i w którym my również 
zatrzymaliśmy się na nocleg. 

Co ksiądz wspomina szczególnie 
i co pozostanie w pamięci na dłużej?

chyba najważniejszy moment to 
modlitwa przy grobie Jana Pawła ii 
i msza św. (cicha – bez śpiewu) dla 

naszej grupy, co pomogło nam głębo-
ko wejść w siebie i powrócić do dzie-
dzictwa naszego kochanego Papieża. 
będę również myślał o św. ojcu Pio, 
który miał nadzwyczajne dary od boga, 
ale też nadzwyczajną pokorę, pogo-
dę ducha i umiejętność zjednoczenia 
ludzi do tworzenia wspólnego dzieła. 
Takim dziełem był Dom Ulgi w cierpie-
niu, który powstał z pielgrzymich dat-
ków, które przez lata zostały zebrane, 
by stworzyć szpital, który do dziś dnia 
leczy ludzi na bardzo wysokim pozio-
mie. ogromną pieczęć na moim sercu 
odcisnął również asyż, który zachował 
swój surowy charakter niby gotycki, 
ale po trosze romański. Tam się czuje 
wielkiego franciszkańskiego ducha i nic 
nie trzeba mówić, wystarczy przejść się 
uliczkami miasta, by to poczuć.

Które miejsce zrobiło na ludziach 
największe wrażenie, co ich poruszyło 
do głębi?

nie ulega wątpliwości, że to rzym 
z modlitwą i wspólną mszą św. poru-
szył serca do głębi, ale też wiele osób 
jechało specjalnie do św. rity, by tam 
uklęknąć przy grobie i pomodlić się. 
Grupie bardzo spodobał się „dzień le-
nia”, który spędziliśmy nad morzem 
na plaży i to był strzał w 10, a nawet 
w 11. Po kilku dniach intensywnego 
zwiedzania i ogromnych emocji, była 
to chwila wytchnienia, relaksu, spo-
kojnego wypicia kawy, kąpieli w mo-
rzu, opalania. Taki totalny reset. Grupa 
bardzo przeżyła również nawiedzenie 
domku św. rodziny w Loretto, które 
jest pięknie położone. byliśmy tam na 
wieczornym koncercie, widzieliśmy ob-
warowane miasto w świetle księżyca 
z zacumowanymi statkami na morzu. 
niezapomniany widok. Potem w ciągu 
dnia obserwowaliśmy jak to wszystko 
ze wschodem słońca się zmienia i po-

z ks. Jerzym Jastrzębskim,  
wikarym z Parafii  
św. franciszka z asyżu  
w izabelinie,  
rozmawiała iwona Mazurek
foto adam Sałajczyk

Jeśli chcesz zwiedzać świat, to nie zaczynaj od Włoch,  
bo potem zawsze będziesz miał niedosyt…

Panorama z asyżu na nizinę
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wraca do życia. Z ciemności wyłoniły 
się tysiące kwitnących słoneczników 
i seledynowy adriatyk. Każdy przeży-
wa taką podróż na swój własny sposób 
i trzeba pewnie kilku dni, by ochłonąć. 

Czym różni się zwykła wycieczka 
objazdowa z biura od pielgrzymki ko-
ścielnej?

Każde biuro podróży ma swoją spe-
cyfikę, ale tym co różni pielgrzymkę od 
wycieczki jest codzienna msza św., czas 
na modlitwę, bo staramy się podkreślić 
nie tylko jak na świeckich wycieczkach 
walor poznawczy, kulturowy czy archi-
tektoniczny, ale również walor religij-
ny. Wycieczki z biura są często organi-
zowane z nocnymi przejazdami, co jest 
bardzo męczące, bo po nocy spędzonej 
w autokarze od razu idzie się zwiedzać. 
My zadbaliśmy o odpoczynek i mieli-
śmy normalny nocleg, co wiązało się 
niestety z dodatkowymi kosztami.

Podczas pielgrzymki były akcenty 
religijne, ale również patriotyczne. 
Mam tu na myśli wizytę w Monte Ca-
sino. Czy to miejsce zrobiło na star-
szych ludziach, pamiętających czasy 
wojny, jakieś szczególne wrażenie?

Monte cassino jest miejscem, gdzie 
znajduje się klasztor benedyktyński, 
w którym jest pochowany św. bene-
dykt – twórca ruchu monastycznego 
w Europie, ale również to miejsce zna-
ne nam z walk, które zagradzało drogę 
do rzymu ofensywie aliantów, podczas 
ii wojny światowej. Miejsce, które zo-
stało zdobyte przez armię polską pod 
wodzą gen. andersa. Miałem wraże-
nie, że wielu ludzi – nie tylko tych star-
szych – przypomniało sobie na nowo 
historię tego miejsca. Tym bardziej, 
że wcześniej w autobusie oglądaliśmy 
program, który nas we wszystko wpro-
wadził i pokazywał różne etapy jego 

zdobywania. na Monte cassino był 
czas na zwiedzanie, modlitwę i mszę 
św., w której uczestniczyli również 
Wójt Gminy izabelin Pan Witold Mala-
rowski, Pan Starosta i jeszcze kilka osób 
z Polski, które w tym czasie przebywa-
ły w tej okolicy w służbowej delegacji. 
Zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. 
Po czym złożyliśmy kwiaty i pomodlili-
śmy się na polskim cmentarzu wojen-
nym. To spotkanie przypomniało nam, 
jak ważne i potrzebne jest współdzia-
łanie Kościoła i państwa w trosce o do-
bro powierzonych nam ludzi. Troszczy-
my się przecież o tych samych ludzi, 
ale szanujemy swoje kompetencje. 
Mówiłem o tym w kazaniu podczas 
Eucharystii, że z Monte cassino rozle-
ga się na świat wołanie o pokój. Kiedy 
ludzie ze sobą prowadzą wojny, wów-
czas ginie wiele niewinnych istnień 
i w jednej chwili niszczone jest to, co 
było tak długo i mozolnie budowane. 
Przypomina nam o tym wiele osób, 
które w czasie ii Wojny Światowej 
zginęło nie tylko w walkach o Monte 
cassino, ale również w Puszczy Kam-
pinoskiej – także w naszej gminie 
w Truskawiu, Sierakowie oraz izabeli-
nie. Dlatego zamiast walczyć ze sobą 
jesteśmy wezwani, aby walczyć o po-
kój, a ewentualne spory rozstrzygać na 
drodze dyplomacji i negocjacji. W tym 
kontekście pragnę powiedzieć, że przy 
okazji różnych spotkań na naszym te-
renie (np. z racji opłatka w Urzędzie 
Gminy izabelin) podkreślam, że obec-
nie jesteśmy modelowym przykła-
dem współpracy Kościoła i państwa, 
w imieniu którego działają władze 
naszej gminy. Wielu uczestników tych 
spotkań przy tej okazji się uśmiecha, 
ale każdy z nas doskonale rozumie jak 
to jest ważne, aby troszczyć się o po-
wierzonych nam ludzi w duchu pokoju 
i odpowiedzialności. 

Czy planuje ksiądz jakąś pielgrzym-
kę w przyszłym roku?

