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Remonty cząstkowe
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielnie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograni-
czonego w przedmiocie: „Remontów cząstkowych dróg 
gminnych na terenie Gminy Izabelin w roku 2016” dnia 
19.04.2016 r. podpisano umowę na realizację wyżej wy-
mienionych prac z firmą: ANAT Witold Pociejewski z sie-
dzibą ul. Stołeczna 56, 05-860 Płochocin.
Przedmiotem umowy są remonty cząstkowe nawierzch-
ni bitumicznych przy wykorzystaniu mieszanek mine-
ralno-bitumicznych wbudowywanych na gorąco, które 
będą realizowane sukcesywnie do końca 2016r. w miarę 
stwierdzonych potrzeb i stwierdzonych uszkodzeń na-
wierzchni dróg gminnych.
W najbliższym czasie, pierwsze prace remontowe prze-
prowadzone zostaną na następujących ulicach: ul. Ba-
kaliowej w Mościskach; ul. Skibińskiego i ul. Falińskie-
go w Truskawiu; ul. Słonecznej i ul. Cichej w Laskach; 
ul. Matejki, ul. Poniatowskiego, ul. Skrzyneckiego 
i ul. Środkowej w Izabelinie C.

MM

Pierwsza Dama 
w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych  
w Laskach

Agata Kornhauser-Duda odwiedziła dziś wychowanków 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewido-
mych w Laskach. Pierwsza Dama poznała m.in. metody 
nauczania niewidomych uczniów, biorąc udział w lekcji 
rysunku oraz czytania i pisania metodą brajla.
Agata Kornhauser-Duda najmłodszym wychowankom 
czytała Misia Uszatka autorstwa Czesława Janczarskiego. 
Podczas spotkania z wychowawcami małżonka prezyden-
ta RP zapoznała się z działalnością Towarzystwa Opie-
ki nad Ociemniałymi w Laskach, miała też okazję spo-
tkać się z rodzicami dzieci biorących udział w zajęciach 
z wczesnego wspomagania rozwoju.
Dalsza część wizyty poświęcona była nauczaniu starszych 
dzieci oraz wspieraniu rozwoju ich talentów. Pierwsza 
Dama odwiedziła uczniów biorących udział w zajęciach 
w pracowniach – tkactwa, ceramiki oraz wysłuchała kon-
certu w wykonaniu uzdolnionych muzycznie wychowan-
ków. Wychowankowie pokazali jej jak komunikują się za 
pomocą najnowszych urządzeń elektronicznych. Spotka-
nie zaowocowało wpisem Agata Kornhauser-Duda do 
księgi pamiątkowej w technice brajla.
Pierwsza Dama spełniła marzenie Piotra, o którym on 
sam opowiedział małżonce prezydenta podczas wizyty 
uczniów z Lasek w Pałacu Prezydenckim w marcu br. 
Agata Kornhauser-Duda zaprosiła chłopca do wspólnej 
przejażdżki samochodem, którym na co dzień podróżuje.
Na zakończenie wizyty, Agata Kornhauser-Duda odwie-
dziła Kaplicę Matki Bożej Anielskiej i spotkała się z przed-
stawicielkami Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Słu-
żebnic Krzyża, które opiekują się ośrodkiem w Laskach.

Informacje zebrane z www.prezydent.pl
zdjęcie: Rafał Zakrzewski

fot. G.Nowicki

Aktywni seniorzy
Na IV Przeglądzie Piosenki Polskiej pt. „Kocham Cię oj-
czyzno” zorganizowanym przez Dom Kultury „Miś” w War-
szawie już po raz drugi wystąpił chór seniorów „Echo” 
działający w Centrum Kultury Izabelin.  Nasi seniorzy pod 
dyrekcją Małgorzaty Romańskiej otrzymali wyróżnienie.
Kabaret seniorów „Trema” prowadzony od trzech lat przez 
Ewę Musiałowicz prezentuje na scenie Centrum Kultury 
doskonałe spektakle ze świetnymi tekstami satyrycz-
nymi. W kwietniu br. na scenie  Młodzieżowego Domu 
Kultury seniorzy wystąpili ze spektaklem „Żyj pogodnie” 
w ramach cyklu „Strefy teatru” i wspaniale zaprezento-
wali się widowni z Pruszkowa.
Gratulujemy seniorom z Centrum Kultury odwagi i trzy-
mamy kciuki za kolejne występy. Wszystkich chętnych 
seniorów, którzy lubią śpiewać i spędzać czas w miłym 
towarzystwie zapraszamy do wstąpienia do Chóru „Echo” 
lub Kabaretu „Trema”. 

JM
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SUKCESY PODOPIECZNYCH STUDIA PIOSENKI
We środę 16 marca w Domu Kultury Arsus w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Wygraj szansę”  od-

były się przesłuchania młodych artystów z terenu woj. mazowieckiego. Do konkursu każda gmina mogła zgłosić jednego 
uczestnika. Gminę Izabelin reprezentowała Ola Merchel, podopieczna Studia Piosenki CKI z grupy Patrycji Modlińskiej. 
Z pośród 17 uczestników konkursu, jury najwyżej oceniło reprezentantkę Starych Babic Olę Mielczarek. Jest to również 
nasz sukces  bowiem Ola Mielczarek kształci swój głos w izabelińskim Centrum Kultury pod okiem Aleksandry Troczyń-
skiej. Gratulujemy naszym obu uczennicom oraz ich opiekunkom artystycznym.

11 czerwca o godz 17.00 zapraszamy na koncert uczniów Studia Piosenki do Centrum Kultury Izabelin.
MŁ, zdjęcie JM

RYŚ LASKI zaprasza
LKS „Ryś” Laski, Orlik w Laskach oraz Urząd Gminy Izabelin zaprasza wszystkie chętne dzieci (chłopców i dziewczynki) 
z Gminy Izabelin i okolic na profesjonalne zajęcia z piłki nożnej, które odbywają się na boiskach naturalnych i Orliku 
w Laskach ul. Wieczorka 50. Dzieci uczestniczące w zajęciach mają możliwość brania udział w rozgrywkach Mazowiec-
kiego Związku Piłki Nożnej, różnego rodzaju meczach i turniejach piłkarskich. Nasze zajęcia to świetna zabawa, rozwój 
umiejętności piłkarskich, rozwój fizyczny oraz wychowanie przez sport.
Rocznik 2002/2003 (Trampkarze) - trener Krzysztof Koc Tel. 792132613: wtorek 18.00-19.30, czwartek 17.00-18.30
Rocznik 2004/2005 (Młodziki) - trener Jacek Hałuszka tel. 512239632: środa 18.00-19.30, piątek 18.00-19.30
Rocznik 2004/2005 - grupa naborowa - trener Krzysztof Koc: wtorek 16.45-18.00, czwartek 18.30-19.45
Rocznik 2006 (Orliki) - trener Kamil Brzozowski Tel. 691712051: poniedziałek 18.20-19.50, środa 18.20-19.50, czwartek 18.10-19.50
Rocznik2007/2008 (Żaki) - trener Kamil Brzozowski: poniedziałek 17.00-18.15, środa 17.00-18.15
Rocznik 2009/2010 - grupa naborowa - trener Kamil Brzozowski: czwartek 17.00-18.00
Treningi bramkarskie - trener Jacek Hałuszka: poniedziałek 16.45-17.45, środa 16.45-17.45, piątek 16.45-17.45

Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca w godzinach 10.00-13.00 na boiskach piłkar-
skich w Laskach odbędzie się Integracyjna Spartakiada Lekkoatletyczna dla 
uczniów Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Laskach i Zespołu Szkół w Izabeli-
nie. Serdecznie zapraszamy!

Rok Bożego Miłosierdzia
17 kwietnia 2016 roku w Centrum Kultury Izabelin odbyło się spo-
tkanie tandemu autorskiego: dziennikarza Grzegorza Górnego i fo-
tografa Janusza Rosikonia (mieszkańca Izabelina) - autorów bogato 
ilustrowanej książki „Ufam. Śladami Siostry Faustyny”.
Podczas spotkania przybliżyli postać największej na świecie mistyczki XX 
wieku.  Autorzy książki dotarli do wszystkich miejsc, w których przebywała 
Siostra Faustyna, zbierając na jej temat unikalny materiał faktograficzny i fo-
tograficzny. Przybliżyli też burzliwe dzieje kultu Bożego Miłosierdzia już po jej 
śmierci – od obojętności hierarchii, poprzez zakazy Stolicy Apostolskiej, aż po 
akceptację Watykanu.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. ksiądz Prałat Stanisław Dębicki – proboszcz parafii Św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie 
wraz z klerykami z Seminarium Duchownego, mieszkańcy gminy i władze gminy Izabelin.
Inicjatorem spotkania był ksiądz Jerzy Jastrzębski - wikary parafii w Izabelinie.
Na zakończenie spotkania można było nabyć książkę wraz autografami obydwu autorów.

tekst i zdjęcie: JM
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„Czy w zmieniającym się świecie 
parki narodowe odpowiadają na 
potrzeby swoich użytkowników?” 
– konferencja pod takim tytu-
łem trwała od 25 kwietnia do 27 
kwietnia br. w Centrum Edukacji 
Kampinoskiego Parku Narodowe-
go w Izabelinie. 
Konferencja rozpoczęła się od otwarcia 
wystawy fotograficznej pt. „W poszu-
kiwaniu indiańskiej przeszłości”. Gości 
powitali – dyrektor KPN Mirosław Mar-
kowski oraz John C. Law Zastępca Szefa 
Misji (Zastępca Ambasadora USA). 
  Następnie zaczęła się część referato-
wa, w której jako pierwszy dr Radosław 
Palonka omówił prowadzony projekt 
archeologiczny w Canyons of the An-

cients National Monument w Kolorado 
(USA). W dalszej części przedstawiciele 
m.in. Tatrzańskiego Parku Narodowego, 
Kampinoskiego Parku Narodowego oraz 
parku Rocky Mountains z USA omówili 
– podając konkretne przykłady - dobre 
praktyki współpracy lokalnej w swo-
ich parkach narodowych. Konferencja 
składała się z części referatowej oraz 
warsztatów. Jej współorganizatorami 
byli m.in. Konsulat Stanów Zjednoczo-
nych w Krakowie, Tatrzański Park Naro-
dowy, Karkonoski Park Narodowy oraz 
Świętokrzyski Park Narodowy, Związek 
Pracodawców Polskich Parków Naro-
dowych oraz Fundacja Kampinoskiego 
Parku Narodowego.

tekst i zdjęcie: Magdalena Kamińska

I FESTIWAL NATURA – KULTURA – MEDIA im. RYSZARDA KAPUŚCIŃSKIEGO
IZABELIN 15-21.05.2016

15 maja (niedziela) 
Centrum Kultury Izabelin 
godz.10.00 – 15.00
XVIII Izabelińskie Spotkania z Książką 
Godz. 18. 00
Gala otwarcia Festiwalu z udziałem Alicji Ka-
puścińskiej i Rene Maisner
W programie m.in :
- specjalny pokaz nowego francuskiego 
filmu pt. „Afryka oczami Kapuścińskiego” 

w reż. Olgi Prud’homme Farges
- spotkanie z Krzysztofem Zanussim
- prezentacje multimedialne 
- występ wokalistek Karoliny Dubaniewicz 
i Pauliny Szkoły oraz raperów Enigmatica 
i Szajby
Prowadzenie: Pawel Sztompke (Polskie Radio) 

16 maja (poniedziałek)
Centrum Edukacji KPN
godz.16.00
Przegląd filmów przyrodniczych Krystiana Matyska
Pokaz filmów: „Niedźwiedź, władca gór“ oraz 
„Dziobem i pazurem“. 
Wprowadzenie: red. Konrad J. Zarębski. 
Piotr Radecki 

Centrum Kultury Izabelin 
SALON DOKUMENTALISTÓW I REPORTERÓW
To jest Polska 
godz. 17.00
Spotkanie z Wiesławem Łuką, autorem 
książki „Nie oświadczam się“ 
Prowadzenie: red. Konrad J. Zarębski
Godz, 18.30

Pokaz filmu „Walka z szatanem“ i spotkanie 
z reżyserem Konradem Szołajskim 
Prowadzenie: red. Konrad J. Zarębski

17 maja (wtorek)
Kampinoski Park Narodowy (siedziba)
g.16.00
Przegląd filmów przyrodniczych Krystiana Matyska
Pokaz filmu „Łowcy miodu“ i spotkanie z reżyserem 
Prowadzenie: red. Konrad J. Zarębski

Centrum Kultury Izabelin 
SALON DOKUMENTALISTÓW I REPORTERÓW
Być kobietą…
g.17.00
Spotkanie z autorką książki „Życie to za 
mało“ Izą Michalewicz 
Prowadzenie: Stanisław Zawiśliński 
g.18.30
Pokaz filmu „Aktorka“ i spotkanie z reżyserką 
Kingą Dębską. Prow. Stanisław Zawiśliński 

18 maja (środa)
Kampinoski Park Narodowy (siedziba)
g.12.00 
„Spór o Kapuścińskiego“ – sesja popu-

KONFERENCJA W KAMPINOSKIM 
PARKU NARODOWYM

CHARYTATYWNY BIEG – 
MEMORIAŁ IM. ZOFII MORAWSKIEJ 

19 czerwca 2016 r., godzina 13.00 
Teren Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dla Dzieci Niewidomych w Laskach. 

