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Rozbudowa 
przedszkola w Laskach

W maju wprowadziliśmy na budowę wyko-
nawcę inwestycji rozbudowy przedszkola 
w Laskach o salę wielofunkcyjną wraz z mo-
dernizacją kotłowni i wymianą instalacji C.O. 
w starej części budynku przedszkola. Sala 
zapewni większą ilość miejsca na zajęcia 
z dziećmi organizację spotkań i imprez przed-
szkolnych.

Realizowana część budynku składa się z sali 
widowiskowej o wymiarach w rzucie ok. 13,29 
m x 9,75 m i wysokości 5,5 m oraz zaplecza 
z łącznikiem.

Wykonawcą robót jest spółka cywilna Teneo 
s.c. Łukasz Wasielewski, Maciej Wasielewski 
z Warszawy. Koszt robót to 653 130,00 zł 
brutto, a ich zakończenie planowane jest do 
dnia 31 sierpnia tego roku.

Lech Sikorski - Referat Inwestycji

Budowa oświetlenia ulicznego 
w ul. X Poprzecznej w Hornówku oraz w ul. Langiewicza 

i Końcowej w Izabelinie C

Na ukończeniu znajdują się prace związane z budową oświetlenia ulicznego w ul. 
X Poprzecznej w Hornówku oraz w ul. Langiewicza i Końcowej w Izabelinie C. 

Dla ul. X Poprzecznej w Hornówku podstawowy zakres robót obejmuje wykonanie 9 szt. punktów 
oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED, natomiast dla ul. Langiewicza i ul. Końcowej w Iza-
belinie C - 11 szt. punktów oświetlenia ulicznego.

W wyniku marcowego przetargu podpisaliśmy umowę na wykonanie ww. robót z firmą ZESTI 
FOS Sp. z o.o. z Serocka. Wartość robót wyniosła 106 518,00 zł brutto, a ich zakończenie przewi-
dziane jest do końca maja tego roku.

Lech Sikorski - Referat Inwestycji
fot. Marcin Olejnicki
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Bezpłatna mammografia 
dla Pań w wieku 50-69 lat
LUX MED Diagnostyka zaprasza Panie na BEZPŁATNE badanie mam-
mograficzne w dniu 20 czerwca 2017 roku (wtorek) w godz. 9.00 
- 16.00

Do wykonania bezpłatnej mammografii w ramach kontraktu z NFZ zapraszamy Panie 
w wieku 50-69 lat, które nie wykonały takiego badania w ciągu ostatnich 24 miesięcy 
lub w ciągu 12 miesięcy, jeżeli Panie otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie. Nie 
jest wymagane skierowanie lekarskie.

Mammobus będzie ustawiony na parkingu przy Urzędzie Gminy Izabelin w dniu 20 
czerwca 2017 r. (wtorek) od godz. 9.00 do 16.00.

Rejestracja i informacje pod nr tel. 58 666 24 44 w godzinach pn.-pt.: 8:00-20:00, sob.: 
9:00-15:00

Na badanie prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz wynik poprzedniego badania 
mammograficznego (jeżeli zostało wykonane). 

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich 
–  dwóch projekcji każdej piersi. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezob-
jawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie 
rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo 
istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

fot. M
arcin O

lejnicki
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Okładka: uczestnicy widowiska 
„Czas na taniec”- ZPiT Politechniki 

Warszawskiej (Oldboye)

W SKRÓCIE

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 
W PARAFII ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU
Niedzielne popołudnie 21 maja br. dla 58 gimnazjalistów z parafii p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Iza-
belinie było czasem absolutnie niezapomnianym i niezwykłym. Młodzież po wielu miesiącach przygo-
towań prowadzonych przez ks. Jerzego Jastrzębskiego i katechetę Mikołaja Grudzińskiego,  przyjęła  
Sakrament Bierzmowania, który jest świadomą i dojrzałą decyzją pójścia przez życie z wartościami 
chrześcijańskimi i z Panem Bogiem. Mszę Świętą odprawił Jego Ekscelencja  Kardynał Kazimierz Nycz 