W przyszłym roku priorytetem dla 
nas będą Światowe Dni Młodzieży. Przy-
jadą młodzi ludzie z całego świata. Wia-
domo, że centralnym miejscem będzie 
Kraków, ale wcześniej nasi goście będą 
przebywać we wszystkich diecezjach 
w Polsce. U nas w parafii będzie około 
100-150 osób i chodzi o to, by zorga-
nizować im nie tylko spanie i jedzenie, 
ale również atrakcyjny program. i to 
zabierze nam mnóstwo energii. Dla-
tego na tę chwilę nie potrafię powie-
dzieć, czy wystarczy nam czasu i sił na 
organizację czegoś więcej. chcę jednak 
powiedzieć, że nasza parafia cały rok 
organizuje różne wyjazdy, tylko krótsze. 
byliśmy na jednodniowej pielgrzym-
ce z dziećmi pierwszokomunijnymi 
w katolickim Sanktuarium Matki bożej 
w Kodniu, odwiedziliśmy też klasztor 
prawosławny w Jabłecznej, cerkiew 
unicką w Kostomłotach. Tą samą trasą 
pojechaliśmy potem z osobami należą-
cymi do Kół Żywego różańca i do grupy 
ks. a. fedorowicza. Przeprowadziliśmy 
też 2-dniową wycieczkę w Góry Świę-
tokrzyskie, gdzie przeszliśmy pieszym 
szlakiem ze św. Katarzyny na św. Krzyż. 
Tych wyjazdów jest dużo i ciągle coś się 
dzieje, a oprócz tego normalnie pracu-
jemy i wykonujemy swoje stałe obo-
wiązki związane z rokiem liturgicznym. 
Zachęcam do obejrzenia galerii na na-
szej stronie internetowej http://swfran-
ciszek.pl/. Każdy kto zobaczy te zdjęcia 
może się szybko przekonać, że parafia 
w izabelinie jest przykładem żywego 
Kościoła. Potwierdza to również fakt, że 
we mszach świętych uczestniczy coraz 
więcej osób. Zapraszamy.

Czekamy zatem na to, co przyniesie 
nowy rok 

Dziękuję za rozmowę

Polski cmentarz wojenny na Monte casino
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16 czerwca 2015 roku, w centrum Kultury izabelin odbył 
się iV koncert „Szanujemy się i wspieramy”. organizatorami 
koncertu byli: Wójt Gminy izabelin, Zespół Szkół w izabeli-
nie oraz centrum Kultury izabelin.

W części artystycznej wystąpiły zespoły: akademia Tań-
ca Loff oraz Smile prowadzony przez firmę Sante fit, chór 
„izabelińskie Słowiki”, soliści: oliwia Krupa, aleksandra Mer-
chel, Marlena Wojciechowska, natalia Zielińska oraz grupa 
teatralna z Zespołu Szkół w izabelinie.

Koncert poprowadzili: Daria Kuźniecow-Dudko i olgierd 
Porębski z rady rodziców Zespołu Szkół w izabelinie.

antoni Zych – dyrektor Zespołu Szkół w izabelinie i wi-
cedyrektorzy – barbara Szummer, anita fieducik oraz Mag-
dalena Majdańska-Kozak wręczyli dyplomy uznania i nagro-
dy wyróżnionym uczniom z klas 1-6 Szkoły Podstawowej 
i 1-3 Gimnazjum, którzy okazywali bezinteresowną pomoc 
i życzliwość poszkodowanym kolegom i koleżankom w ra-
mach programu „Szkoła bez przemocy” w roku szkolnym 
2014/2015. 

nagrodzono także uczniów wolontariuszy ze Szkolnego 
Klubu Wolontariusza z Gimnazjum im. ks. aleksandra fe-
dorowicza. Młodzież wspierała nauczycieli w opiece nad 
młodszymi kolegami z klas 1-6 w świetlicach szkolnych Szko-
ły Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego oraz ucznia-
mi z Gimnazjum w izabelinie w roku szkolnym 2014/2015. 
część wolontariuszy brała także udział w akcji na rzecz dzieci 
z wadami serca – PoDWÓJnE ŻyciE – PoDWÓJnE WSPar-
ciE, której współorganizatorami są fundacja Serce Dziecka 
oraz warszawskie sklepy iKEa. 

nagrody dla naszych uczniów ufundowały firmy: Legg 
Mason Towarzystwo funduszy inwestycyjnych S.a. oraz 
fundacja Polskie forum Migracyjne.

Warto zauważyć, że podczas zeszłorocznego koncertu 
wyróżniono dwóch uczniów wolontariuszy. W tym roku 
było ich zdecydowanie więcej – 22. Goście obejrzeli pre-
zentację multimedialną autorstwa Krzysztofa Żaka z klasy 2c 
gimnazjalnej przedstawiającą gimnazjalistów podczas zajęć 
z dziećmi na świetlicy. 

Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do 
młodzieży gimnazjalnej, chętnej do czynnego reagowania 
na potrzeby lokalnego środowiska. Podczas wolontariatu 
uczniowie Gimnazjum pod okiem nauczycieli wprowadzają 
w życie swoje pomysły na aktywne spędzanie czasu młod-
szych kolegów w świetlicy szkolnej. Zajęcia prowadzone są 
na boiskach szkolnych i terenach do nich przylegających 
oraz w budynku szkolnym. Do ulubionych należą rozgrywki 
sportowe, warsztaty z fotografii i inne. na szczególną uwa-
gę zasługują także zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. 
Gimnazjaliści przeszkoleni przez annę ordon – pielęgniarkę 
szkolną, uczą młodszych uczniów, jak ratować życie osoby 
poszkodowanej: dziecka lub osoby dorosłej. ćwiczenia do-
tyczą teorii, ale przede wszystkim praktyki. Dzieci korzystają 
z fantomów – przeprowadzają na nich zabiegi resuscytacyj-
ne. Uczą się także, jak zakładać opatrunki, układać „osoby 
poszkodowane” w bezpiecznych dla nich pozycjach, itp.

Klub wspiera również uczniów Szkoły Podstawowej klas 
4-6 i Gimnazjum. W szkole przy ul. 3 Maja 49 uczniowie – 
wolontariusze zostali zaangażowani w pomoc w nauce dzie-
ciom młodszym lub mającym problemy z poszczególnymi 
przedmiotami.

IV KONCErT 
SZANUJEMY SIĘ I WSPIErAMY już za nami

Wyróżnieni uczniowie z klas 1-3 w programie „Szkoła bez przemo-
cy” wraz z Dyrekcją Szkoły

Dyrekcja Szkoły wręcza nagrody uczniom z klas 4-6

ambitni wolontariusze, którzy uczyli młodszych, jak ratować człowie-
ka udzielając pierwszej pomocy. nagrody wręcza Dyrekcja Szkoły



9EDUKACJA 9

istotą działania Szkolnego Klubu Wolontariusza jest wypra-
cowanie systemu włączania młodzieży do działań o charak-
terze wolontariackim, wykorzystanie ich entuzjazmu i zapału 
w pracach na rzecz szkoły i jej otoczenia. cieszymy się, że nasza 
młodzież jest tak aktywna i chętna do pomagania innym.

Tradycją koncertów „Szanujemy się i wspieramy” jest 
także pomaganie osobom niepełnosprawnym. Przez ostat-
nie trzy lata wspieraliśmy utalentowanych niewidomych 
uczniów z ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. róży czac-
kiej w Laskach. Dzięki zaangażowaniu młodzieży z Zespołu 
Szkół w izabelinie udało się zdobyć i przekazać środki finan-
sowe Szkole Muzycznej w Laskach. 