Dystans: ok. 3 km 300 m. Trasa prowadzi 
częściowo po nawierzchni utwardzonej, 
częściowo po leśnych drogach. 

Celem biegu jest pozyskanie środ-
ków na wsparcie działalności Towa-
rzystwa Opieki nad Ociemniałymi. 

Uczestniczyć w biegu może każdy kto 
ukończył 12 rok życia, osoby młodsze - za 
zgodą organizatora. 
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal. 
Dla młodszych: biegi towarzyszące
1. Bieg wiewiórki – dzieci rocznik 2010 
i młodsi - dystans około 100 m 
2. Bieg rysia – dzieci rocznik 2009 – 2007 
– dystans około 300 m 
3. Bieg wilka – dzieci rocznik 2006 – 2005 
– dystans około 600 m 

Zapisy: 
memorial.zofii.morawskiej@gmail.com 
w zgłoszeniu prosimy o podanie imienia, 
nazwiska, roku urodzenia i biegu, którego 
zapis dotyczy. 

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 
Kontakt do organizatora: 
Skarbnik TOnO 
Paweł Kacprzyk 
tel. 600-953-076 
kacprzyk.pl@gmail.com 
Samodzielny specjalista ds. wizerunku 
Rafał Zakrzewski 
tel. 514-629-062 
rafalzakrzewski.kontakt@gmail.com
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XV SESJA RADY GMINY IZABELIN
XV sesja Rady Gminy Izabelin odbyła się 27 kwietnia 2016 r. Sesję otworzyła,  
przyjęła porządek obrad i protokół z poprzedniej sesji oraz sprawozdania z prac 
Komisji Rady Gminy w okresie między sesjami – przewodnicząca RG Grażyna Zieliń-
ska. Następnie informację o pracy Urzędu Gminy i Wójta między sesjami przekazał 
Witold Malarowski.

Radni podjęli następujące uchwały:

Uchwała XV/121/16 (10 głosów za, 3 wstrzymujące) w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2016-2023.

Uchwała XV/122/16 (9 głosów za, 4 wstrzymujące) w sprawie zmiany uchwa-
ły budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin.

Następnie informację o  stanie ochro-
ny przeciwpożarowej na terenie gminy 
w 2015 r. złożył płk Edward Gierski. 

Kolejna sesja Rady Gminy Izabelin 
odbędzie się 25 maja 2016 r. 

Iwona Mazurek

INTERWENCJE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 
w KWIETNIU 2016 r. w GMINIE IZABELIN

Pomimo licznych apeli skierowanych do 
mieszkańców gminy, turystów i innych 

bywalców na terenie gminy powstało sie-
dem pożarów traw, zarośli, suchych ga-
łęzi, w kilku przypadkach na powierzchni 
ok. 1000 m². 

W dniu 6 kwietnia br. w północnej części 
Truskawia palące się trawy na nieużyt-
kach stworzyły zagrożenie dla drzewosta-
nu KPN. Szybkie i zdecydowane działania 
gaśnicze OSP w Izabelinie i Laskach nie 
dopuściły do rozprzestrzeniania się pożaru 
na obszary leśne. 

W dniu 19 kwietnia  br. powstał pożar 
w budynku mieszkalnym w Laskach  przy 
ul. Brzozowej. W pomieszczeniu kuchen-
nym, przypuszczalnie przy rozpalaniu 
ognia w piecu kuchennym, zapaleniu ule-

gły meble. Przybyła na miejsce pożaru OSP 
w Laskach i wyprowadziła z pomieszczenia 
kuchennego kobietę w podeszłym wieku. 
Udzielono pierwszej pomocy z zastosowa-
niem tlenoterapii, a na oparzoną rękę nało-
żono żele chłodzące. 

Ponadto zanotowano jedno miejscowe za-
grożenie. Na ul. 3 Maja przy ul. Miazgow-
skich w Izabelinie nieuważnie kierujący 
samochodem osobowym zmienił kierunek 
jazdy, na skutek czego został zniszczony 
znak drogowy i częściowo przednia część 
samochodu.

W Izabelinie przy ul. Leśnej miał miejsce 
fałszywy alarm dot. rzekomego zagrożenia 
zwalenia się drzewa. 

Płk mgr inż. Edward Gierski

KOMUNIKAT
W dniu 29 maja 2016 r. o godz. 
10.00 w Kościele Parafialnym w Iza-
belinie zostanie odprawiona uro-
czysta msza święta z okazji 90 lecia 
założenia Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Izabelinie oraz Dnia Strażaka 
2016, na którą Zarząd OSP zaprasza 
mieszkańców gminy. W uroczystości 
weźmie udział orkiestra dęta OSP 
w Kaskach.

Z poważaniem 

Prezes Zarządu OSP w Izabelinie 
Weronika Szarpak

larnonaukowa inspirowana książką Adriana 
Stachowskiego pod w/w tytułem 
 Paneliści: Marek Miller, Rafał Hetman, Miro-
sław Ikonowicz 
Prow. prof. Kazimierz Wolny-Zmorzyński

Centrum Kultury Izabelin 
SALON DOKUMENTALISTÓW I REPORTERÓW
Poza głównym szlakiem
g.17.00
Spotkanie z autorem książek „Mity indyj-
skie“, „Pastwisko świętych byków“ 
ambasadorem Krzysztofem Mroziewczem 
Prowadzenie: Agnieszka Kapela 
Godz. 18.30 
Pokaz filmu „Abu Haraz“ i spotkanie z reży-
serem Maciejem Drygasem
Prowadzenie: Filip Folczak 

19 maja (czwartek)
Centrum Kultury Izabelin 
SALON DOKUMENTALISTÓW I REPORTERÓW 
Bliższy Wschód
Spotkanie z autorką programów tv „Szerokie 
tory“ ,“Sąsiedzi“ oraz książki „Nie ma jednej 
Rosji“ Barbarą Włodarczyk 
Prowadzenie: Magda Bojanowska
Godz. 18.30 

Pokaz nominowanego do Oscara filmu „Na-
dejdą lepsze czasy“ w reżyserii Hanny Polak 
Wprowadzenie: Karolina Chojnacka, Bartosz 
Wróblewski 
godz. 20.30 
„Szary“ (wg. W. Jerofiejewa)
- spektakl teatru studenckiego Tak po prostu
Scenariusz i reżyseria: Katarzyna Markiewicz 
Wprowadzenie: Klaudia Szłapak

20 maja (piątek)
Lokalnie i globalnie 
Centrum Kultury Izabelin 
SALON DOKUMENTALISTÓW I REPORTERÓW
godz. 17.00
Spotkanie z laureatami nagród i stydendiów 
im. R. Kapuścińskiego, autorami książek: 
„Zaduch“ - Martą Szarejko i „Motory rewolu-
cji“ - Grzegorzem Szymanikiem 
Prowadzenie: Agnieszka Kapela 
Godz. 18.30 
Pokaz filmu „Miliard szczęśliwych ludzi“ i spo-
tkanie z reżyserem Maciejem Bochniakiem
Prowadzenie: Marek Teler 
godz. 20.00 
Pokaz filmu „Disco polo“ w reżyserii Macieja 
Bochniaka 

21 maja (sobota)
Skwer R. Kapuścińskiego przed CKI 
godz. 11.00 
Spacer izabelińskimi śladami Ryszarda Ka-
puścińskiego 
Kampinoski Park Narodowy (siedziba) 
godz.12.30
Przegląd filmów przyrodniczych Krystiana Matyska 
Pokaz filmów „Niedźwiedź, władca gór“ 
oraz „Dziobem i pazurem“ 
Centrum Kultury Izabelin 
g.18.00
Gala zamknięcia Festiwalu
W programie: 
- specjalny pokaz nowego filmu pt „Bracia” 
w reżyserii Wojciecha Staronia z udziałem 
reżysera 
- wręczenie nagród i dyplomów „Nadzieje 
mediów“
- występ barda Mirosława Czyżykiewicza 
- prezentacja prac adeptów dziennikarstwa 
Wieczór poprowadzi red. Paweł Sztompke 
(Polskie Radio)
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ŚWIĘTO ZIEMI 
W GMINNYM PRZEDSZKOLU 

W IZABELINIE
Nie warto mieszkać na Marsie, 
Nie warto mieszkać na Wenus.
Na Ziemi są rzeczy ciekawsze,
powtarzam to każdemu.

Dzieci z naszego przedszkola w piątek, 22 kwietnia postano-
wiły uczcić Święto Ziemi i pokazać jak ważna dla nich jest na-
sza planeta. Aby oddać jej hołd cała społeczność przedszkol-
na przyszła ubrana na zielono. Maluszki rozmawiały na temat 
roli przyrody w życiu człowieka, jej pielęgnacji i ochrony, 
a potem sadziły drzewa i kwiaty w ogrodzie przedszkolnym. 
Sadzonki zakupione zostały dzięki współpracy Kierownika 
Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa naszej Gminy, pani Agaty Bartoszewicz. Średniaczki 
przygotowały transparent: „Pragniesz w czystym świecie żyć, 
musisz przyjacielem przyrody być” i przemaszerowały ulicami 
Izabelina w celu zachęcania innych do dbania o nasze środo-
wisko. Grupy najstarsze wzięły udział w biegu przełajowym 
po lesie, który polegał na pokonaniu dystansu około 600 m 
i zebraniu pieczątek na każdym punkcie postojowym. Dzieci 
wraz z naszymi gośćmi z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Laskach uczestniczyły również w quizie wiedzy o lesie, za 
co otrzymały drobne nagrody. Następnie odbyły się zabawy 
integracyjne ze śpiewem z naszymi gośćmi. Po krótkim od-
poczynku i pikniku odbyły się rozgrywki sportowe na terenie 
Polany Jakubów. W tym dniu przedszkole ozdabiały plakaty 
ekologiczne wykonane przez każdą grup. Mamy nadzieję, że 
takie akcje przyczynią się do uświadomienia dzieciom, jak 
ważne jest dbanie o to, aby nasza planeta była czysta, pięk-
na i zdrowa.

Dorota Kowalczyk

Kto czytał kiedykolwiek wiersze Doroty Gellner, ten wie, że 
często dzieją się w nich magiczne rzeczy. Wśród krasna-
li i wielkoludów zwierzęta ożywają, czarodzieje i wróżki są 
zwyczajnymi dziećmi, a przedmioty mówią i poruszają się jak 
ludzie. Wszystko to autorka przedstawia z niezwykłym humo-
rem, który lubią nie tylko dzieci ale również my dorośli. „Cza-
rodziejskie wiersze Doroty Gellner” – pod takim tytułem od-
był się 18 kwietnia w Gminnym Przedszkolu w Izabelinie po 
raz ósmy Finał Konkursu Recytatorskiego. Celem konkursu 
było przybliżenie dzieciom twórczości poetki oraz wspieranie 
działań twórczych. W konkursie wzięło udział 72 izabelińskich 
przedszkolaków. Na uroczystym finale dzieci prezentowały 
swoje umiejętności w obecności komisji konkursowej oraz 
publiczności. W tym roku mieliśmy zaszczyt gościć samą au-
torkę – panią Dorotę Gellner, która wprowadziła nas w na-
strój swojej poezji zabawną rymowanką, mówioną razem 
z dziećmi.
W skład Komisji Konkursowej weszli:
Pani Dorota Gellner – poetka, prozaik, autorka audycji radiowych
Pani Małgorzata Konopka – dyrektor Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Izabelinie
Pani Alicja Twardowska – właścicielka Wydawnictwa Pani 
Twardowska 
Komisja przy ocenie uczestników brała pod uwagę: opano-
wanie pamięciowe, donośność głosu, intonację, tempo mó-
wienia i ogólne wrażenie artystyczne.

Zwycięzcami zostali:
Grupa młodsza 3-4-latki:
I miejsce – Igor Ch. „Śniadanko baranka”
II miejsce – Maksymilian M. „Bosa osa”
III miejsce – Marysia Z. „Przyjęcie”

Grupa starsza 5-6-latki:
I miejsce – Anna G. „Bal”
II miejsce – Lena S. „Podróż”
III miejsce – Julia K. „Przyjęcie”

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody z autografem pani Do-
roty Gellner, natomiast wszystkie dzieci biorące udział w kon-
kursie otrzymały dyplomy i upominki, również z autografem 
autorki. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy przy-
szłych sukcesów!