- Metropolita Warszawski. W słowach do bierzmo-
wanych Kardynał podkreślał, żeby pamiętać o tym, 
że  Bóg jest miłością, a ludzie mają być dla siebie  
dobrzy jak chleb. Podczas udzielania sakramentu 
na wielu twarzach młodych ludzi i ich najbliższych, pojawiły się łzy wzruszenia. To wielka sprawa 
doprowadzić swoje dziecko do tego momentu w życiu. Oprawę muzyczną zapewnili uczestnicy 
i muzycy trzydniowych warsztatów muzyczno-liturgicznych, które podczas sprawowanej Euchary-
stii miały swoje zakończenie. 
Na zakończenie uroczystości Kardynał Kazimierz Nycz poświęcił również pomieszczenia Fundacji 
w Domu Parafialnym, gdzie w porozumieniu z Urzędem Gminy Izabelin odbywać się będą m.in. 
konsultacje dla osób walczących z chorobą alkoholową. spólne pamiątkowe zdjęcie młodzieży 
z Jego Ekscelencją dopełniło całości. 

Życzymy naszym dzieciom, by wchodząc w dorosłe życie przekazywały ideę dobra i miłości, a tym 
samym tworzyły świat lepszym i bardziej przyjaznym.

Iwona Mazurek, fot. Michał Starnowski

Ruszyła budowa kanalizacji w Truskawiu
„W poniedziałek 29.05.2017 r. rozpoczęła się budowa kanalizacji w Truskawiu na ul. Północnej. 
Prace prowadzić będzie Konsorcjum firma IBF (bezpośrednio - IBF budownictwo). Inwestycja 
ta jest częścią (zadaniem nr 1) projektu: „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia 
mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomera-
cji Izabelin” nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka 
wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym 
adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Wejście wykonawcy na budowę 
odbyło się bez zbędnych uroczy-
stości przy udziale przedstawicieli 
naszej spółki. Podczas rozpoczę-
cia robót obecni byli członkowie 
zarządu spółki Pan Waldemar 
Roszkiewicz – Prezes Zarządu 
oraz Marcin Sobczak – Członek 
Zarządu oraz pracownicy spółki 
zajmujący się realizacja projektu 
oraz sprawami technicznymi bu-
dowy. Jednocześnie informujemy, 
że w związku z prowadzoną budo-
wą mogą występować utrudnienia 
w ruchu na ulicy Północnej oraz 
odcinkach ulic Bocianiej i Żurawiej.

O zakresie prac będzie informował 
na bieżąco wykonawca w okolicy 

objętej utrudnieniami.

Aby zminimalizować utrudnienia dla naszych mieszkańców budowa sieci wodociągowej odbywa 
się z zastosowaniem metody przyciskowej (znacznie mniejsza ilość wykopów niż przy metodzie 
tradycyjnej)

Za wszelkie utrudnienia wraz z Wykonawcą z góry serdecznie przepraszamy i prosimy o wyro-
zumiałość i cierpliwość.

(-) ZarządGminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin 
„Mokre Łąki” Sp. z o.o.”

 

ODBIÓR ODPADÓW ZIELONYCH
Referat Gospodarki Odpadami ponownie 
przypomina o stosowaniu się do Zasad Od-
bioru Opadów Zielonych, obowiązujących na 
terenie gminy.

Trawa, liście odbierane są w workach, za-
kupionych przez mieszkańców (nie mogą to 
być worki służące do selektywnej zbiórki), 
natomiast gałęzie nie mogą być dłuższe niż 
1,5 m oraz muszą być powiązane w snopki 
(sznurkiem lub drutem).

Zgodnie z umową z firmą BYŚ pracownicy nie 
są zobowiązani do sprzątania terenu przed po-
sesjami mieszkańców (a tak musieliby postępo-
wać zbierając luzem porozrzucane gałęzie) lecz 
do sprawnego odbierania udostępnionych przez 
mieszkańców odpadów.