W tym roku, nasi uczniowie zaangażowali się bardzo 
w pomoc dla 5-letniej ani i jej mamy – mieszkanek gminy 
izabelin. Mała ania wymaga stałej rehabilitacji i komplek-
sowej terapii. obecnie uczęszcza do Gminnego Przedszkola 
w Laskach. Urodziła się jako wcześniak z zaburzeniami na-
pięcia mięśniowego i deformacją kończyn dolnych. Przeszła 
skomplikowane leczenie, operację i bardzo bolesną rehabi-
litację. W dalszym ciągu wymaga stałej i kompleksowej te-
rapii, która będzie korygować istniejące deformacje i zapo-
biegać powstawaniu nowych. Leczenie jest niezbędne, ale 
zarazem kosztowne. Sytuacja finansowa rodziców ani jest 
trudna, dlatego po koncercie nasi uczniowie zbierali pienią-
dze m.in. na ortezy, które zabezpieczą efekty rehabilitacji 
oraz utrzymają stawy skokowe i kolanowe ani w prawidło-
wym ustawieniu. 

Uzyskaliśmy kwotę 2 383,69 zł i 1 eur. Znaczna liczba 
darczyńców to dzieci z izabelina, które chętnie wrzucały do 
puszek swoje drobne oszczędności. Pozostali goście mogli 
nabyć rękodzieła wykonane przez uczniów z Zespołu Szkół 
w izabelinie, którzy pod opieką Małgorzaty Słomczyńskiej 
pedagog naszej Szkoły przygotowali rękodzieła - specjalnie 
na ten szlachetny cel. Podobnie, jak w zeszłych latach moż-
na było zakupić książki z antykwariatu „Piotruś Pan”. 

Warto podkreślić, że nasi uczniowie dostrzegają różne prze-
jawy niepełnosprawności. Kształtują swoją wrażliwość, wspie-
rają potrzebujących dając przykład innym. Takie postępowanie 
jest godne podziwu i z pewnością zaowocuje w przyszłości. 

W organizacji tegorocznego koncertu wzięło udział, 
podobnie jak w zeszłym roku ponad 200 wolontariuszy 
z Zespołu Szkół w izabelinie oraz ludzie dobrej woli z gmi-
ny izabelin. Szczególnie dziękujemy Państwu: Witoldowi 
Malarowskiemu, agnieszce Sobczak, Marcie Wojtachnio, 
Jerzemu Pietrzakowi, beacie Pilaszek, Katarzynie Wojtak 
z Urzędu Gminy izabelin; Januszowi Marciniakowi, Marci-
nowi bończakowi z centrum Kultury izabelin; antoniemu 
Zychowi, barbarze Szummer, anicie fieducik, Magdalenie 
Majdańskiej-Kozak, ryszardowi Górce, Małgorzacie Słom-
czyńskiej, Edycie Poniatowskiej, annie Szymczak, Magda-
lenie białeckiej, Elżbiecie olejnik, Joannie Zielińskiej, annie 
ordon, annie Sakowicz oraz uczniom - wolontariuszom z Ze-
społu Szkół w izabelinie; aleksandrze i Piotrowi filipkom, 
Magdalenie Krasowskiej, Kindze beredzie, agnieszce i Woj-
ciechowi Kosowiczom, ireneuszowi Skowrońskiemu, Krzysz-
tofowi Przybyszowi, agnieszce Śliwczyńskiej. 

Jesteśmy razem. W górę serca.
TEKST: Daria KUźniEcoW-DUDKo

ZDJęcia: rySZarD GÓrKa

Z całego serca pragnę podziękować organizatorom iV koncertu 
„Szanujemy się i wspieramy”, a szczególnie Pani Darii Dudko, 
który został zorganizowany dla mojej córki ani. Dziękuję również 
uczniom z Zespołu Szkół w izabelinie za wykonanie rękodzieła  
i piękne występy, oraz wszystkim darczyńcom, którzy poświęcili 
swój czas, aby być w ten dzień razem z nami i nas wspierać. 
Jestem również bardzo wdzięczna Pani Dyrektor Gminnego 
Przedszkola w Laskach za zorganizowanie pikniku, wsparcie 
i okazane dobre serce na dziejącą się krzywdę ludzką. Dziękuję 
rodzicom innych dzieci, którzy również nas bardzo wspierają. Jak 
dobrze, że jest wśród nas tyle dobra i zrozumienia! brak mi słów, 
by wyrazić to, co czuję, więc mówię jedno słowo DZięKUJę.

SWETŁana  KraWcZUK bUbanS 

akademia Tańca Loff podczas występu

Spektakl „o zdrowiu na wesoło i poważnie” przygotowany pod 
kierunkiem anny Szymczak i Magdaleny białeckiej – nauczycielek 
z Zespołu Szkół w izabelinie

Prowadzący koncert: Daria Kuźniecow-Dudko i olgierd Porębski 
z rady rodziców Zespołu Szkół w izabelinie
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Wszystkie dzieci nasze są:   
Basia, Michael, Małgosia, John,  
na serca dnie mają swój dom,  
uchyl im serce jak drzwi.  
Wszystkie dzieci nasze są, 
….. niech małe sny spełnią się dziś,  
wyśpiewaj marzenia, a świat będzie nasz! 

W ramach pomocy gminy (dofinan-
sowanie 10.000 zł ) i parafii w terminie 
od 29 czerwca do 6 lipca br. na „wa-
kacje z Bogiem” do Myczkowic w po-
wiecie leskim, w woj. podkarpackim 
wyjechały dzieci (ministranci, dziew-
czynki ze scholi oraz inne w trudnej 
sytuacji finansowej i rodzinnej)  z Pa-
rafii Rzymskokatolickiej św. Franciszka 
z Asyżu w Izabelinie. Grupa liczyła 39 
podopiecznych,  w wieku od 6 do 18 
lat i była pod opieką opiekunów świec-
kich (m.in. Mikołaj Grudziński, andrzej 
rostkowski, Justyna Pirug, agnieszka 
Łukaszewicz)  i księdza Jerzego Ja-
strzębskiego. Kierownikiem wyjazdu 
była aleksandra herasymowa, nasza 
pani organistka. Wszyscy zostali zakwa-
terowani w ośrodku Wypoczynkowo – 
rehabilitacyjnym caritas w Myczkow-
cach, który jest świetnie wyposażony 
nie tylko w kaplicę, ale również boiska 
sportowe, mini zoo czy stadninę koni, 

grille. oprócz atrakcyjnego spędzania 
wakacji na świeżym, górskim powie-
trzu dzieci miały możliwość pogłębić 
swoje życie religijne, zdobyć umiejęt-
ności w nawiązywaniu kontaktów spo-
łecznych, poznać nowe miejsca. W ra-
mach wyjazdu uczestniczyły w licznych 
wycieczkach m.in. była  przejażdżka 
drezynami (rowery na szynach), rejs 
statkiem po Solinie, zwiedzanie elek-
trowni w Solinie wewnątrz - 6 metrów 
pod dnem jeziora. była też wycieczka 
do Komańczy,  gdzie przebywał Prymas 
Polski Stefan Wyszyński oraz jedno-
dniowa wędrówka na Połoninie We-
tlińskiej z przerwą w schronisku chatka 
Kubusia Puchatka. 

na wakacjuszy czekało też wiele cie-
kawych warsztatów tematycznych np. 
warsztaty udzielania pierwszej pomo-
cy, znajomości przepisów ruchu dro-
gowego, patriotyczne, sztuki ludowej, 
ekologiczne, przyrodniczo- biblijne. 