Dorota Kowalczyk

CZARODZIEJSKIE WIERSZE 
DOROTY GELLNER

Składam serdeczne podziękowania pani Dorocie Ko-
walczyk i pani Annie Wysockiej za zorganizowanie VIII 
Przedszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Czarodziej-
skie wiersze Doroty Gellner”, ogromne zaangażowanie 
oraz pobudzanie dzieci do twórczej aktywności.

Dyrektor przedszkola
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WIDOWISKO ARTYSTYCZNE „4 ŻYWIOŁY” 
WYJĄTKOWE WYDARZENIE GMINNEGO PRZEDSZKOLA W LASKACH

W tym roku szkolnym nasze przedszkole realizuje temat 
„Z przyrodą za pan brat”. Mamy zatem dużo różnych działań 
i zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej. Powstał również nie-
tuzinkowy pomysł na wyjątkowe uczczenie obchodów Świa-
towego Dnia Ziemi. W niedzielę 24 kwietnia w Centrum Kulk-
tury Izabelin pracownicy przedszkola wystąpili przed naszymi 
przedszkolakami i ich rodzinami.

„Jedzie pociąg żywiołowy, pociąg kolorowy,
Już wjeżdżają wagoniki na peron bajkowy.....”

Tak oto przy śpiewie piosenki nasz niezwykły pociąg „Dęboli-
no” (Akademii Pod Dębowym Liściem) wiozący cztery wago-
niki z żywiołami zatrzymywał się na bajkowym peronie. Za 
każdym razem wysiadał z niego jeden z żywiołów i prezen-
tował się widzom. Niezależnie od zajmowanego stanowiska 
wszyscy pracownicy wcielili się w role artystów. Jedne panie 
śpiewały i grały na instrumentach, inne tańczyły, a jeszcze 
inne odgrywały role postaci z rodziny, żywiołów i maszynisty. 
Był też strażak i „czarny charakter” – postacie odgrywane 
przez pana Jacka. W każdej części przedstawienia na scenie 
panowały kolejno Ogień, Powietrze, Woda i Ziemia. Zawsze 
były krótkie scenki odgrywane przez rodzinę, piosenka śpie-
wana solo, z chórem i sekcją instrumentalną (ksylofon, me-
talofony i grzechotki). Widzowie mogli podziwiać dynamiczny 
taniec ognia, wirujący taniec czterech wiatrów, a także uro-
czą polkę w wykonaniu błękitnych kropelek. Całość przedsta-
wienia była bogato ilustrowana muzyką klasyczną. Wszyscy 
aktorzy mieli barwne stroje, które wyraźnie odzwierciedlały 
przedstawiany żywioł. Była zabawna lokomotywa i wiele róż-
nych rekwizytów. Nasze przedstawienie miało na celu skłonić 
widzów do refleksji nad życiem na naszej planecie. Zawarły-
śmy w nim treści dydaktyczne ze szyptą humoru i nostalgii.

Ogromnie się cieszymy, że nasze widowisko spotkało się 
z ogromnym entuzjazmem ze strony zarówno dzieci, jak 
i dorosłych. Wielką radość sprawiły nam owacje na stojąco. 
To wielkie wyróżnienie, a zarazem satysfakcja z dobrze wy-
konanego zadania. Nadal otrzymujemy wyrazy uznania od 
rodziców naszych przedszkolaków, zarówno bezpośrednio 
w przedszkolu, jak i drogą internetową. Bardzo dziękujemy.

Jako dyrektor Przedszkola w Laskach chcę wyrazić wielkie 
uznanie dla wszystkich pracowników, za włożony wysiłek 
i sprostanie wyzwaniu, jakie przed nimi postawiłam. Z wiel-
kim zaangażowaniem uczestniczyli w próbach, śpiewali, grali, 
tańczyli, gromadzili rekwizyty, przygotowywali i szyli stroje, 
aby z sukcesem wcielić się w wyznaczone im role. Dziękuję 
też pani Violetcie – naszej rytmiczce, za całą oprawę muzycz-
ną i choreografię.

Kochani! Naszym widowiskiem udowodniliście, że jesteście 
wspaniałym i wyjątkowym zespołem. Praca w przedszkolu 
jest powołaniem, a Wy daliście tego dowód. Wykonaliście za-
danie na 100%, nauczyliście się nowych umiejętności i jed-
nocześnie świetnie się bawiliście.

Brawo!

Elżbieta Pawłowska
zdjęcia: Marek Jagodziński
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Z ŻYCIA GMINY

Gościniec pod Łosiem
ul. Jodłowa 1, Izabelin
509 831 822
biuro@gosciniecpodlosiem.pl
czynne: pn.-pt. 10.00-18.00, 
sb.-ndz. wg rezerwacji 
Lokal serwuje dania kuchni pol-
skiej, desery, napoje, alkohol. 
Organizacja uroczystości rodzin-
nych, okolicznościowych, żywie-
nie grup wycieczkowych, cate-
ring, dania na wynos.

GASTRONOMIA NA TERENIE GMINY

Bar Pychotka 
ul. 3 Maja 29, Mościska
695 043 360

czynne: 
pn.-pt. 10.00-20.00, 
sb.- ndz. wg rezerwacji

Tradycyjna kuchnia polska, kebab
Oferujemy obiady domowe, ca-
tering, dania na wynos, dowóz 
do klienta.

Restauracja Bartek
ul. 3 Maja 48A,  Laski 
501 521 085, (22) 752 27 26
restauracjabartek@wp.pl
czynne: pn.-ndz. 11.00 -21.00

Serwujemy doskonałe dania 
kuchni polskiej, dziczyznę, ba-
raninę. Organizujemy bankiety, 
przyjęcia okolicznościowe i cate-
ring, dania na wynos, dowóz do 
klienta.

Bar Kabak
ul. 3 Maja 24, Laski
534 504 736
czynne: 
pn.-czw. 10.00- 20.00, 
pt. 10.00-22.00, 
sb. 12.00-22.00, ndz. 12.00-20.00
Oferujemy dania obiadowe, ke-
bab, piwo, napoje, desery. Or-
ganizacja imprez okolicznościo-
wych, catering, dania na wynos, 
dowóz do klienta, fb.

Dom Bankietowy Rocher
ul. 3 Maja, Laski
697 170 255, 601 294 480

Organizacja: wesela, komunie, 
chrzciny, imprezy okolicznościowe.

Pizzeria Mięta
ul. Poniatowskiego 7, Izabelin
733 833 056

czynne: 
śr.-ndz. 13.00-21.00

Oferujemy pizzę (także na wy-
nos), makarony, sałatki, wino, 
napoje.

Kebab Aslan
ul. 3 Maja 58, Izabelin

513 187 601

czynne: 
pn.-sb. 10.00-21.00

Oferujemy: 
kebab, frytki, 

dania na wynos, 
dowóz do klienta.

Bar Złota Chochla
ul. 3 Maja 66, Izabelin 

503 421 475
czynne: pn.-ndz. 11.00 

do ostatniego klienta
Lokal serwuje dania kuchni 
polskiej: obiady, przekąski, 

napoje, piwo
Organizacja: catering ze-

wnętrzny, dania na wynos, 
dowóz do klienta.

Karczma Biesisko
ul. Sierakowska 55, Izabelin
22 722-01-13, 608 366 067

karczmabiesisko@wp.pl
czynne: wt.-czw. 15.00-21.00, 

pt. 15.00-22.00, 
sb.-ndz. 12.00-22.00

Oferujemy:
dania główne, zakąski i desery
Organizacja:  imprezy okolicz-
nościowe (chrzciny, komunie, 

urodziny, imieniny, stypy).

Restauracja Dziupla
ul. Falińskiego 6a, Truskaw

(22) 722 65 43, 605 546 805
dziupla@restauracja-dziupla.pl

czynne: 
wt.-niedz. 12.00-20.00 

(a nawet dłużej)
Oferujemy dania główne, zaką-

ski i desery, dziczyznę. 
Organizacja; catering, 

dania na wynos.

Pizzeria Fiorentina
ul. Sienkiewicza 1, Izabelin 

(22) 722 71 43
www.fiorentina.pl

czynne: 
wt.-pt. 14.00-22.00, 

sb.-ndz. 13.00- 22.00

        Oferujemy 5 rodzajów 
pizzy na miejscu i na wynos, 

dowóz do klienta.

Gospoda Kampinówka
ul. Tetmajera 38, Izabelin

tel. (22) 721-07-73
czynne: pn.-ndz. 11.00-22.00

Oferujemy dania główne, 
zakąski i desery.

Organizujemy imprezy okolicz-
nościowe (chrzciny, komunie, 
urodziny, imieniny, stypy itp.).
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KULTURA

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego

koncert

„Krzyż i orzeł”

1050 Rocznica Chrztu Polski

12 maja 2016  godz. 17.00 wstęp za zaproszeniami (do odbioru w sekretariacie CKI)

na Polanie w Lipkowie 
Gmina Stare Babice

W programie:
 13.00  –  Msza Św. polowa przy Kościele św. Rocha w Lipkowie.
 14.00  –  otwarcie warsztatów i obozów tematycznych dla publiczności.
   Warsztaty: bicie monet, kaligrafia, garncarstwo, tkactwo,  

kowalstwo, bednarz i inni
   Obozy wojsk: hetmański, szwedzki, kozacki, turecko-tatarski,  

pospolitego ruszenia, obóz grunwaldzki.
 16.30  –  czytanie fragmentu „Ogniem i Mieczem” przez aktora Andrzeja Seweryna.
 17.00  –  oficjalne otwarcie pikniku historycznego
 17.20  –   inscenizacja pojedynku Pana Michała Wołodyjowskiego i Jurko Bohuna.
 20.00  –  zakończenie obchodów.

W Pocz¹tek 
godz. 13.00 Pocz¹tek 
godz. 13.00

„Goście Laury Łącz”

10 czerwca 2016
godz. 20.00
bilety 15 zł

MARIAN 

OPANIA
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Tegoroczny festyn integracyjny dla 
społeczności naszej Szkoły, Gmi-

ny, a nawet Powiatu planowaliśmy 
już od października. Wyznaczyliśmy 
termin tego wydarzenia na dzień 23 
kwietnia 2016 roku, który jest Świa-
towym Dniem Książki i Praw Autor-
skich. W bieżącym roku szkolnym 
nasza szkoła jest szczególnie aktyw-
na we wszelkich działaniach mają-
cych związek z popularyzacją czy-
tania wśród dzieci i młodzieży. Tym 
wydarzeniem postanowiliśmy także 

podsumować nasz całoroczny udział 
w programie Szkoła z Klasą. Rodzinny 
festyn integracyjny odbył się zatem 
pod hasłem jednej z wielu proponowa-
nych przez szkołę akcji: „My czytamy 
– czytaj z nami”. Wydarzenie wzboga-
ciliśmy o mnóstwo atrakcji związanych 
ze zdrowym i aktywnym trybem życia - 
priorytetami, które zawsze towarzyszą 
wszelkiej aktywności dzieci w naszej 
szkole.

Spotkanie z książkami i aktywnością 
prozdrowotną trwało od godziny 10.00 
do 14.00. Pogoda dopisała, a uczestni-
cy festynu mieli możliwość skorzysta-
nia z mnóstwa atrakcji.

Pięknym czytaniem zachwycili nas zna-

ni aktorzy scen polskich: Bożena Dy-
kiel, Anna Powierza, Bella Olejnik, 
Daria Druzgała, Jarosław Domin, 
a także Witold Malarowski – Wójt 
Gminy Izabelin oraz Antoni Zych - 
Dyrektor Zespołu Szkół w Izabelinie. 
Słuchaliśmy ich z zapartym tchem, 
bowiem czytający zapewnili nam mnó-
stwo wspaniałych wrażeń – bardzo 
dziękujemy.  

Czytelnicze wrażenia to także spotka-
nia z Panią Małgorzatą Borrouhg-
dame–Grodzką i Panem Marci-
nem Niziurskim – pisarzami, którzy 
wprowadzili nas w tajniki powstawania 
książek. Mieliśmy okazję wymienić się 
książkami na stoisku bookcrossingo-
wym, kupić poszukiwaną książkę na 
stoisku antykwarycznym lub księgar-
skim, spotkać się z historią naszego 
regionu oraz sprawdzić swoją wiedzę 
w konkursie literackim. Czytelnicze 
pasje rozwijali też miłośnicy języka an-
gielskiego dzięki warsztatom zorgani-
zowanym przez szkołę językową.