Drugą opcją pozbycia się odpadów jest odwie-
zienie ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych. Tam gałęzie nie muszą być 
wiązane.

Prosimy o stosowanie się do powyższych zasad 
a odbiór będzie się odbywał szybko i sprawnie.

Marta Merchel / Foto: pixabay.com/pl



4

Z ŻYCIA GMINY

         WÓJT 
GMINY IZABELIN 
  woj. mazowieckie 

    Izabelin, dnia 14 czerwca 2017 r. 

GPA.6722.2.6.2017.AI 
 

OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY IZABELIN 
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, część E 
 

Na podstawie art. 17  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 778 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 
z późn. zmianami) w związku z uchwałą Nr XVI/129/16  Rady Gminy Izabelin z dnia 25 maja 2016 r. 

 
Z A W I A D A M I A M 

 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, część E 
obejmującego obszar o powierzchni 5,27 ha, którego granica przebiega od północno-zachodniego narożnika działki nr 305 
południową granicą ul. 3 Maja (działka nr 526 z obrębu Izabelin) do północno-wschodniego narożnika działki nr 189/3, następnie od 
północno-wschodniego narożnika działki nr 189/3 wschodnią granicą działek nr 189/3, 189/4, 189/5, 191/8 do południowo-
wschodniego narożnika działki nr 191/8, dalej południową granicą działki nr 191/8 do  jej południowo-zachodniego narożnika, do 
południowo-wschodniego narożnika działki nr 87/33 i dalej południową granicą działki 87/3 do jej południowo-zachodniego 
narożnika, dalej linią prostą południowymi granicami działek 84/3, 80, linią prostą na drugą stronę ul. Pietkiewicza, dalej południową 
granicą działki 74 do jej południowo-zachodniego narożnika, dalej do południowo-wschodniego działki nr 69 i dalej południową 
granicą działki 69 do jej południowo-zachodniego narożnika, dalej do południowo-wschodniego narożnika działki nr 67/15 i dalej 
południową granicą działki 67/15 do jej południowo-zachodniego narożnika, dalej do południowo-wschodniego narożnika działki nr 
22/2 i dalej południową granicą działek 222/2. 221/2, 61/2, 305 do południowo-zachodniego narożnika działki 305, dalej wschodnią 
granicą działki nr 304 (ul. Janiny i Anieli Miazgowskich) do południowo-zachodniego narożnika działki nr 305, dalej wschodnią 
granicą działki nr 304 do północno-zachodniego narożnika działki nr 305. 
 
 

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie w dniach:                                                      
28 czerwca 2017 r. – 31 lipca 2017 r.  w siedzibie Referatu Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy 
Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, pokój Nr 1 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronach internetowych gminy: 
www.gmina.izabelin.pl, www.bip.izabelin.pl - zakładka „dokumenty” ->„zagospodarowanie przestrzenne”. 

 
Dyskusja publiczna z udziałem głównego projektanta, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 

odbędzie się w dniu 5 lipca 2017 r. (środa) o godz. 18.00 w siedzibie Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, pok. 124 
(I piętro).  

W ramach wyłożenia, zachęcam także do udziału w dyżurze autorskim głównego projektanta planu, który odbędzie 
się w dniu 5 lipca 2017 r. (środa), w godz. 16.00 - 18.00 w siedzibie Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, pok. 124 
(I piętro).  

 
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) każdy, 

kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy 
Izabelin na piśmie lub w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAp na adres: izabelin@izabelin.pl. 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r.  

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.), 
zainteresowani w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r. mogą składać do Wójta Gminy Izabelin uwagi oraz wnioski z zakresu 
ochrony środowiska na piśmie, ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym na adres: izabelin@izabelin.pl.  

Wzór druku uwagi dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.izabelin.pl w zakładce „dokumenty” – „zagospodarowanie 
przestrzenne”. Osoby składające uwagi drogą elektroniczną, otrzymają informację zwrotną potwierdzającą wpływ i zarejestrowanie 
uwagi w dzienniku korespondencyjnym Urzędu Gminy Izabelin.  