WA K A C J E
Tak swego czasu śpiewała znana polska wokalistka Majka Jeżowska. 

Gmina izabelin przychyla się do tych słów, dlatego zadbała o to, by dzieci 
i młodzież z naszego terenu mogły spędzić miło czas wakacji. Praktycznie 
wszystkie gminne jednostki zostały włączone w letni wypoczynek naszych 
milusińskich. akcje letnie odbywały się nie tylko w naszej gminie, ale rów-
nież na terenie całej Polski ( na koloniach i obozach), które gmina dofinan-
sowywała. 

codzienne zajęcia sportowe, manu-
alne, konkursy z nagrodami i wspólna 
modlitwa dopełniały całości. Sprawą 
najbardziej wartościową było jednak 
ogromne zaangażowanie i troska opie-
kunów, wielogodzinne, czasem nocne 
rozmowy na tematy związane z proble-
mami i życiem młodzieży. Ten tydzień 
wyjazdu był efektem wielomiesięcz-
nej pracy pani oli wspomaganej przez 
Lidkę Kałużną z Truskawia. Uśmiech 
z dziecięcych buzi nie schodził, a to na-
pawało nadzieją, ze dzieci są szczęśli-
we i dobrze się bawią. 

iWona MaZUrEK
foTo DoroTa roSTKoWSKa

Wakacje z Bogiem
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Kolejną grupą, która dzięki gmin-
nemu wsparciu (10.000 zł) wyjechała 
na wakacje były zuchy i harcerze ze 
Szczepu 424 DHiGZ „Kampinos”, który 
działa na terenie naszej gminy, w Ze-
spole Szkół w Izabelinie. W sumie 44 
podopieczni i 3 osoby kadry wyjechały 
w terminie od 4 lipca do 18 lipca na obóz 
letni do Kostkowic, położonych w woje-
wództwie śląskim nad Zalewem Dzbic-
kim, w granicach Parku Krajobrazowego 
orlich Gniazd. obóz jest organizowany 
co roku i stanowi kontynuację zajęć 
prowadzonych podczas roku szkolne-
go w drużynie harcerskiej i gromadzie 
zuchowej. Młodzi ludzie podczas wy-

jazdu bardzo się usamodzielnili, rozwi-
nęli umiejętności współpracy w grupie, 
dobrej komunikacji, dbania o siebie, 
porządek w namiocie. Zdobyli wiedzę 
praktyczną w zakresie ekologicznego 
przebywania w lesie, poznali okolicę, na-
uczyli się żyć w zgodzie z Prawem i Przy-
rzeczeniem harcerskim oraz Prawem 
i obietnicą Zucha. Sprawą nadrzędną 
obozów letnich jest przekazywanie 
wartości takich jak: prawdomówność, 
kształtowanie postaw patriotycznych, 
wzajemna pomoc, upowszechnienie 
tradycji. Zuchy i harcerze odbyli rajd 
szlakiem orlich Gniazd, prawie 45 km!, 
zobaczyli m. in. zamek w bobolicach, 

na wsparcie (3.500 zł) mógł też liczyć Uczniowski 
Klub Sportowy Izabelin, który działa przy Zespole Szkół 
w Izabelinie. Młodzi sportowcy z sekcji piłki siatkowej 
(30 osób, głównie uczniowie klas iV-Vi i gimnazjum z ZS 
w izabelinie) pojechali na wczasy rekreacyjno-sporto-
we do Sztutowa nad bałtykiem. obóz został zorgani-
zowany w terminie od 10 do 19 sierpnia br. Zapewnił 
dzieciom spędzenie wolnego czasu w sposób aktywny, 
a morze było doskonałym miejscem na zabawę, wypo-
czynek oraz doskonalenie umiejętności w zakresie piłki 
siatkowej. 

Spływ kajakowy
na aktywny, sportowy wypoczynek wybrała się również 

młodzież z naszego gimnazjum uczestnicząc w spływie 
kajakowym Biebrza Narew, który odbył się od 11 do 17 
lipca 2015 roku. organizatorem było Polskie Towarzystwo 
Turystyczno Krajoznawcze im. adama chętnika w Łomży 
i Zespół Szkół w izabelinie. Gmina propaguje zdrowy styl 
życia i rokrocznie wspomaga spływy kajakowe, które stały 

się stałym punktem programu letnich wakacji. Przy tym 
spływie gmina wspomogła młodzież użyczając busa do 
przewozu bagaży. Uczestnicy spływu zapłacili z własnych 
funduszy za paliwo i wynagrodzenie kierowcy. W 2016 
roku planuje się kontynuację tej tradycji, a pierwsze in-
formacje o trasach i terminach będą dostępne w naszym 
miesięczniku już w marcu kolejnego roku. 

Podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
również skorzystali z gminnych wakacji. Dziewięcioro 
dzieci wyjechało w terminie 22.07 do 5.08.2015 na obóz 
harcerski do Stanicy harcerskiej w Gorzewie . Wyjazd był 
całkowicie bezpłatny, organizowany przez chorągiew 
Mazowiecką. Dzieci miały zapewnione mnóstwo atrakcji 
i miło spędziły czas.

Podczas wakacji dyżury miały nasze dwa gminne 
przedszkola. W lipcu pracowało przedszkole w Izabeli-
nie, zaś w sierpniu przedszkole w Laskach. nasze ma-
luchy miały, więc zapewnioną dobrą opiekę przez cały 
okres trwania wakacji. 

iWona MaZUrEK

W GMINIE IZABElIN

Mirowie, Morsko. cała drużyna 424 
Grupa Kampinos zdobyła wiele spraw-
ności takie jak: Kuchcik, Sobieradek 
obozowy i inne. harcerze pełnili służbę 
wartowniczą i pomocniczą w podobozie  
424 Szczepu KaMPinoS. Przez dwa 
tygodnie mieszkali w warunkach po-
lowych. nie było prądu i światła, spali 
na pryczach, które sami zrobili i wyple-
tli sznurkiem. Po takim obozie harce-
rzom nie obce jest posługiwanie się piłą 
i młotkiem. cały Szczep wrócił zintegro-
wany i zadowolony. a już we wrześniu 
pierwsze zbiórki zuchów i harcerzy.