Na festynie światło dzienne ujrzała też 
nasza „Szkolna książka kuchar-
ska”, którą napisaliśmy wspólnie: na-
uczyciele, uczniowie i rodzice, a Jakub 
Kuroń przekazał nam swoje prawa 
autorskie do przepisów zamieszczo-
nych w jednym z rozdziałów tej książki. 

W tym miejscu pragniemy gorąco po-
dziękować sponsorom, dzięki którym 
książka mogła zostać wydrukowana: 
Powiatowi Warszawskiemu Zachod-
niemu, Gminie Izabelin, Państwu 
Małgorzacie Wyrwas i Dariuszowi 
Adamczewskiemu – właścicielom Re-
habilitacji Izabelin, Państwu Magdale-
nie i Danielowi Opiłowskim oraz szkole 
językowej Early Stage.

Oprócz rozrywek duchowych, uczestnicy 
festynu mogli również zadbać o ciało, 
uczestnicząc w warsztatach nauki pierw-
szej pomocy, pokazach ćwiczeń rehabi-
litacyjnych, czy też dokonując pomiaru 
cukru we krwi lub ciśnienia krwi. 

Można też było przygotować zdrowe 
jedzenie w kuchni z Jakubem Kuro-
niem, spróbować specjałów warzyw-
nych z grilla, przysmaków z ekolo-
gicznego sklepu „Bułka z Masłem” lub 
z firmy Agmar. 

Zdrowe ciało to również aktywność 
fizyczna. Bawiliśmy się z wodzirejem, 
tańczyliśmy Zumbę, podziwialiśmy wy-
stępy naszych uczniów ze Szkoły Tańca 

RODZINNY FESTYN INTEGRACYJNY W ZESPOLE SZKÓŁ W IZABELINIE

TO BYŁA BARDZO UDANA IMPREZA!!! 

1 2 3

4

Zdjęcia: 
1. Świętujemy Światowy Dzień Książki  2. Pełna entuzjazmu Pani Bożena Dykiel
3. Filcowanie cieszyło się dużym zainteresowaniem  4. Anna Powierza rozdaje autografy 
5. Nauka pierwszej pomocy  6. Gry planszowe wciągnęły wszystkich

5

6
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Uczniowie klas 1-3 w dniach 11-18 kwietnia 2016 r.  już po 
raz kolejny świętowali Dni Przyjaciół Lasu, które są częścią 
ogólnopolskiej akcji inicjowanej przez Towarzystwo Przy-
jaciół Lasu. Projekt naszych lokalnych obchodów Dni Lasu 
zawierał wiele aktywności dydaktycznych mających na celu 
szerzenie wiedzy o lesie i jego ochronie, między innymi: kon-
kursy, wycieczki do KPN z mapą i kompasem, gry terenowe 
i quizy, sprzątanie lasu, sadzenie roślin z podszytu lasu na 
terenie przyszkolnym, przygotowywanie plakatów „Zwierzę-
ta KPN” i leksykonów nt. „Korzyści z lasu”, tworzenie wierszy 
o lesie, przygotowywanie wystaw i galerii pokonkursowych 
prac. Uczniowie przeprowadzili także szkolny plebiscyt na 
drugie herbowe zwierzę KPN. W swoim głosowaniu dzie-
ci wytypowały rysia, ich zdaniem najbardziej zasługuje na 
wyróżnienie.

18 kwietnia 2016 r. na polanie Jakubów zaplanowano spo-
tkanie podsumowujące wiedzę i działania związane z Dnia-
mi Przyjaciół Lasu 2016. W programie spotkania odbył się 
bieg przełajowy na 600 m, quiz o lesie i prezentacja wierszy. 
Na zakończenie przyznano także dyplomy i nagrody dla wy-
różnionych uczniów. Spośród 147 zebranych rysunków i 45 
prac przestrzennych przyznano 17 nagród i wyróżnień.

Tak duże zaangażowanie uczniów w tę inicjatywę jest naj-
lepszym dowodem wielkiej potrzeby organizowania proeko-
logicznych inicjatyw oraz aranżowania sytuacji edukacyjnych 
dla rozwoju najmłodszych przyjaciół lasu. To przedsięwzię-
cie było także bardzo dobrą okazją do współdziałania mię-

Beata Wieczorek - Przewodnicząca Zespołu ds. Współpracy z Rodzicami

DNI PRZYJACIÓŁ LASU

dzy samymi uczniami,  ale także współpracy szkoły z  innymi 
lokalnymi placówkami.   W tym przypadku partnerami szko-
ły było  Centrum Edukacji KPN oraz Urząd Gminy Izabelin, 
którzy wspierali finansowo, organizacyjnie oraz merytorycz-
nie wszystkie działania uczniów i nauczycieli. Za to serdecz-
nie im dziękujemy.

Szkolny koordynator Dni Przyjaciół Lasu
Edyta Poniatowska

Loff oraz pokaz gimnastyki artystycznej i szermierki. Chętnie 
uczestniczyliśmy w turnieju badmintona i rozgrywkach spor-
towych oraz zabawach integracyjnych. W ramach relaksu 
można było uczestniczyć w różnorodnych warsztatach arty-
stycznych i samodzielnie wykonać latawiec, ozdobę z filcu, 
zakładkę do książki, pomalować kartonowy pociąg, zapro-
jektować plakat na temat przeciwdziałania cyberprzemocy 
lub poznać nowe gry planszowe.

Organizacja festynu i opieka nad prawidłowym przebiegiem 

imprezy to zasługa naszych nauczycieli, którzy bardzo licz-
nie reprezentowali szkołę, zadbali o udział w imprezie cieka-
wych ludzi i zapewnienie wielu wspaniałych atrakcji.

Specjalne podziękowania składamy Panu Maciejowi Jędry-
sikowi – artyście grafikowi, który zadbał o piękną oprawę 
graficzną naszej imprezy.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji 
tej wspaniałej imprezy, a w szczególności:
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PIKNIK FOLKLORYSTYCZNY „CEPELIADA - IZABELIN 2016”
OŻAROWIACY ZE ŚPIEWEM I PRZYTUPEM…

Cóż by znaczyła nasza ojczyzna bez swojej historii, korze-
ni i tradycji. To ważne, żeby poznać  i docenić to co było, 

by zrozumieć teraźniejszość i ustosunkować się do przy-
szłości. W sobotę 23 kwietnia br. w Centrum Kultury Iza-
belin odbył się Piknik Folklorystyczny „Cepeliada - Izabelin 
2016”. W tym dniu gościliśmy twórców ludowych z różnych 
części Polski, którzy sprzedawali własnoręcznie wykonane 
rękodzieło artystyczne. Wśród nich znaleźli się m.in. pan Eu-
geniusz z Góry Kalwarii, który zaj-
muje się rzeźbiarstwem i na żywo 
wyczarowywał z kawałka drewna 
parę prześlicznych aniołków. Była 
też pani Teresa z Łowicza, która 
wykonywała piękne, kolorowe ha-
fty i wzory na aksamitnych toreb-
kach, chustach i broszach. Nie za-
brakło też kurpiowskich wycinanek 
i krepinowych kwiatów, którymi na bieżąco zajmowała się 
pani Wiesia z Kadzidłowa. Z każdym z artystów można było 
porozmawiać i nauczyć się podstaw ich sztuki, co zresztą 
niektórzy czynili. Można też było zrobić zakupy na stoisku 
Cepelii, która oferowała ciekawą markową ceramikę, drew-
niane zabawki, ręcznie malowane pisanki, gadżety typu ma-
gnesy na lodówkę, smyczki, notesy, poduszki i wiele innych. 
Chętnych do zakupów nie zabrakło, bo trzeba przyznać, że 
we wszystkich wyrobach było widać nie tylko pracę rąk, ale 
również włożone serce. I właśnie to wyróżniało oferowane 

na pikniku produkty od masowej chińskiej produkcji. W dru-
giej połowie dnia nasi mieszkańcy mogli poznać obyczaje, 
tańce i stroje z różnych stron kraju, a to za sprawą zespołu 
ludowego Ożarowiacy, który dał brawurowy występ na na-
szej rodzimej scenie. W ich wykonaniu zobaczyliśmy polskie 
pieśni i tańce ludowe z regionu Mazowsza, Krakowa, Ślą-
ska, Spiszu i Kaszub. Młodzi artyści w wieku od 7 roku życia  
aż do 21 lat z ogromną pasją, radością i profesjonalizmem 

przekazali nam autentyczny polski 
folklor, w wesołych przyśpiewkach, 
gwarze ludowej, tańcach czy grze 
na tradycyjnych instrumentach. 
Zespół występuje nie tylko w Pol-
sce, ale również na wielu festiwa-
lach poza granicami kraju m.in. 
na Węgrzech, w Bułgarii, Słowacji 
czy we Włoszech. Od samego po-

czątku istnienia tzn. od 2002 roku zespół jest prowadzony 
przez Małgorzatę Wojciechowską i  Waldemara Dąbrowskie-
go, natomiast od 2013 roku warsztaty wokalne prowadzi 
Mariusz Latek. Energia, zaangażowanie i oddanie tego, co 
w danym regionie najważniejsze sprawiły, że na chwilę mo-
gliśmy się poczuć jak uczestnicy tamtych wydarzeń. Piknik 
folklorystyczny to niewątpliwie impreza, która wzbogaciła 
naszą wiedzę i na długo pozostanie w naszej pamięci.

Iwona Mazurek
zdjęcia: Janusz Marciniak
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Z ŻYCIA GMINY

KONCERTOWE URODZINY 
IZABELI TROJANOWSKIEJ

W piątkowy kwietniowy wieczór na scenie w Centrum Kul-
tury Izabelin gościliśmy piosenkarkę i aktorkę, legen-

dę polskiego rocka - Izabelę 
Trojanowską. Koncert był 
wyjątkowy  –  bo 22 kwiet-
nia, a więc w dzień urodzin 
artystki. Na scenie artystkę 
przywitał - Jacek Wroński – 
dziennikarz telewizyjny i ra-
diowy, który prowadził wiele 
koncertów w karierze gwiaz-
dy. Rozległo się gromkie sto 
lat, a na scenę wniesiono tort 
ufundowany przez Cukiernię 
Walczak.

A potem publiczność mogła 
wysłuchać najbardziej znane 
i ulubione przeboje z reper-
tuaru swojej gwiazdy. Bardzo 
liczna grupa mieszkańców 
gminy oraz sympatyków 
piosenkarki, miała okazję 
wysłuchać tak znakomitych 
przebojów jak „Tyle samo prawd ile kłamstw”, „I stało się”, 
„Nie od razu”, „Karmazynowa noc” czy „Bażanty”. Nasza 
Gwiazda śpiewała swoje dawne przebo-
je, ale nie zabrakło też piosenek z nowej 
płyty m.in. „Taki świat”, „Nie od razu” czy 
„Kochaj mnie za wszystko”.

Koncert został przyjęty entuzjastycznie przez słuchaczy, 
którzy nagrodzili piosenkarkę owacjami na stojąco.  Do Iza-

belina na urodzinowy koncert 
przyjechali fani Izabeli z róż-
nych zakątków kraju. Wszyscy 
doskonale się bawili w rytmie 
jej najwspanialszych przebo-
jów. 

Na zakończenie koncertu cała 
widownia wspólnie z soleni-
zantką zaśpiewała chyba naj-
bardziej znany utwór  czyli 
„Wszystko czego dziś chcę”. 
Potem były bisy  i  jeszcze 
jeden tort ufundowany przez 
kawiarnię Sweet Home oraz 
bukiety kwiatów od fanów. 
Cała sala wielokrotnie śpie-
wała „Sto lat. Po koncercie ar-
tystka rozdawała autografy na 
płytach, zdjęciach i plakatach 
oraz pozowała z fanami do pa-
miątkowych zdjęć.

To były naprawdę koncertowe urodziny.  

JM
zdjęcia: Janusz Marciniak

PS. Niespodzianka dla fanów - Iza jest 
w trakcie przygotowywania nowej płyty 
wspólnie z Janem Borysewiczem.



14

POMOC DLA MAŁGOSI
Z  ŻYCIA GMINY

Kwiecień przyniósł Małgosi Pyr-
ce-Majerkiewicz wiele radości 

i nadziei na lepsze jutro. Małgosia jest 
hipoterapeutą, tyflopedagogiem, tre-
nerem parajeździectwa, od lat związa-
na z działem hipoterapii i dogoterapii 
w Ośrodku w Laskach. Wspiera osoby 
niepełnosprawne jako terapeuta. Nie-
stety zachorowała na zanik mięśni, ale 
nadal chce służyć osobom niepełno-
sprawnym wykorzystując zdobytą wie-
dzę z punktu widzenia osoby zdrowej, 
a obecnie niepełnosprawnej.