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

 
Wojt Gminy Izabelin 

 
 

/-/ Witold Malarowski 
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JAK SIĘ ZACHOWAĆ PODCZAS SPOTKANIA 
Z DZIKĄ ZWIERZYNĄ?

Z ŻYCIA GMINY

Kampinoski Park Narodowy zawia-
damia, że jeżeli spotkamy zwierzy-

nę grubą w terenie zabudowanym, to 
należy spokojnie i powoli się od niej 
oddalić. 

W przypadku łosia baczną uwagę należy 
zwrócić na jego łyżki, czyli uszy. Gdy łoś 
wyciąga szyję do przodu i lekko opuszcza 
głowę, a łyżki kładzie po sobie, to niewąt-
pliwy znak, że szykuje się do ataku, który 
następuje błyskawicznie. Warto wiedzieć, 
że łosie bardzo łatwo wyprowadzić z równo-
wagi, np. poprzez głośne mówienie, błyska-
nie fleszem lub zwyczajne przemieszczanie 
się w ich kierunku. Każde takie zachowanie 
może być odebrane przez zwierzę jako za-
grożenie, na które łoś może odpowiedzieć 
atakiem. Skutkiem takiego postępowania 
może być też to, że zwierzę w dramatyczny 
sposób skończy życie, bo wystraszone za-
cznie uciekać na oślep i może np. złamać 
sobie kark, uderzając w siatkę ogrodze-
nia. Nie należy robić gwałtownych ruchów. 
Szczególnie niebezpieczna może okazać 
się locha z warchlakami, która wyczuwając 

zagrożenie dla swojego potomstwa, może 
zaatakować.
Zwierzyna drobna na widok człowieka na 
ogół szybko ucieka. Jednak kiedy jest ina-
czej, to nie należy się do niej zbliżać, ani 
tym bardziej jej głaskać, bowiem jest ryzy-
ko, że zwierzę może być chore na wściekli-
znę, którą człowiek może się zarazić.
Jeszcze do niedawna spotkanie dzikiego 
zwierza możliwe było głównie na łonie na-
tury. Niestety w związku z coraz większą 
zabudową terenów zielonych, ingerujemy 
w środowisko dzikich zwierząt. Konsekwen-
cją tego jest to, że spotkanie ich 
w zabudowaniach ludzkich jest coraz bar-
dziej powszechne. Należy pamiętać, że nie 
powinno się dokarmiać żadnych dzikich 
zwierząt, gdyż przyzwyczajają się one do 
tego, zmniejszając odległość, która dzieli je 
od człowieka i  mogą powodować zagroże-
nie dla nas i dla siebie.

(źródło: pismo Kampinoskiego Parku Na-
rodowego z dnia 17.05.2017 r., znak: 
DL/4520/8/17) 

RUSZA AKCJA 
DOFINANSOWANIA

DO ZABIEGÓW 
KASTRACJI/STERYLIZACJI 

I CHIPOWANIA 
PSÓW I KOTÓW

Drodzy Mieszkańcy!

Po raz kolejny w ramach Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt z terenu 
gminy Izabelin na 2017 rok właściciele 
psów i kotów zamieszkujący gminę Izabe-
lin mogą otrzymać 50% dofinansowania do 
zabiegów kastracji/sterylizacji swoich pupili 
oraz 100%  pokrycia kosztów chipowania 
czy uśpienia ślepego miotu kotów lub psów 
przez Gminę.

W celu skorzystania z dofinansowania 
właściciel zwierzaka powinien zgłosić się 
do Urzędu Gminy Izabelin (pokoje nr 3-5) 
i wypełnić oświadczenie stanowiące załącz-
nik do ww. Programu, następnie udać się 
z kopią oświadczenia do jednego z czte-
rech zakładów leczniczych dla zwierząt, 
które wykonują usługi w ramach zawartych 
z Gminą umów:

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

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

3) „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 

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 

Czas obowiązywania akcji przewidziany 
jest od 25 maja do 30 listopada 2017 
lub do wyczerpania środków przezna-
czonych na ten cel.