iWona MaZUrEK
foTo PioTr STęPiEń

Zuchy i harcerze  
na wakacjach w Kostkowicach

Wakacje na sportowo
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Na uwagę zasługuje również akcja letnia „Artystyczne 
Wakacje”, zorganizowana przez Centrum Kultury Izabe-

lin w dniach 13.07-31.07. br. Półkolonie odbywały się w „ma-
łej” szkole podstawowej przy ul. Wojska Polskiego w hornów-
ku. Uczestniczyło w nich około 50 dzieci w wieku od 6 do 12 
lat. byli to głównie uczniowie z miejscowej szkoły, którzy nie 
chcieli się nudzić sami w domu, kiedy ich rodzice szli do pracy. 
Podczas akcji dzieci miały zapewniony ciepły posiłek, słodkie 
bułeczki oraz napoje. atrakcji było co niemiara, a cała akcja 
podzielona na 3 tygodnie tematyczne. Tematem pierwszego 
tygodnia byli superbohaterowie literaccy. Podczas kliku dni 
dzieci chodziły na seanse filmowe do Kina za rogiem w cKi. 
obejrzały kilka filmów m.in. Charlie i fabryka czekolady, 80 
dni dookoła świata czy Niekończącą się historię, by potem 
rozmawiać na ich temat, projektować stroje dla bohaterów 
czy wykonywać prace plastyczne. W drugim tygodniu prym 
wiodły zwierzęta lasów, łąk i oceanów. i tu również dzieci 
miały zapewniony ciekawy program zajęć. były to wycieczki 
po puszczy w poszukiwaniu leśnych zwierzątek, kalambury 
na świeżym powietrzu, warsztaty manualne, filmy (Dżungla, 
Robaczki z zaginionej doliny), tworzenie wielkiej mapy świata 
zwierząt lądowych i wodnych przy wykorzystaniu materia-
łów wtórnych. W trzecim tygodniu dzieci poznały najpięk-
niejsze miejsca Polski poprzez wspólne oglądanie albumów 
o miastach wartych odwiedzenia (od bałtyku po Karpaty), 
układanie puzzli, rozmowy i prace plastyczne. Wakacjusze 
mieli też codzienne zajęcia sportowe, rozgrywali mecze piłki 
nożnej i siatkowej, uczestniczyli w zabawach integracyjnych. 
Dzieci odwiedzili też policjanci z pieskami i pokazali ich tre-
surę. Młodzi ludzie poszli z wizytą do KPn-u , gdzie zwiedzi-
li muzeum z przewodnikiem oraz poszli na spacer po lesie. 
ogromną popularnością cieszył się również pokaz talentów 

na dużej scenie w centrum Kultury izabelin. Wszyscy chcieli 
się zaprezentować z jak najlepszej strony. był pokaz tańca, gra 
na pianinie, śpiew i występy kabaretowe. Emocji, wzruszeń 
i gromkich braw było co niemiara. 

Wakacje z Centrum Kultury Izabelin
W lipcu na wszystkie dzieci z gminy, niezależnie od akcji 

Lato czekało wiele atrakcji m.in. przedstawienia teatralne: 
Foszek Czyścioszek, Kot w butach czy Mój przyjaciel Niecio. 
również Kino za rogiem stanęło na wysokości zadania i przy-
gotowało na każdy dzień po kilka filmów dla wszystkich grup 
wiekowych, od najmłodszych mieszkańców naszej gminy, aż 
po najstarszych. bezpłatnie zostały zorganizowane również 
warsztaty dla dzieci i młodzieży np. muzyczne (Spotkanie 
z piosenką, nauka gry na perkusji), komputerowe, kosmetycz-
ne, plastyczne (malarstwo, papieromania), taneczne (m.in. 
hip hop, capoeira). nie zabrakło też zajęć sportowych m.in. 
koszykówki, siatkówki, piłki nożnej i innych gier sportowych, 
które odbywały się na boiskach sportowych w Laskach. 

Każde dziecko mogło znaleźć coś dla siebie zgodnie z za-
interesowaniami, wiekiem i aktualnymi potrzebami, a rodzi-
ce mogli w tym czasie spokojnie pracować, mając pewność, 
że ich pociechy są pod dobrą opieką.

iWona MaZUrEK 
foTo GrZEGorZ noWicKi, JanUSZ MarciniaK, anna MichaLaK

„ Artystyczne



13Z ŻYCIA GMINY

Wakacje” w Izabelinie

godz. 19.30



Na czym polega idea nauki w Szko-
le Muzycznej Yamaha? czym się różni 
od innych szkół muzycznych?

Podstawową różnicą pomiędzy 
szkołami muzycznymi klasycznymi 
a szkołami yamaha jest taka, że my mu-
zykujemy w grupie. nie ma zajęć indy-
widualnych, ale od pierwszej lekcji tzw. 
próbnej uczymy się działać w zespole. 
Dotyczy to wszystkich instrumentów, 
nawet klawiszowych, co niektórych 
wprawia w zdumienie. Są zespoły, któ-
re są złożone z różnych instrumentów. 

Są jeszcze inne różnice, jak np. to, 
że oprócz efektu bardzo ważny jest dla 
nas sam proces, czyli to, że muzykuje-
my razem, socjalizujemy się, uwrażli-
wiamy na innych, wyrażamy emocje, 
komunikujemy się w uniwersalnym 
języku, jakim jest muzyka. 

Czy jeden nauczyciel prowadzi taką 
lekcję?

Jeżeli mamy różne instrumenty, to 
każdy jest pod opieką swojego nauczy-
ciela. na przykład na koncercie, na któ-
rym grali gitarzyści i perkusiści, to każda 
grupa miała swojego opiekuna. nauczy-
ciele w szkole są również zespołem. Są 
to muzycy czynni, którzy mają nabyte 
albo wykształcone umiejętności peda-
gogiczne, ale oni również tworzą zespół, 
muszą się dogadywać, bo np. często 
z uczniami tworzą aranże, opiekują się 
tym zespołem, uczestniczą w próbach. 
czyli podstawową różnicą jest to, że my 
od początku gramy w zespole.

Kolejną różnicą jest to, iż u nas nie 
ma podziału na przedmioty i wszystko 
odbywa się na jednej lekcji. Kształce-

nie słuchu, teoria, historia muzyki – to 
wszystko dzieje się przy instrumencie, 
przy okazji, bo dla nas najważniejsze 
jest granie, umiejętność akompanio-
wania sobie nawzajem, improwizacji, 
granie ze słuchu. To jest taka praktycz-
na nauka gry na instrumencie, która 
daje dużo radości, bo przynosi szybkie 
efekty. Staramy się komunikować za 
pomocą muzyki, mało słów, dużo ad-
renaliny i wspólnej zabawy. Podobnie 
ma się sprawa z ćwiczeniem w domu. 
Uczniowie dostają nuty, materiały au-
dio i również ćwiczą ,,w grupie”, więc 
nie zostają osamotnieni. Tu z założenia 
uczymy się grać w zespole tzn. nie tyl-
ko musimy nauczyć się grać, ale rów-
nież słyszeć drugiego wykonawcę. Jest 
jeszcze kwestia podejścia nauczyciela 
do uczniów. W naszej szkole skupiamy 
się na pozytywach i nagradzaniu za to, 
co się dziecku udało. W klasycznych 
szkołach muzycznych jest mocno roz-
winięty system kar. Trzeba też więcej 

ćwiczyć w domu. W naszych szkołach 
wystarczy 20 minut systematycznego 
treningu w celu podtrzymania tego, 
co uczeń nauczył się na lekcji. oczy-
wiście z upływem czasu i ze wzrostem 
umiejętności gra sprawia uczniowi 
i domownikom coraz więcej przyjem-
ności, więc chętniej i na dłużej siada 
do instrumentu.

Propagujecie Państwo naukę od 
pierwszych miesięcy życia dziecka. 
Co daje tak wczesna przygoda z mu-
zyką?