W dniach 3 i 16 kwietnia odbyły się 
dwa koncerty charytatywne poświę-
cone Małgosi. Pierwszy miał miejsce 
w kościele Matki Bożej Królowej Mek-
syku w Laskach. Koncert poprzedziła 
msza święta w intencji Małgosi. Spe-
cjalnie dla niej wystąpili: uczniowie 
i nauczyciele ze Szkoły Muzycznej 
I stopnia z Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego dla Dzieci Niewidomych im. 
Róży Czackiej w  Laskach, przyjaciele 
Małgosi z Warszawy i Hornówka oraz 
organista z parafii w Laskach.

Szczególne podziękowania należą się 
księdzu kanonikowi Grzegorzowi Jan-
kowskiemu - proboszczowi oraz para-

fianom z kościoła Matki Bożej Królowej 
Meksyku w Laskach.

Drugi koncert odbył się w Centrum 
Kultury Izabelin. Wystąpili nauczyciele, 
uczniowie i absolwenci ze Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Laskach; ucznio-
wie ze Studia Piosenki Centrum Kultury 
Izabelin i Niepublicznej Szkoły Podsta-
wowej EduLab oraz przyjaciele z War-
szawy. Koncert poprowadziły – Ola 
Troczyńska i Patrycja Modlińska.

Po koncercie miała miejsce aukcja cha-
rytatywna dzieł sztuki artystów takich 
jak: Bolesław Gasiński, Włodzimierz 
Dawidowicz, Piotr Zwierzchowski, Ka-
tarzyna Gintowt, Antoni Filipowicz, 
Mieczysław Wasilewski, Joanna Śliw-
czyńska – photoglamour.pl, grupa ma-
larska Art Izabelin: Joanna Skotnicka-
-Pergał, Grażyna Cholewińska, Kamila 
Mejer, Marianna Górska oraz Dekade. 
Aukcję zorganizowała Fundacja United 
Way Polska.

Dziękujemy bardzo serdecznie wszyst-
kim Darczyńcom. To dzięki Nim udało 
się zebrać ponad 40 000 zł m.in. na 
wózek elektryczny, który ułatwi Mał-
gosi codzienne funkcjonowanie. Będą 
zawsze w naszych sercach, mimo, iż 
pragną pozostać anonimowi. 

Nie sposób nie podziękować także 
Ludziom Dobrej Woli, którzy pomogli 
w organizacji koncertu: Witoldowi Ma-
larowskiemu, Ryszardowi Haczkowi, 
Ryszardowi Łuczakowi, Beacie Pila-
szek, Katarzynie Wojtak (Urząd Gminy 
Izabelin);  Januszowi Marciniakowi, 
Maryli Łukasińskiej, Marcinowi Bończa-
kowi (Centrum Kultury Izabelin), Mai 
Surowicz, Ewie Świerz (Fundacja Uni-
ted Way Polska); Beacie Dąbrowskiej 
i Magdalenie Adamczyk (Szkoła Mu-
zyczna I stopnia w Laskach); Dorocie 
Lisowskiej i Karolinie Kozak (Fundacja 
EduLab); Kazimierzowi Stępniowi (Za-
kład Poligraficzny Tonobis); Patrycji 
i Zbigniewowi Bykowskim (Edruk Za-
kład Poligraficzny); Olgierdowi Poręb-
skiemu (Kancelaria Porębski i Wspólni-
cy), Agnieszce Śliwczyńskiej (Compet 
Kel), Małgorzacie Fotek, Annie Magner, 
Kubie Wasilewskiemu oraz Artystom 
i Wykonawcom – w tym najmłodszym.

Swoje serca dla Małgosi otworzyli tak-
że: Dyrekcja wraz z Nauczycielami, 
Uczniami i Rodzicami ze Szkoły Pod-
stawowej przy ul. Wojska Polskiego 
w Izabelinie oraz z Gminnego Przed-
szkola w Laskach, Małgorzata Wy-
rwas i Dariusz Adamczewski z Niepu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
„Rehabilitacja Izabelin” i wielu innych 
dobrych ludzi.

Warto czynić dobro. Dobro powraca.

Daria Kuźniecow-Dudko

Zdjęcia: Daria Kuźniecow-Dudko/
Rafał Zakrzewski

Jestem niezmiernie wzruszona Państwa dobrocią. Gorąco dziękuję za każdą wpłatę, za każdą pomoc, za 
każdy dar serca. Dzięki Państwa pomocy dużo łatwiej pokonuję codzienne trudności związane z chorobą. 
Zachowuję Państwa w sercu.

Małgosia Pyrka-Majerkiewicz
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ISTOTĄ CZŁOWIECZEŃSTWA JEST OTWARTOŚĆ NA LUDZI, 
ZWŁASZCZA SŁABSZYCH…
z Darią Kuźniecow-Dudko rozmawiała Iwona Mazurek

Witaj Daria. Znamy się już wiele lat. Po-
strzegam Cię z jednej strony jako osobę 
ogromnie wrażliwą na krzywdę drugie-
go człowieka, a z drugiej jako osobę 
ogromnie efektywną i sprawczą. Cho-
dzą o Tobie opinie, że jesteś w stanie za-
łatwić absolutnie wszystko. Tobie się po 
prostu nie odmawia! Kiedyś w rozmowie 
z Tobą usłyszałam zdanie: „Ja po pro-
stu muszę to zrobić, ja nie mogę przejść 
obojętnie”. I zaczynasz działać, często 
kosztem własnym i swojej rodziny.

Kiedy po raz pierwszy odkryłaś w sobie 
potrzebę wspierania słabszych?
W dzieciństwie mama włączała mnie do 
pomocy dzieciom z domów dziecka. Wi-
działam radość w ich oczach. Prawdziwego 
bakcyla złapałam jednak kilka lat temu, 
uczestnicząc w projektach wolontariackich 
dla uczniów z Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego dla Dzieci Niewidomych im. Róży 
Czackiej w Laskach. 

Co Cię inspiruje, by z takim zaangażo-
waniem działać na rzecz innych ludzi?

Uważam, że istotą człowieczeństwa jest 
otwartość na ludzi, zwłaszcza słabszych. 
Staram się pomóc na tyle, na ile jestem 
w stanie. Jestem świadoma tego, że nie po-
mogę wszystkim. Do wszystkich akcji, które 
organizuję, włączam ludzi o otwartych ser-
cach. Na szczęście rzadko się zdarza, żeby 
ktoś odmówił pomocy. Osiągamy sukces 
jako zespół ludzi dobrej woli. Udział w ta-
kich akcjach daje dużą satysfakcję. Każdy 
z uczestników jest użyteczny społecznie. 
Życie nabiera innej perspektywy. 

W naszej gminie zaangażowałaś się 
w wiele projektów edukacyjnych 
i charytatywnych. Czy mogłabyś o nich 
opowiedzieć?

Jednym z najważniejszych projektów edu-
kacyjnych, w których uczestniczę jako czło-
nek Rady Rodziców Zespołu Szkół w Izabe-
linie - jest program „Szkoła bez przemocy”. 
Pomysłodawcami programu są Polska Press 
Grupa oraz Fundacja Orange. Piąty rok sku-
tecznych działań przynosi zamierzone efek-
ty w naszej szkole. To wspólna praca na-
uczycieli, uczniów i rodziców. Akcję wpiera 
także wójt gminy Izabelin. Nasze działania 
to nieustanny proces przeciwdziałania agre-
sji i przemocy przez zwiększenie świadomo-
ści problemu wśród wymienionych grup. 
Wdrażane są konkretne narzędzia, które 
skutecznie i systemowo zwalczają agresję 
i przemoc. Celem nadrzędnym jest dobro 
uczniów Zespołu Szkół w Izabelinie i ich 
ochrona przed zagrożeniami otaczającego 
świata. W czerwcu każdego roku organi-
zujemy koncert „Szanujemy się i wspiera-
my” podczas którego nagradzamy uczniów, 

którzy wspierali poszkodowanych kolegów. 
Koncerty te mają już swoją markę. V kon-
cert już 14 czerwca br. w Centrum Kultury 
Izabelin. Serdecznie zapraszam. 

Inne inicjatywy to m.in. udział we wspo-
mnianych wcześniej projektach na rzecz 
uczniów z Ośrodka w Laskach w ramach 
wolontariatu pracowniczego organizowane-
go przez firmę Siemens. Mąż zaprosił mnie 
do współpracy. W zespole wolontariuszy 
było kilka osób z firmy, nasi sąsiedzi i przy-
jaciele. Postanowiliśmy, że wypromujemy 
utalentowanych niewidomych uczniów ze 
Szkoły Muzycznej I stopnia działającej 
w ramach Ośrodka. Wspólnie z dyrekcją 
szkoły opracowaliśmy folder informacyjny 
w dwóch wersjach językowych, który stał 
się wizytówką szkoły, zadbaliśmy o scenicz-
ny wizerunek dzieci, sfinansowaliśmy na-
prawę i strojenie instrumentów, na których 
uczniowie grają na zajęciach. 
Rok później, zachęceni sukcesem wzięli-
śmy udział w kolejnym projekcie „Pomoc 
w starcie zawodowym absolwentom Szkoły 
Muzycznej w Laskach poprzez ułatwienie 
artystycznego debiutu nowo utworzonego 
zespołu muzycznego”. W ramach projek-
tu młodzi artyści nagrali pierwszą płytę, 
a szkoła stała się impresariatem. Wymyślili-
śmy nazwę zespołu, opracowaliśmy layout, 
sfinansowaliśmy druk płyty. Zaprojekto-
waliśmy i wdrożyliśmy stronę internetową 
zespołu, zakupiliśmy stroje koncertowe 
dla wykonawców oraz zorganizowaliśmy 
pierwszy koncert grupy. Płyta do dziś jest 
materiałem reklamowym i pierwszym za-
wodowym dokonaniem zespołu. Przez ko-
lejne trzy lata zespół After Five występował 
podczas koncertów „Szanujemy się i wspie-
ramy”. Istotna była integracja niewidomej 
młodzieży z uczniami z Zespołu Szkół w Iza-
belinie. Ci ostatni uczestniczyli w zbiórkach 
pieniężnych na rzecz niewidomych kolegów. 
Zebrane środki przeznaczono na projekty 
związane z kolejnymi płytami. 

Parę lat temu współorganizowałam też 
koncert „Serce dla Zuzanki” – dziewczynki 
chorej na serce. Potrzebne były fundusze 
na operację Zuzi w Niemczech. Dzięki życz-
liwości darczyńców z Izabelina, rodzice Zuzi 
otrzymali znaczną kwotę pieniędzy na ten 
cel. Operacja się udała, dziewczynka ma się 
dobrze. 

W zeszłym roku, przy wsparciu ludzi dobrej 
woli, w tym uczniów z Zespołu Szkół w Iza-
belinie – pomogliśmy małej Ani, mieszkan-
ce naszej gminy. Zebraliśmy pieniądze na 
ortezy - niezbędne w procesie rehabilitacji 
chorych nóżek dziewczynki. 

Ostatnia akcja to pomoc dla Małgosi Pyrki-
-Majerkiewicz, która od niedawna cierpi na 
zanik mięśni. Małgosia jest hipoterapeutą, 

tyflopedagogiem, trenerem parajeździec-
twa. Od lat związana jest z Ośrodkiem w La-
skach. Nadal chce wspierać niepełnospraw-
nych. Jestem bardzo zadowolona z efektów 
akcji, ponieważ dzięki wielu wspaniałym 
darczyńcom Małgosia otrzyma m.in. wózek 
elektryczny dla osób niepełnosprawnych, 
który ułatwi jej codzienne funkcjonowanie. 

Wiem, że Twoją pasją jest malarstwo. 
Twoje obrazy wspierają różne akcje 
charytatywne.

Zawsze zazdrościłam artystom – w sen-
sie pozytywnym - talentu do malowania. 
Nie umiałam narysować córce kwiatka. 
Któregoś dnia nastąpił przełom. Zaczęłam 
uczęszczać na lekcje rysunku i malarstwa 
organizowane przez Centrum Kultury Izabe-
lin. Malarstwo polecam każdemu. Technik 
można się nauczyć. Dalszy etap to samo-
dyscyplina i uważne obserwowanie otacza-
jącego świata. Chętnie przekazuję swoje 
prace na aukcje charytatywne. Jeśli dzięki 
temu mogę przychylić choć trochę nieba po-
trzebującym, to będę to dalej czynić. Często 
przypominam sobie słowa księdza Jerzego 
Wolffa – malarza, związanego z Ośrodkiem 
w Laskach, który mówił u schyłku życia: 
„Z czym stanę przed Bogiem, chyba nie 
z moimi obrazami?”