Słuch jest zmysłem, który rozwija 
się jako pierwszy już w łonie matki, 
nawet przed np. wzrokiem. Dlate-
go szkoły yamaha przyjmują swoich 
uczniów od 4 miesiąca życia. co praw-
da 4-miesięcznych niemowlaków 
z opiekunami jest niewiele, ale 6-mie-
sięcznych bardzo dużo. Program „nie-
mowlaki w Krainie Dźwięków” jest 
bardzo powszechny. Zajęcia odbywają 
się z opiekunem (rodzicami, babcią, 
dziadkiem, nianią). Gramy głównie 
na bębenkach, grzechotkach. Dzieci 
słuchają, kołyszą się w rytm muzyki, 
dotykają instrumentów. często rów-
nież wspólnie słuchamy muzyki, albo 
opiekun śpiewa a dziecko słucha. 
naśladownictwo jest świetną formą 
nauki dla dzieci. Dlatego kiedy takie 
maluchy słyszą śpiew swojej mamy 
czy babci, zaczynają po swojemu coś 
nucić, śpiewać, kołysać się, reagować 
na muzykę, która staje się ich drugim 
językiem. i tu muszę poruszyć bardzo 
ważną sprawę dla rodziców małych 
dzieci, którzy myślą o jak najwcze-
śniejszej edukacji w zakresie języków 
obcych swoich dzieci. otóż badania 
dowiodły, że dzieci, które muzykują 
od niemowlęctwa (czyli poznają nowy 
język – muzykę) potem z większą ła-
twością poznają języki obce mówione. 
Muzyka bardzo rozwija mózg dziecka, 
bo poprawiamy współpracę między 
półkulami. Melodia jest przetwarza-
na głównie w prawej półkuli mózgu 
a rytm w lewej. To jeśli chodzi o słuch, 

NIE MA lUDZI NIEMUZYKAlNYCH, 

Z właścicielką Szkoły Muzycznej yamaha – Małgorzatą ignatowicz  
– rozmawiała iwona Mazurek

SĄ TYlKO NIEODKrYTE TAlENTY
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a jeśli chodzi o ruch to również nam 
aktywizuje współpracę między pół-
kulami. bo jeśli dziecko rusza prawą 
rączką, za którą jest odpowiedzialna 
lewa półkula i odwrotnie porusza lewą 
ręką a nią zawiaduje prawa półkula, to 
one muszą ze sobą działać we współ-
pracy i harmonii. Dzieci po zajęciach 
45-minutowych zasypiają, pomimo iż 
są noszone i same mało się poruszają, 
bo to jest ciężka umysłowa praca nad 
synchronizacją półkul i one mają pra-
wo być zmęczone.

W ofercie macie Państwo różne 
programy kształcenia w zależności od 
wieku oraz preferencji muzycznych …

Tak, zaczynamy od ,,niemowlaków 
w Krainie Dźwięków”, przechodząc 
przez „Szkraby i Muzykę” – od 18 m-ca 
do 4 roku życia. Później Junior Music 
course od 4 roku życia – jest to już pro-
gram nauki gry na instrumencie klawi-
szowym. Są programy od 6 roku życia 
– klawiszowy, skrzypcowy. od 8 roku 
życia gitara klasyczna, zestaw perkusyj-
ny. od 10 roku życia gitara elektryczna. 
Są również programy dla młodzieży 
i dorosłych, np. wokal, nauka gry na in-
strumencie klawiszowym, gitary, per-
kusja. Młodzież jest nam szczególnie 
droga, ponieważ wiadomo, jak trudno 
wyrazić jest to, co czuje nastolatek. 
Muzyka jest tu bardzo pomocna. Ja 
osobiście nie słyszałam o nastolatku, 

który nie interesuje się muzyką. bada-
nia dowodzą, że muzykująca młodzież 
ma wyższy poziom inteligencji, za to 
niższy poziom agresji, dużo mniej-
sze problemy z koncentracją. Granie, 
śpiewanie bardzo pomagają wyrażać 
emocje i uczucia, oraz mają bardzo ko-
rzystny wpływ na ogólny rozwój inte-
lektualny i emocjonalny. 

Jaki instrument najczęściej wybie-
rają Państwa uczniowie?

W szkole w izabelinie najwięcej 
uczniów w tej chwili uczy się na instru-
mentach klawiszowych. ogólnie w pol-
skich szkołach yamaha najwięcej kształci 
się gitarzystów. Dużo chętnych jest rów-
nież na programy dla najmłodszych.

Czy wielu dorosłych zapisuje się na 
zajęcia ?

Pracujemy nad tym, żeby tak było. 
W zachodniej Europie ta forma aktyw-
ności wśród dorosłych, w tym osób na 
emeryturze jest bardzo propagowana. 
W Polsce dopiero zaczyna się doce-
niać korzyści z tego płynące. Jesteśmy 
społeczeństwem ,,na dorobku” i stara-
my się inwestować w przyszłość, czyli 
w dzieci. Zapominamy, że ważny jest 
czas spędzony z nimi. i na pewno cen-
ne jest muzykowanie z nimi.

często przychodzą rodzice, dziadko-
wie i zapisując dziecko mówią, że sami 
marzyli kiedyś o graniu, ale teraz jest 

już za późno, więc niech chociaż córka, 
syn nabędzie tę umiejętność. oczywi-
ście od razu staramy się wyprowadzić 
ich z błędu i zapraszamy do zapisania 
się na zajęcia lub chociaż towarzysze-
nia dziecku w czasie lekcji. coraz czę-
ściej to się udaje i mamy muzykujące 
rodziny! czyż to nie wspaniały sposób 
na zacieśnianie więzi? o korzyściach 
dla grającego już wspomniałam. rów-
nież dorośli dla higieny umysłu, ale 
i dla relaksu, oderwania się od prozy 
życia powinni muzykować.

Głównym celem Szkół Muzycznych 
yamaha jest to, aby umiejętność gry 
na instrumentach przestała być czymś 
elitarnym, by stało się powszechne, 
jak np. umiejętność pływania. badania 
dowodzą, że zaledwie ok.1% populacji 
,,nie ma słuchu”. Dla nas więc niE Ma 
LUDZi niEMUZyKaLnych, Są TyLKo 
niEoDKryTE TaLEnTy.

Dziękuję Pani za rozmowę.

Skorzystaj i za darmo zachipuj swojego pupila !!! 
W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdom-

nymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt każdy właści-
ciel psa lub kota, z terenu gminy izabelin, może skorzystać 
z dofinansowania na wykonanie zabiegu sterylizacji/ka-
stracji dla swojego pupila w wysokości 50% kosztów za-
biegu. W ramach programu Gmina również chipuje psy 
i koty - za zachipowanie gmina płaci 100%. Dodatkowo 
w 100% pokrywane jest uśpienie ślepych miotów psów 
i kotów z utylizacją zwłok.

aby skorzystać z dofinansowania należy zgłosić się do 
Urzędu Gminy izabelin (pokoje nr 3, 4 lub 5) i wypełnić 
oświadczenie (w przypadku psów należy przedłożyć dodat-
kowo zaświadczenie o aktualnym szczepieniu w kierunku 
wścieklizny). Z kopią takiego oświadczenia właściciel zwie-
rzaka udaje się do jednego z 4 zakładów leczniczych dla 
zwierząt z którymi gmina zawarła umowę:

1.  Pod Centaurem s.c. lek. wet. Grzegorz Pęczek, 
lek. wet. Ewa Gliszczyńska Pęczek, ul. 3-Maja 49, 
Mościska, 05-080 Izabelin, tel. 22 752 26 27 

2.  Vetriver Klinika Weterynaryjna Andrzej Małkowski, 
ul. 3 Maja 89, Laski,  05-080 Izabelin tel. 22 721 00 75 

3.  Gabinet Weterynaryjny Grzegorz Toporkiewicz,  
ul. Rolna 49, Hornówek, 05-080 Izabelin, tel. 22 722 75 50. 

4.  Gabinet Weterynaryjny „Mokry Nosek” s.c., Marzena 
Stanisławska,  Kamila Hoszcz-Komar ul. Arkuszowa 
73 lok. 3 (01-934 Warszawa),  tel. 22 290 87 66 
akcja trwa od 19 stycznia do 30 listopada 2015 roku lub 

do wyczerpania środków przeznaczona na ten cel. akacja 
powtarzana jest co roku. Więcej informacji można uzyskać 
pod nr tel. 22 722 89 31.

anna LEWanDoWSKa
rEfEraT GoSPoDarKi KoMUnaLnEJ, ochrony ŚroDoWiSKa i roLnicTWa
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homo Laskus leżał 
na kocu, który rozłożył 
na polanie niedaleko 
wielkiego dębu. Leżał 
i się męczył. Męczył się 
liczeniem. Liczył liczby. 
nie wychodziło mu. Jak 
można policzyć liczby? – 
pytał siebie? i nie znajdo-

wał w sobie odpowiedzi. Widocznie w homo 
Laskusie jest mało odpowiedzi na ważne py-
tania. Może nie ma w nim żadnych odpowie-
dzi. Stwierdził w końcu, że nie da się policzyć 
liczb. ale nie znaczy to, że nie jest możliwe 
– uznał zaraz potem. Policzenie liczb jest bar-
dzo proste. i w tym jest prawda. homo La-
skus doliczył do 123.

Policzył więc 123 liczby. i znudził się bar-
dzo. niedaleko domu homo Laskusa jest sklep 
spożywczy, w którym sprzedaje pani Leoka-
dia. To bardzo smutna pani, bo kilka miesięcy 
wcześniej umarł jej mąż. Kiedy zobaczyła, że 
homo Laskus siedzi na ławce przed domem 
ze zmęczoną miną, postanowiła go odwiedzić. 
Weszła bez pytania i pukania przez furtkę na 
podwórze, i usiadła obok Laskusa.

– co się stało ? – spytała. – Dlaczego ma 
pan taka zmęczoną minę?

– nie wiem, po co mam liczyć liczby?
– a musi pan liczyć?
– Właściwie nie – powiedział homo Laskus.
– To nich pan nie liczy i problem liczb sam 

się rozwiąże. Liczenie potrzebne jest tym, któ-
rzy muszą coś zarobić, sprzedać albo kupić. 

– ale ja chciałbym wiedzieć coś więcej 
dzięki liczeniu.

– a co ? – spytała z ciekawością Leokadia.
– no, może nawet wszystko chciałbym 

wiedzieć. cały świat to liczby, matematyka, 
a matematyka to większa prawda, niż praw-
da. chciałbym wiedzieć wszystko, bo dzięki 
liczbom można wiedzieć wszystko, znać każ-
dy wzór świata. Tylko najpierw muszę poli-
czyć liczby. Muszę od czegoś zacząć. chcę po 
prostu wiedzieć wszystko.

– Wszystko nie jest ciekawsze od niczego – 
stwierdziła Leokadia.

– Dlaczego pani tak uważa?
– Jak mój mąż żył, nie wiedziałam niczego. 

ale było wtedy na świecie wspaniale i cieka-
wie. Mojego męża nie ma, zostałam sama. 
i teraz wiem już wszystko. ale jest mniej cie-
kawie, jest gorzej. Mogę właściwie powie-
dzieć, że jest dużo, dużo gorzej.

homo Laskus popatrzył na Panią Leokadię, 
która już wstała i poszła w kierunku furtki. Po 
chwili znikła za drzewami. homo Laskus zrobił 
się smutny i stwierdził, że jego sąsiadka ze sklepu 
nie ma już nic do powiedzenia. nie wiedział, co 
ma zrobić. Siedział, patrzył przed siebie na niebo 
i liczył dalej: 124, 125 , 126, 127, 128, 129.

rafaŁ WoJaSińSKi

Homo Laskus 
i matematyka

W szkole od 8 lat prowadzimy zajęcia przygotowujące do porodu oraz pielę-
gnacji noworodka i z tematyki okołoporodowej dla par w naszej Gminie. niezwy-
kle ciepłe wieczory tego lata nie przeszkodziły. Spotykaliśmy się co tydzień.

 W tym roku korzystamy z nowego sprzętu finansowanego przez Gminę izabe-
lin. Wygodnie siedzimy na workach sako a do prezentacji mamy nowy projektor.

Zapraszamy wszystkie pary z Gminy izabelin zainteresowane uczestniczeniem 
w następnych grupach. Kadra wykładowców wykorzystuje aktywne techniki szko-
lenia dorosłych, promujemy poród aktywny. cieszymy się rodzinną atmosferą  
w kameralnych grupach. ciągłość opieki przed- i poporodowej pomagają utrzy-
mać zajęcia m.in. z położną i pielęgniarką z przychodni w izabelinie. Mamy przy-
jemność witać pary, które nas odwiedzają po porodzie już z maluchem na rękach 
a także innych gości. Dużo się od siebie uczymy.  

W roku szkolnym salę zapewnia Szkoła Podstawowa. na okres wakacji, dzię-
ki życzliwości Dyrekcji centrum Kultury izabelin spotykamy się w budynku cen-
trum.

Szkoła Rodzenia w Izabelinie finansowana jest przez Gminę Izabelin, organizo-
wana przez SPZOZ w Izabelinie. Zajęcia par z Gminy Izabelin są bezpłatne.

Zapisy i kontakt – Jagna Szulc-Kamińska tel. 608 634 886

Profilaktyka próchnicy u dzieci i mło-
dzieży jest niezmiernie ważna dla ich 
zdrowia fizycznego jak i psychicznego 
ze względu na ich dynamiczny rozwój. 
Troszcząc się o dobre samopoczucie 
swoich pociech, rodzice często zapomi-
nają, jak ważna jest higiena i leczenie 
próchnicy jamy ustnej, przede wszyst-
kim już zębów mlecznych a w następ-
stwie stałych. Dlatego warto zadbać, 
aby ból nie pojawiał się w życiu dzieci zbyt wcześnie i często. Warto wziąć pod 
uwagę, że szkliwo zębów mlecznych nie jest jeszcze w pełni zmineralizowane, co 
czyni je bardziej podatnym na próchnicę. Bóle zębów są niestety nadal często 
spotykane u dzieci. Aby im jak najlepiej zapobiegać zalecane są regularne wi-
zyty w gabinecie stomatologicznym oraz wdrażanie profilaktyki przeciw próch-
nicowej. Zabiegi profilaktyczne wykonywane zachowawcze u dzieci nie tylko 
pozwalają zaoszczędzić im cierpienia i dyskomfortu, ale i są o wiele mniej kosz-
towne niż leczenie . Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci i młodzieży powinna 
się rozpoczynać jak najwcześniej – daje to gwarancję, że nasza pociecha będzie 
mieć piękne , zdrowe zęby .