Jak reaguje Twoja rodzina, kiedy zaczy-
nasz pracę przy kolejnym projekcie?

Wszystkie projekty, które do tej pory zreali-
zowałam wymagały ode mnie ogromnej siły 
i determinacji. Poświęciłam na nie bardzo 
dużo czasu. Zawsze stawiam sobie wysoko 
poprzeczkę. Kieruję się zasadą Jana Pawła 
II „Wymagaj od siebie, nawet jeśli inni od 
Ciebie nie wymagają”. To praca społeczna 
– wykonana z potrzeby serca. Starałam się 
nie zaniedbać rodziny, domu i przyjaciół. 
Doba nie jest jednak z gumy. Moi bliscy wy-
kazywali duże zrozumienie, włączali się do 
pomocy. Pomagając innym należy określić 
właściwe proporcje. Rodzina jest najważ-
niejsza. 

Dziękuję Ci za rozmowę…
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Kabaret Moralnego Niepokoju to jedna z tych grup, 
które zawsze zapełniają sale. Nie inaczej było 19 
kwietnia  w Centrum Kultury Izabelin. 
„Jerzyk dzisiaj nie pije” to tytuł programu, z którym Robert 
Górski, Przemysław Borkowski, Mikołaj Cieślak, Rafał Zbieć, 
Magdalena Stużyńska oraz Bartłomiej Krauz (akordeon) 
przyjechali do Izabelina, a także tytuł jednego z zabawnych 
skeczy o żonie, która na imieninach zabrania mężowi napić 
się z kumplami. Śmialiśmy się także z „Odrabiania lekcji” 
(myślę, że niejeden rodzic odnalazł coś swojego we frustra-
cji ojca odrabiającego lekcje z dzieckiem), „Ballady o Zyg-
muncie i Zofii” (przejaskrawiony – choć może wcale nie tak 
bardzo – portret współczesnego małżeństwa), skeczu „Biu-
ro matrymonialne” (o tym, jak trudno znaleźć idealną żonę) 
i z wielu innych zabawnych scenek dotyczących aktualnej 
rzeczywistości społeczno-obyczajowej i tworzących panora-
mę współczesnej Polski i Polaków. 

Publiczność  żywiołowo reagowała na to, co działo się na 
scenie i doskonale odczytywała wszelkie aluzje. Po prawie 
dwóch godzinach programu widzowie jeszcze nie mieli dość 
zabawy i  gromkimi brawami sprawili, że nie obyło się bez 
bisów.

Karolina Dubaniewicz
zdjęcia: Michał Starnowski

JERZYK DZISIAJ NIE PIJE
KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU W CKI

KULTURA

Jesteś Kobietą wszechstron-
ną. Od wielu lat grasz w te-
atrze Kwadrat, Kabarecie Mo-
ralnego Niepokoju, w serialu 
Przyjaciółki, a do tego masz 
rodzinę i dwóch synków. Jak 
udaje Ci się łączyć tyle ról na 
raz, życie zawodowe i pry-
watne?
W tych czasach niemal wszyst-
kie kobiety są wszechstronne. 
Oprócz dobrej woli wystarczą 
dwie cechy, które to umożliwiają. 
Po pierwsze pracowitość, a po 
drugie dobra organizacja. Myślę, 
że bez nich, po prostu nie udałoby się. I w życiu zawodo-
wym i prywatnym trzeba być świetnie zorganizowaną i ela-
styczną. Wiadomo, że nawet najbardziej misternie ułożony 
plan, nie zawsze uda się zrealizować przy tylu obowiązkach, 
dlatego trzeba być jak żongler. Warto też lubić swoją pracę, 
nie traktować jej jak dopust boży czy obciążenie, ale jako 
fajne składowe życia.

W kwietniu br. mieszkańcy gminy Izabelin mogli Cię 
zobaczyć na żywo w Kabarecie Moralnego Niepoko-
ju. Jak Ci się pracuje z samymi mężczyznami? Co zro-
bić, żeby wśród nich nie zginąć?
Czuję się z nimi trochę jak mężczyzna, ale to mi odpowiada.

Możesz liczyć na jakieś ulgi z ich strony, ulgowe trak-
towanie?
Wiesz co, ja o to nie zabiegam. Oczywiście, kiedy potrze-
buję pomocy fizycznej np. w przeniesieniu walizki i o nią 
poproszę, to ją zawsze otrzymam. Natomiast każdy jest 
odpowiedzialny za siebie. Weszłam w grupę, która bardzo 
dobrze funkcjonuje od 20 lat i musiałam się w tym odnaleźć 
i dopasować, ale ponieważ tam wszystko jest doskonale 
zorganizowane, to nie miałam z tym większego problemu. 
Trochę inaczej rozumiesz się czy komunikujesz z kobietami, 
a inaczej z facetami, ale najważniejszy w pracy jest pro-
fesjonalizm. W kabarecie ten profesjonalizm jest na naj-
wyższym poziomie, dzięki temu nasza współpraca jest po 
prostu dobra.

W popularnym serialu Przyjaciółki grasz w dużej mie-
rze z kobietami. Co Ci daje ta praca?
W pracy poza rodzajem komunikacji nie ma znaczenia czy 
pracujesz z kobietami czy mężczyznami, tylko jak jesteś 
przygotowana do pracy, jak ją traktujesz. Zupełnie inaczej 
byłoby gdybym pojechała na wakacje z 4 chłopakami, a ina-
czej z 4 dziewczynami, ale w pracy to nie ma znaczenia. 
W sumie i z dziewczynami i z chłopakami nadajemy na tych 
samych falach. Jest po prostu inaczej, ale nie są to różnice 
jakościowe. To nie jest tak, że lepiej się rozumiem z kobie-
tami na planie czy z facetami z kabaretu - jest inaczej, ale 
równie ciekawie. Fenomen serialu „Przyjaciółki” jest taki, że 
my jesteśmy dobrze dobrane, rozumiemy się bez słów, po-
lubiłyśmy się prywatnie, dobrze nam się razem gra.

Macie czas na babskie ploteczki w przerwach?
Rzadko, ale zdarzyło nam się kilka razy prywatnie spotkać 
poza planem, żeby poplotkować (śmiech).

Madziu, co dziś Cię cieszy a co smuci?
Staram się nie stresować tym, na co nie mam wpływu. Cały 
czas nad tym pracuję, bo na tym polega dojrzałość. Oba-
wiam się tego, w jakim kierunku zmierza świat. To budzi 

CIESZĘ SIĘ TYM, CO DOSTAJĘ 
NA CO DZIEŃ OD ŻYCIA…

z Magdaleną Stużyńską rozmawiała Iwona Mazurek
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Homo Laskus w sprawie gości
Homo Laskus oczekiwał gości. Miał 
przyjechać do niego przyjaciel z żoną, 
dziećmi oraz psem. Bardzo się cieszył 
na przyjazd znajomego. Lubił samo-
tność, ale bał się, że z tego powodu 
popadnie w pychę i zarozumiałość. 
Przygotował zupę pomidorową, do 
tego pieczonego łososia w koper-
ku i rozmarynie. Wiele razy słys-
zał, że powinno się żyć wśród ludzi 

i społeczności, bo wtedy człowiek pozytywniej patrzy na świ-
at. Człowiek jak wiadomo jest ssakiem stadnym i powinien 
bardzo lubić towarzystwo. Laskus przystroił stół, posprzątał 
mieszkanie i uporządkował podwórko. Usiadł na ławce przed 
domkiem i czekał. Słońce świeciło coraz mocniej, a promie-
nie światła co jakiś czas przeszywał przyjemny orzeźwiający 
wiatr. Laskus po godzinie zaczął przysypiać. Budziły go śpi-
ewy kosów. Wreszcie ocknął się na dobre. Czuł się wypo-
częty i radosny. Ale przyjaciel z rodziną nie przyjechał. Byli 
już spóźnieni od trzech godzin. Laskus wstał z ławeczki i już 
w myślach podjął decyzję, że jedzie do Warszawy i nie ma 
zamiaru czekać na gości. W tym momencie pod bramę pod-
jechał samochód. Nie był to samochód przyjaciela. Z samo-
chodu wysiadł obcy mężczyzna. Po chwili otworzyły się drzwi 
od strony pasażera i wysiadła obca kobieta. 
– Przepraszam – powiedział mężczyzna. – Czy mogę o coś 
zapytać?
– Proszę bardzo – odrzekł Laskus i podszedł do furtki.
– Chodzi o drogę.
– O jaką drogę?
– Jadę do przyjaciela. Podał adres, ale nie mogę trafić.
Homo Laskus otworzył furtkę i zbliżył się do samochodu. Na 
tylnym siedzeniu było dwoje dzieci i pies. Laskus poczuł, że 
zimny pot występuje mu na czoło. Jego chore serce zaczęło 
chodzić jak zepsuty zegarek.
– Jaki to adres? – spytał Laskus.
– O ten – powiedział mężczyzna i dał małą karteczkę, na 
której był zapisany adres domu Homo Laskusa.
– To niemożliwe – powiedział Laskus.
– Jak to niemożliwe – wtrąciła się kobieta. - Nasz przyjaciel 
sam zapisał ten adres.
Tego było za wiele. Laskus poznał na kartce swój charakter 
pisma.
– To przecież mój adres  - powiedział Laskus. – A ja was nie 
znam.
– Ja też pierwszy raz pana widzę – powiedział mężczyzna. 
Chyba nie zwariowałem?
– Chyba nie.
– Nie ma pan numeru na domu.
– Zapomniałem przyczepić.
– Kim pan jest?
– A pan?
W tym momencie mężczyzna z kobietą wsiedli do samo-
chodu i odjechali. Homo Laskus wrócił na ławkę. Poczuł 
się trochę lepiej. Nie rozumiał jak to się stało. Dlaczego nie 
poznał swojego najlepszego przyjaciela? Dlaczego przyjaciel 
nie poznał jego? Czy ludzie się unikają? Czy nie? Pobiegł do 
domu i wyjął z szafy album z fotografiami. Znalazł zdjęcie ze 
swoim przyjacielem. To był on. To był człowiek z samochodu. 
Dlaczego nie mogli się rozpoznać? Kto rozwiąże zagadkę? 
Może człowiek tak naprawdę nie wie, co widzi, myśli i czu-
je? Może ciągle się myli? Albo wie i nie lubi tej wiedzy?

Rafał Wojasiński

mój niepokój i smutek. I to w znaczeniu mikro i makro. 
Świetnie, ironicznie nazwała to pisarka Dorota Masłowska: 
„społeczeństwo jest niemiłe”. W skali makro obawą napa-
wa mnie zagrożenie wojną, niepokój na świecie. W związku 
z tym cieszę się tym, co dostaję na co dzień od życia. Cieszę 
się ze spaceru z psem, wspólnym piciem herbaty z tymi, 
których lubię. 

Wyglądasz po prostu kwitnąco, bije od Ciebie energia 
ciepła, radości i zadowolenia z życia. Jaką radę dała-
byś kobietom, by właśnie tak wyglądać i tak się czuć?
Muszę szczerze powiedzieć, że nie zawsze tak się czuję, ale 
bardzo pomaga mi w życiu umiejętność docenienia tego co 
jest i cieszenia się każdą chwilą. Każdy z nas w pewnym 
momencie swojego życia spotyka się z trudnym wydarze-
niem, takim jak śmierć czy choroba kogoś bliskiego. Po 
takich przeżyciach uświadamiamy sobie jakie kruche jest 
nasze życie, jak trzeba cieszyć się każdą chwilą i doceniać 
drobiazgi. Czasem jak jestem już bardzo zmęczona, bo moje 
dzieci się kłócą, a masa lekcji czeka na odrobienie, pranie 
na wstawienie do pralki, trzeba posprzątać i zaplanować 
kolejny dzień, myślę sobie wtedy pomimo tego zmęczenia, 
że powinnam się tą chwilą cieszyć, bo przecież nie zamie-
niłabym się teraz z nikim, kto takich „problemów” nie ma. 
Sądzę, że często dopiero po czasie doceniamy takie chwile, 
które pozornie były dla nas uciążliwe czy trudne. Cieszmy 
się tym, co jest w tej chwili treścią naszego życia i starajmy 
się w tym zobaczyć wartość. To, że mamy się dla kogo sta-
rać, pracować i żyć ma ogromną wartość i sens, nawet jeśli 
w danym momencie nie wydaje nam się to arcyciekawe.

Czyli teoria wdzięczności nie jest Ci obca?
Tak, to prawda, nie jest.

Czy twoi synowie, tak jak Ty mają duszę artystyczną, 
czy raczej interesuje ich zupełnie co innego?
Moje dzieci są na takim etapie, że interesuje je prawie 
wszystko po trochu. Trudno powiedzieć w jakim kierun-
ku się zwrócą. Na pewno wychowanie, obecność muzyki 
w domu nie pozostaje bez wpływu, ale nie staram się ich na 
siłę kierunkować. 

Jakie są Twoje marzenia?
Z wiekiem i dojrzałością nie marzę o niczym nieosiągalnym. 
Moje marzenia są proste i zwyczajne. Marzę o tym, by wy-
jechać na kilka dni w jakieś fajne miejsce, czy spędzić wie-
czór z przyjaciółmi. Mam taką grupkę przyjaciół, z którymi 
bardzo się lubimy i ciągle planowaliśmy spotkanie, ale ciągle 
nam to nie wychodziło. Do momentu, aż moja przyjaciółka 
zaprosiła nas wszystkich na obiad. Siedzieliśmy razem przy 
stole kilka godzin i było cudownie. Od tamtej pory spoty-
kamy się przynajmniej raz w miesiącu i cieszymy się sobą. 
Marzę o tym, żeby normalnie funkcjonować, pracować. 
Mam jedno takie wystrzałowe marzenie, żeby przelecieć się 
helikopterem nad Nowym Jorkiem i wierzę w to, że ono się 
spełni. Natomiast nie mam marzeń, żeby zagrać w Hollywo-
od czy zostać milionerką.

Ty już jesteś milionerką, bo masz wielkie serce skore 
do pomocy. Tu nawiążę jeszcze do Twojej współpracy 
z Fundacją Spełnionych Marzeń, która pomaga dzie-
ciom chorym na nowotwory. Co z kolei dał Ci ten roz-
dział Twojego życia?
Wizyta w takim miejscu jak oddział onkologii to jest lekcja 
pokory i wdzięczności za to, co się ma. Obcowanie z dziel-
nymi rodzicami, którzy wspierają swoje chore dzieci i radzą 
sobie w takich chwilach nie tylko z emocjami swoimi, ale 
również dzieci, to jest niezwykłe.

Czego można Ci życzyć?
Pokoju i harmonii serca.

Zatem, niechaj się spełni. Dziękuję Ci za rozmowę.



18

KALEJDOSKOP KULTURALNY

muzyka
5 czerwca 2016 godz. 17:00
Koncert zespołu wokalnego „Wokaliza”
Mała scena pod Łosiem, wstęp wolny

11 czerwca 2016 godz. 17:00
Koncert uczniów Studia Piosenki
sala koncertowa CKI, wstęp wolny

14 czerwca 2016 godz. 17.00
V Koncert „Szanujemy się i wspieramy” 
sala koncertowa CKI, wstęp wolny

16 czerwca 2016 godz. 8:15
Koncert „W salonach XIX Europy” w wykonaniu 
muzyków Filharmonii Narodowej w Warszawie dla 
uczniów Szkoły Podstawowej w Izabelinie
sala koncertowa CKI

19 czerwca 2016 godz. 11:00
Koncert uczniów szkoły muzycznej Yamaha 
sala koncertowa CKI

teatr

3 czerwca 2016 godz. 8:00-14:00
Teatr Artenes z Wrocławia wystąpi 
z programem dla Szkół z gminy Izabelin
sala koncertowa CKI

wyprzedaże garażowe
11 czerwca 2016 od godz. 10:00
Letnia wyprzedaż garażowa
sala koncertowa CKI, 

wstęp dla kupujących bezpłatny, 

wystawcy 10 zł

14 maja 2016 godz. 15:00 
Piknik Rodzinny w Laskach
Zaprasza Rada Sołecka Lasek, boisko sportowe w Laskach

28 maja 2016 godz. 13:00
Piknik historyczny w Lipkowie – Główne obchody 
roku Henryka Sienkiewicza na Mazowszu. 
W programie m.in. warsztaty gancarskie, tkackie, 
kowalskie, inscenizacja pojedynku pana Michała Wołody-
jowskiego z Jurko Bohunem, obozy tematyczne.
Polana w Lipkowie, wstęp wolny

29 maja 2016 godz. 14:00 – 18:00
Dzień dziecka na Orliku
Zaprasza Centrum Kultury Izabelin, boisko w Laskach

16 czerwca 2016 godz. 10:00
Obchody Dnia Patrona Gimnazjum w Izabelinie 
w odnowionej formie:
• Bieg ALI RUN 2016 – biegnij z księdzem Alim – 
w biegu wezmą udział uczniowie i nauczyciele Gimnazjum 
w Izabelinie – Polana Jakubów KPN
• Gra terenowa
• Ognisko na Polanie Jakubów

rekreacja i turystyka
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literatura
24 czerwca 2016 (piątek) godz. 17:30
Dyskusyjny Klub Książki
Dyskusja na temat reportażu 
J. Kavanagh „Dziewczyna, która kochała kamelie”
Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny

19 maja 2016 godz. 18:30
Spotkanie autorskie ze Sławomirem Koprem - 
polskim pisarzem, autorem książek historycznych, 
publicystą.
Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny

25 maja 2016 (środa), godz. 15:00
CZYTAMY DZIECIOM
 „Nasza mama czarodziejka” Papuzińska Joanna
Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny

Uniwersytet Trzeciego Wieku

6 czerwca 2016 g.10.00 

PODRÓŻE  - „Moje podróżowanie” 

-  Ryszard Czajkowski

sala koncertowa CKI

Kino za Rogiem
FILMY DLA DZIECI:
4 czerwca godz. 10.00 
Ale cyrk! (2011) 
familijny, Dania, reż. P. Dodd 
od 7 lat; 81 min
11 czerwca godz. 10.00 
Pszczółka Maja (2014) 
animacja, Australia, Niemcy; reż. A. Stadermann, wiek 
b/o, 84 min
18 czerwca godz. 10.00 
Ups! Arka odpłynęła (2015) 
reż. T. Genkel animacja Belgia, Luksemburg od 5 lat, 82 min
25 czerwca godz. 10.00 
Żółwik Sammy 2 (2012) 
familijny Belgia, reż. V. Kesteloot, B. Stassen; od 5 lat; 88 min

FILMY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH:
3 czerwca godz. 18.00 
„Piąta pora roku” (2012)
Polska, reż. Jerzy Domaradzki; od 12 lat, 96 min
7 czerwca godz. 18.00 
Marsylski łącznik (2014) 
kryminalny Francja reż. C. Jimenez, od 16 lat, 129 min
10 czerwca godz. 18.00 
Carte blanche (2015) 
Polska; reż. J. Lusiński, os 12 lat, 101 min
14 czerwca godz. 18.00 
Ewa chce spać (1957) 
Polska, reż. Tadeusz Chmielewski; wiek b/o, 94 min
17 czerwca godz. 18.00 
O krok od sławy (2013) 
dokument USA, nagrodzony Oscarem, reż. M. Neville od 
12 lat, 90 min
Nowe wydarzenie w Kinie za Rogiem 
- „Zew Gdyni - daj się zaprosić na Festiwal!”
18 czerwca 2016 r. o godzinie 17:00 zrekonstruo-

wany cyfrowo film pt. 
Zew morza w reż. Hen-
ryka Szaro (1927). Tuż 
po filmie każdy widz 
weźmie udział w ogól-
nopolskim konkursie 
z nagrodami.
Nagrodą główną 
będzie dwuosobowe 
zaproszenie na 41. 
Festiwal Filmowy 
w Gdyni! 

Rezerwacja miejsc do 5 czerwca 2016 r. 
e-mail: promocja@centrum.izabelin.pl 
W temacie prosimy wpisać »Zew Gdyni«
21 czerwca godz. 18.00 
Zabójcy bażantów (2014) 
kryminalny Dania, reż. M. Norgaard, od 16 lat, 116 min
24 czerwca godz. 18.00 
Body/Ciało (2015); 
Polska reż. M. Szumowska; od 16 lat; 88 min
28 czerwca godz.18.00 
Apartament (2015) 
dokumentalny Polska reż. P. Hauser od 12 lat, 67 min

11 czerwca 2016 godz. 12:00
Warsztaty bębniarskie
sala koncertowa, bilety 20 zł

3 czerwca 2016 godz. 12:00
Warsztaty LEGO 
– „Porty i statki”
sala 124, bilety 18 zł

15 czerwca 2016 godz. 18.00
FUNIVERSITY 
-  Przewodzące ciasto
sala 224, CKI, bilety 20 zł

imprezy cykliczne dla dzieci

spotkanie z gwiazdą
10 czerwca 2016 godz. 20:00
Spotkanie z cyklu Laura Łącz i jej goście 
– Marian Opania
Mała scena pod Łosiem, wstęp 15 zł
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Izabelin – sierpień 1944. Łuny nad Warszawą sięgały do po-
łowy nieba. Słońce widoczne było dopiero po południu. Rano pa-
nował półmrok, wschodni wiatr przynosił zapach spalenizny i wie-
le, wiele nadpalonych kartek papieru. Czasami dym nad miastem 
przybierał kolory tęczy. Nocą Mama budziła mnie bym zapamiętał 
na całe życie widok płonącej Warszawy. Twierdziła, że tak właśnie 
wygląda piekło.

Tym niesamowitym widokom towarzyszył warkot krążących 
samolotów lub huk spadających bomb. Często odzywały się działa 
i karabiny przeciwlotnicze. Największe jednak przerażenie robiły tzw. 
„latające krowy” lub przez innych zwane „szafami”. Były to pociski ra-
kietowe wystrzeliwane seryjnie o niesamowicie głośnym i strasznym 
dźwięku. Dniem nad naszymi głowami odbywały się bitwy lotnicze 
między myśliwcami niemieckimi i rosyjskimi. Trzeba było wtedy uwa-
żać, bo ich pociski dosięgały ziemi. Najczęściej 
nocą nadlatywały alianckie bombowce i do-
konywały zrzutów dla walczącej stolicy. Niebo 
rozświetlały wtedy olbrzymie niemieckie reflek-
tory o średnicy ok. 2m a niektóre rozmieszczo-
ne były w Izabelinie. Działa przeciwlotnicze bez 
przerwy ostrzeliwały nadlatujące Halifaxy, które 
zrzucały na spadochronach tzw. flary. Oświetla-
ły one dokładnie teren w którym miał być do-
konany zrzut broni. Wysypywane też były z sa-
molotów olbrzymie ilości srebrzystych pasków 
(takie jak lamety z choinki bożenarodzeniowej). 
Służyły one do zakłócania łączności radiowej. 
Przeciwlotnicze pociski tworzyły na niebie dzie-
siątki malutkich chmurek. Zawsze z niepokojem 
śledziliśmy te lotnicze potyczki czy polowania 
na powietrzne konwoje.

Na drodze sierakowskiej Niemcy ustawili 
olbrzymie działa, które ostrzeliwały Warsza-
wę. Pociski leciały tuż nad dachem naszego 
domu i wtedy wszyscy uciekaliśmy do schro-
nu. Mieliśmy wrażenie, że któryś może trafić 
w dom. Zwłaszcza nocą były one bardzo wi-
doczne, a ich świst i huk był przerażający.

Najważniejszym problemem było zdobywanie pożywienia. Cho-
dziliśmy więc na zmianę na dalekie wyprawy. Moja Mama zawsze 
brała mnie z sobą – nie chciała rozłączać się ze mną. Oczywiście 
wędrowaliśmy na bosaka, jedyne sandałki trzeba było oszczędzać 
na chłodniejsze dni. Przed Ożarowem był folwark Strzykuły (13 km 
od Izabelina) i tam często się udawaliśmy, bo tam można było za-
brać z pola znalezione ziarna zboża. W młynku od kawy mieliliśmy 
te ziarna, powstawała gruba mąka, z której piekło się podpłomyki 
lub podobne placki zaspokajające częściowo nasz głód. Marzyliśmy 
nie o ciastkach, kiełbasie czy kotlecie schabowym – coraz częściej 
myśleliśmy o zwykłym chlebie, mógł być nawet czerstwy lub z za-
kalcem. Nic tak nie pobudzało naszych zmysłów smaku, jak chleb. 
Od momentu wybuchu powstania nie jedliśmy go wcale – był nie 
do zdobycia.

I oto w drugiej połowie sierpnia dotarła do nas wiadomość, że 
w Łomiankach RGO rozdaje za darmo warszawiakom po pół bo-
chenka chleba na osobę. Zaraz utworzyła się ekipa: Babcia, Wie-
sław i ja z zamiarem natychmiastowego wymarszu i zdobycia tak 
upragnionego chleba. Moja Mama miała wtedy ataki kolki wątrobo-
wej i nie mogła wstawać z łóżka. Z samego rana wyruszyliśmy z Iza-
belina i drogą przez puszczę po paru godzinach marszu dotarliśmy 
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do Łomianek. Odczekać trzeba było jeszcze parę godzin w kolejce, 
ale po południu staliśmy się szczęśliwymi posiadaczami półtora bo-
chenka chleba. Przy okazji dostaliśmy jeszcze po talerzu zupy i syci 
wracaliśmy do domu. Babcia zaopiekowała się chlebem, skrzętnie 
schowała go do torby i nawet nie pozwoliła powąchać jego zapachu. 