Mamy przyjemność Państwa poinformować, że SPZoZ izabelin przy ul. Tet-
majera 3 a uzyskał kontrakt na leczenie dzieci i młodzieży do 18-tego roku życia 
w gabinecie stomatologicznym, mieszczącym się w budynku Zespołu Szkół w iza-
belinie przy ul. 3 Maja 49.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług gabinetu stomatologicznego.

Zapisy telefoniczne pod numerem : (22) 752-68-75.

Dorośli w szkole, na dodatek w wakacje  
– Szkoła Rodzenia w Izabelinie

Letnia grupa w Sali Centrum Kultury Izabeli

Zdrowy uśmiech
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Zajęcia 
w Centrum Kultury  

Izabelin  
w roku 2015/2016

Drodzy Mieszkańcy i rodzice, zapraszamy do 
zapoznania się z harmonogramem zajęć w se-
zonie 2015/2016. Zachęcamy do  udziału we 
wszystkich sekcjach, ponieważ posiadają ciekawe i różnorodne programy, są prowadzone przez 
instruktorów z doskonałym 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 i hip hop, taniec no-
woczesny/jazz, dance, show dance, burlesca, zumba, akordeon, fortepian, bębny, pilates dla po-
czątkujących, „zdrowy kręgosłup”, warsztaty samoobrony i kreatywne Lego, sekcja strzelecka.
 
na wszystkie Państwa pytania odpowiemy drogą e-mailową sekretariat.cki@centrum.izabelin.pl 
lub telefonicznie: 22 752 68 28. 

Zapraszamy w dniu 12 września br. w godz. 14.00-18.00 na Dzień Otwarty Centrum Kultury. 
Przyjdź i zapoznaj się z ofertą pracowni, sekcji i  warsztatów, poznaj instruktorów, zapisz się na 
zajęcia. na zakończenie dnia otwartego zapraszamy na występ dziecięco-młodzieżowego zespo-
łu ludowego „Tęcza” (godz. 18.00), a następnie recital meksykańskiego pianisty (godz. 19.30).
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Ceramika /dzieci 4-6 lat i 7-12 lat/     czw. godz. 16.00; 16.55; 17.50; pon. godz. 14.00  

Ceramika 
Ceramika
Decoupage
Malarstwo i rysunek
Malarstwo
Malarstwo
Malarstwo na szkle

Papieromania
  

                             
Plastyka 

Balet 

  

Taniec nowoczesny/jazz 

Komputery  

pl
as

ty
ka

ta
ni

ec

2015/2016 www.centrum.izabelin.pl, tel. 22 752 68 28
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Gitara
Fortepian /

Joga     
               

Pilates            

Sekcja strzelecka

     

    

Capoeira

Sztuki walki 

Sztuki walki 

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Joga     

m
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Rekonstrukcja historyczna
W sobotę 19 września br. na terenie  

parafii św. Rocha w Lipkowie odbędzie się  
kolejna rekonstrukcja historyczna  

Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska 2015. 
Więcej informacji na stronie www.akkampinos.pl  
wraz z początkiem września 2015.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców.

Zaproszenie
Dnia 14 września 2015 roku o godzinie 16.00  

dla upamiętnienia wybuchu ii wojny światowej  
i ofiar egzekucji w Puszczy Kampinoskiej  

odbędzie się uroczystość patriotyczno-religijna  
na cmentarzu-Mauzoleum w Palmirach.

Program uroczystości: msza święta, modlitwa 
ekumeniczna, apel pamięci, złożenie wieńców.

Mszę świętą za poległych i pomordowanych będzie 
celebrował JEGo EMinEncJa KSiąDZ KarDynaŁ 
KaZiMiErZ nycZ – METroPoLiTa WarSZaWSKi.

Zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystości  
– organizatorzy.
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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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Miejsce na  
Twoją reklamę

 
 
 
 
 
 

 

 
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 DOMU: 
 

bielizn  sto ow , po cielow , zas ony, 
firany, ko dry, poduszki, wyk adziny, 
dywany, chodniki, materace, kilimy, 

pokrowce na wszystko, aluzje… 
 

 

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

 

Parking, podjazd dla niepe nosprawnych 
 

izabelin, dnia 3 lipca 2015 r.
Ogłoszenie o Przetargu Ustnym Nieograniczonym

Wójt Gminy izabelin działając na podstawie 
Uchwały rady Gminy izabelin nr V/25/15 z dnia 25 marca 2015 r.

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie izabelin gmina izabelin
L.p. nr ewidencyjny działki Powierzchnia (ha) cena wywoławcza Wadium 
1. 571/3 0,0869 530.000,- 50.000,00
2. 572/3 0,1203 730.000,- 70.000,00

Ustalona w przetargu cena sprzedaży nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz.U. z 2011r. nr 177, poz. 1054) jest ceną brutto.
•	 	dla nieruchomości Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa, Vi Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr Wa1M/00358439/4,
•	 	Gmina izabelin stała się właścicielem działki nr ew. 571/3 i 572/3 w drodze komunalizacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowiec-

kiego nr 67943 z dnia 30.06.2014 r.
•	 	nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi mienie gminne,
•	 	nieruchomość nieobciążona, bez zobowiązań,
•	 	nieruchomość położona jest na terenie objętym ustaleniami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

wsi izabelin Północny zatwierdzonego uchwałą rady Gminy izabelin nr iX/53/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r. Zgodnie z ustaleniami 
planu, nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zaś jako przeznaczenie do-
puszczalne – funkcje handlowo-usługowe, rzemiosła usługowego nieuciążliwego dla otoczenia lub których uciążliwość nie wykracza 
poza granice własnej działki (oznaczonym symbolem planistycznym MnU),

•	 	dojazd do nieruchomości od dróg publicznych gminnych: działka nr ew. 571/3 od ul. Środkowej i ul. J.K.chodkiewicza, zaś działka  
nr ew. 572/3 od ul. i.Prądzyńskiego i ul. J.K.chodkiewicza.

•	 bezpośredni dostęp do mediów: wodociąg, kanalizacja, gazociąg, energetyka, telekomunikacja,

Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2015 r. o godz. 1200 
w sali nr 124 (I p.) w Centrum Kultury Izabelin przy ul. J. Matejki 21 w Izabelinie C

•	 oferent winien zapoznać się z regulaminem przetargu,
•	 	warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Gminy izabelin ii oddział 

PKo bP S.a. w Warszawie nr konta 32 1020 1026 0000 1502 0023 6208,
•	 termin wpłaty wadium: do dnia 4 września 2015 r. (włącznie)
•	 	wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy referatu architektury i Geodezji Urzędu Gminy izabelin – Maciej Patrycy i agnieszka 
Kamińska, pok. nr 2 (tel. 022 722–89–62, e-mail: geodezja@izabelin.pl,). Materiały przetargowe można uzyskać nieodpłatnie w pok. nr 2 
w Urzędzie Gminy izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 iZabELin, w godzinach pracy (pon. 900-1800, wt.-pt. 800-1600).
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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

22 rEKlAMY

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

  ���Firma budowlana zatrudni malarzy – tynkarzy.
Praca na terenie Warszawy.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt 
tel.: 605688997

OGŁOSZENIA DROBNE   ���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.
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REKLAMY 27

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
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   ���Zaopiekuję się dzieckim lub starszą osobą,  
posiadam doświadczenie oraz referencje (od września) 
 
Telefon  500 42 10 52

SZUKAM PRACY