W połowie drogi przez las pojawiły się na niebie rosyjskie i nie-
mieckie myśliwce, toczące zaciekłą walkę. Niespodziewanie usły-
szeliśmy ogłuszający huk i zobaczyliśmy ścianę ognia. W odległości 
ok.100 metrów od nas spadł płonący zestrzelony samolot, zapa-
lając momentalnie suchy iglasty las. Podmuch przewrócił nas na 
ziemię, ale najważniejsze że chleb ocalał. Biegiem musieliśmy ucie-
kać od płomieni nadrabiając parę kilometrów. Późnym wieczorem, 
śmiertelnie zmęczeni i wystraszeni dobrnęliśmy do domu.

Ja miałem wtedy jedynie 7 lat!
Na przełomie sierpnia i września w Izabelinie zakwaterował 

się oddział RONA. Byli to rosyjscy i ukraińscy jeńcy, którzy przeszli 
dobrowolnie na służbę w niemieckiej armii. Odznaczali się wyjątko-
wym okrucieństwem w tłumieniu powstania. Zdemoralizowani i bez-
względni grabili i mordowali Polaków bez żadnych skrupułów.

Trzyosobowy patrol tych żołnierzy po-
jawił się u nas niespodziewanie. Ubrani 
w mundury SS z miejsca wzbudzili grozę 
i strach. Parę dni przed ich najściem do-
stałem od gospodarza ze Strzykuł maleńką 
żywą kaczuszkę, którą bardzo polubiliśmy. 
Biegała ona za nami po ogrodzie zastę-
pując pieska i kotka. Pierwszą rzeczą, 
którą żołdacy spostrzegli była właśnie ta 
kaczuszka. Szybko ją złapali i zabrali ze 
sobą. Zrobiło mi się z tego powodu bardzo 
smutno. Zacząłem płakać i wyrywać z rąk 
bandyty nieszczęsną kaczkę wrzeszcząc: 
oddaj ją, to moja! Essesman nic nie mówił, 
załadował karabin i skierował go na mnie. 
Zobaczyła to z okna moja Mama i krzyk-
nęła: Zbysiu uciekaj! Zdążyłem odwrócić 
się i błyskawicznie schować się za domem. 
Ślad po wystrzelonych pociskach jeszcze 
wiele lat później był widoczny na ścianie 
domu.

W tych dniach naszym głównym za-
daniem była obserwacja i ostrzeganie 

sąsiadów przed pojawianiem się żołdaków. Prawie codziennie 
penetrowali oni domy szukając złota, biżuterii lub zegarków. Za-
bierali wszystkie wartościowe przedmioty. Każdego napotkanego 
mężczyznę natychmiast rozstrzeliwali, a atrakcyjnym czy młodszym 
kobietom też nie darowywali. Ciocia Wisia w tym czasie kryła się 
z kozami w lesie. W domu oprócz Wiesława, Jagody i mnie pozo-
stawała Babcia i moja Mama, która ze względu na swoje siwe włosy 
i chorobę nie musiała się ukrywać. Była jeszcze Ciotka Janina – sio-
stra Babci i stare bądź niedołężne lokatorki domu.

Każde pojawienie się patrolu RONA powodowało wielki strach 
i przerażenie. Zdarzyło się, że niespodzianie przyszli po raz dru-
gi tego samego dnia. Esesmani pojawili się jednocześnie z dwóch 
stron domu odcinając wszelką ucieczkę do lasu. Akurat w tym cza-
sie spotkali się u nas Mikołaj, jego brat i Zosia.  Błyskawicznie wsko-
czyli do dołu wykopanego pod podłogą werandy a służącego kiedyś 
do przechowywania ziemniaków. Przykryliśmy ich deskami podło-
gowymi, na to rozłożyliśmy chodniczek i nasze zabawki, którymi 
zaczęliśmy się bawić. Żołdacy po raz kolejny przeszukali cały dom 
i zatrzymali się przy nas. Wśród prymitywnych zabawek zauważyli 
nieduży drewniany samolocik Wiesia. Strasznie zdenerwowała ich 
biało-czerwona szachownica na jego skrzydłach. Zaczęli wykrzyki-
wać że Polski nie ma i już nigdy nie będzie i nie wolno nam mieć 
zabawki przypominającej Polskę. Zniszczyli dokładnie ten samolo-
cik i nie wiadomo jak zakończyłaby się ich wściekłość, gdyby nie 
zauważyli mężczyzny idącego ulicą i nieświadomego swego poło-
żenia. Natychmiast wyskoczyli z domu i zaczęli strzelać do uciekają-
cego nieszczęśnika. Zginął przeszyty kulami jakieś 100 metrów od 
naszego domu. Gdyby esesmani zorientowali się, że pod podłogą, 
po której chodzili kryje się 2 żydów i młoda dziewczyna – wszyst-
kich obecnych natychmiast by rozstrzelali, a dom zrównali z ziemią.

Po wielu latach z satysfakcją dowiedziałem się, że na początku 
września 1944 roku pułk RONA został całkowicie rozbity przez po-
wstańców Armii Krajowej w zwycięskich bitwach pod Truskawiem 
i Marianowem. W puszczy, w okolicy drogi z Truskawia na Palmiry 
istnieje krzyż upamiętniający wygrane walki powstańczych oddzia-
łów „Jerzyków” z formacjami RONA.

W Warszawie walczyli powstańcy, a do Izabelina przybywali 
uchodźcy – przerażeni, zmęczeni, chorzy, starcy i dzieci. Pełno ich 
było w naszym domu. Jedni odchodzili, na ich miejsce przybywali 
następni. Zacierają się w pamięci ich twarze i sylwetki. Pamiętam 
jedynie młode małżeństwo – kuzyni wujka Zacha. Ona (chyba mia-

KARTY HISTORII
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ła na imię Leonka) była w ostatnich dniach ciąży. Poród odbył się 
w piwnicy Szpitala Wojskowego w Laskach w czasie nasilenia walk. 
Między bombardowaniem a wymianą ognia 
przyszła na świat maleńka Agnieszka. Pamię-
tam pierwsze dni jej życia i zainteresowanie 
jakie budziła w nas ta maleńka istota.

We wrześniu przychodzili powstańcy 
rozpytując się o Niemców, a potem Niemcy 
szukający powstańców. Całe szczęście, że do 
bezpośrednich potyczek koło naszego domu 
nie doszło. Powstanie dogasało, ale Warszawa 
cały czas osnuta była dymem płonących do-
mów. Przygnębienie było całkowite.

W październiku piętro naszego domu zajęli 
oficerowie niemieccy. Dwóch starszych wiekiem 
lekarzy i ich kierowca Józef – mówiący słabo po 
polsku. Przy bramie został wykopany dół w któ-
rym garażował terenowy samochód. Mama 
zobowiązana była do sprzątania pomieszczeń 
zajmowanych przez Niemców. Z powodu nie-
właściwego odżywiania zaczęliśmy chorować. 
Byliśmy wychudzeni, ale brzuchy mieliśmy rozdęte jak balony. Na 
nogach tworzyły się nam wrzody, staliśmy się otępieni i osowiali, nie 
skorzy do żadnych zabaw. 

Boże Narodzenie przyniosło nam niespodziankę. Dostaliśmy 
prezenty: Niemcy dali nam pudło zabawek (przedtem chyba zra-

bowanych), a Mama i Ciocia butelkę oryginalnego francuskiego ko-
niaku opakowanego w polskojęzyczną gazetę. Wiedzieli oni już, że 

wojnę przegrali i lada dzień będą opuszczać 
Warszawę. Z wielką nadzieją spędzaliśmy 
pierwsze dni 1945 roku. Czekaliśmy niespo-
kojni do 16 stycznia, kiedy to Niemcy w pani-
ce opuścili Izabelin. O 3 w nocy obudziło nas 
pukanie w okna i drzwi i pokazali się czerwo-
noarmiści.

Nie byli do nas wrogo nastawieni, a my 
witaliśmy ich przyjaźnie zwłaszcza, że za-
częli częstować nas wymarzonym chlebem 
i wojskową „tuszonką”. Byli młodzi, radośni 
i rozśpiewani. Najważniejsze było to, że zaraz 
następnego dnia uruchomili piekarnię i zaczęli 
piec pieczywo. My dzieci byliśmy pilnowani, 
by jedzenie było pod kontrolą, bo od jego 
nadmiaru można było dostać skrętu kiszek. 
W tym czasie pojawił się wujek Wincenty, któ-
ry dostał zatrudnienie w piekarni.

I tak skończyła się dla nas wojna i niemiecka okupacja.

•	 wywóz odpadów poremontowych, 
gabarytowych

•	 sprzątnie terenu
•	 wykaszanie trawy, wycinka drzew

tel.22 722 78 35 , 600 94 33 34 , 606 43 33 37

Zdjęcia: 1. kaczuszka  2. 1944 - Izabelin, Zbyszek i przyjaciółki - Baśka, 
Mećka i Frytka  3. 1944 lato - Izabelin, (odlewej do góry) - Jagoda, 
Zbyszek i Wiesław

7.30 -
7.30 -
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GABINET STOMATOLOGICZNY
Joanna  Wronkowska

tel. 791 984 484

05-080 Izabelin
ul. Orła Białego 81

22 722 76 77 

GABINET MEDYCYNY NATURALNEJ I AKUPUNKTURY  
dr n. med. MAGDALENA TUROWSKA

specjalista żywienia, medycyny naturalnej i akupunktury
 tel.: 666 - 899 - 544

DZIECIOM polecam m.in.:
- wzmocnienie układu odpornościowego 
(częste i nawracające infekcje)
- leczenie chorób układu pokarmowego (zaparcia/ biegun-
ki, zaburzenia apetytu, zaburzenia odżywienia)
- leczenie nadpobudliwości psycho-ruchowej
- leczenie moczenia nocnego
DOROSŁYM polecam m.in.:
- leczenie bólu głowy i migreny
- leczenie bólu kręgosłupa
- leczenie bólu mięśni i stawów ( kręcz karku, zespół bolące-
go barku, łokieć tenisisty/ golfisty, cieśń nadgarstka, zwyrod-
nienie stawów  bioder/ kolan/ łokci, ostroga piętowa)
- leczenie neuralgii (bóle korzonkowe, rwa kulszowa, zapale-
nie nerwu twarzowego, nerwu trójdzielnego)
- leczenie chorób przewodu pokarmowego i zaburzeń odży-
wienia (otyłość, kacheksja)
- leczenie nadciśnienia tętniczego
- leczenie bezsenności, zaburzeń pamięci, nerwic
- leczenie chorób neurodegeneracyjnych
- leczenie zespołu przewlekłego zmęczenia
- wzmocnienie sił witalnych 

WSZYSTKIM PACJENTOM polecam 
leczenie żywieniowe i ziołolecznictwo wg medycyny św. 
Hildegardy z Bingen.

Wizyty w Gabinecie mieszczącym się w Przychodni 
Medycyny Rodzinnej na terenie AWF Warszawa, 
ul. Marymoncka 34

po wcześniejszym umówieniu osobistym lub telefonicznym

www.akupunkturadzieci-warszawa.pl



23

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

Izabelin, ul. Chłopickiego 40
www.stomatologizabelin.pl
Klinika czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 - 20.00

KliniKa Stomatologiczna

tel. 22 721 80 10 
603 688 819

pracujemy
  na twój uÊmiech

• stomatologia zachowawcza i dziecięca • protetyka
• ortodoncja • chirurgia • implanty • endodoncja • rtg

REKLAMY

PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW

OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

Układanie kostki brukowej 
kompleksowo (z gwarancją) 

tel. 601-30-18-66
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DZIEŃ 
D Z I E C K A

ZABAWY SPORTOWE
przeciąganie liny • bieg ze skakanką • 
hula hop • rzuty do kosza • 
żonglerka • piłkarski tor przeszkód • ringo

ZABAWY REKREACYJNE
 szachy • pokazy taneczne • 

pokazy fitness • pokazy strażackie • 
koncert Studia Piosenki CKI

STREFA ZABAW DLA DZIECI
zjeżdżalnia „Auta” • malowanie buziek •
tor przeszkód „SUPERMAN” • 
piłkarska foto-budka • pneumatyczny 
plac zabaw „Klub Myszki Mickey”

 29 maja 2016
godz. 14.00-18.00

 boisko Orlik w Laskach
ul. Wieczorka 50