Numer telefonu, pod którym można uzy-
skać informacje - 22 722 89 31.

Agata Bartoszewicz
Foto: pixabay.com/pl

BEZPIECZNA JA

22    i 23 maja 2017 r. odbyły się szko-
lenia dla kobiet i nastolatek z za-

kresu przeciwdziałania różnym formom 
przemocy - BezpiecznaJa i Bezpieczna-
JaTeen. 

W szkoleniu dla kobiet udział wzięły 22 panie, 
natomiast w szkoleniu dla nastolatek uczestni-
czyły wszystkie uczennice gimnazjum Zespo-
łu Szkół w Izabelinie. Zagadnienia poruszane 
podczas szkoleń tematycznie dostosowane 
były do grup odbiorców. Szczegółowo omó-
wiono zasady postępowania w sytuacjach 
zagrożenia – jak ich unikać a gdy się zdarzą, 
jak się obronić. Panie i nastolatki dowiedziały 
się co zrobić w momencie porwania, prze-
mocy domowej, psychicznej i emocjonalnej, 

w przypadku stalkingu, gwałtu i ryzykownych 
sytuacji możliwych w miejscach publicznych, 
np. na ulicy, parkingu w sklepie, klubie, cen-
trum handlowym, czy komunikacji miejskiej. 
Nauczyły się zasad obrony fizycznej w przy-
padku napaści.

Szkolenie prowadziła Dominika Cwynar – tre-
nerka rozwoju osobistego, prezes Stowarzy-
szenia Fairis.

Szkolenie było finansowane przez Gminę Iza-
belin.

http://fairis.pl/

http://www.bezpiecznaja.pl/#

Barbara Borys
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Z ŻYCIA GMINY

STAŻYŚCI Z MÈRU 
W IZABELINIE

W dniach od 24 kwietnia do 20 maja 
br. uczniowie z Liceum Zawodowego  

im. Antoine Lavoisier  w Mèru pod Paryżem 
odbywali w Polsce staż zawodowy w klasie 
transport i logistyka. Byli oni stypendystami 
ERASMUSa. 

Zdecydowali się na staż w gminie partnerskiej 
w Izabelinie, choć mieli tez do wyboru gminę part-
nerską w Borken w Niemczech. Przed przyjazdem do Polski uczy-
li się języka polskiego, opanowali zwroty grzecznościowe i umieli 
przekazać kilka prostych informacji o sobie.  Po miesięcznym poby-
cie umieli przedstawić się w języku polskim, powiedzieć jaki był cel 
ich przyjazdu oraz  co im się w Polsce podoba. Podczas stażu przez 
cały pobyt stażyści mieszkali  i uczestniczyli w życiu rodzinnym 
w Izabelinie u pani Grażyny Zielińskiej. Gospodarze zaproponowali 
gościom różnego typu atrakcje turystyczne na terenie Warszawy 
i okolic. W piątek 19 maja br. została oceniona ich praca w sie-
dzibie KGL w Mościskach. W spotkaniu uczestniczyły następujące 
osoby: pan Lech Skibiński – Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Zarzą-
dzający KGL S.A., dwoje opiekunów z ramienia KGL pani Małgorza-
ta Wojciechowska i pan Marek Chróst, pan Wójt Gminy Izabelin, 
pani Grażyna Zielińska, dwie nauczycielki ze szkoły we Francji oraz 
stażyści. Każdy z uczniów przygotował prezentację multimedialną, 
którą przedstawił w języku polskim nt. funkcjonowania przedsię-
biorstwa i stażu. Z przyjemnością  zawiadamiamy, ze na 8 punktów 
możliwych do zdobycia, udało się osiągnąć  7.  Staż zakończył się 
wzajemną wymianą podarunków i deklaracją pana wójta, ze jest to 
pierwszy staż uczniów z Meru, ale na pewno nie ostatni. 

Na koniec chcielibyśmy serdecznie podziękować panu Lechowi Ski-
bińskiemu i opiekunom stażu, pani Małgorzacie  Wojciechowskiej  
i panu  Markowi  Chróstowi   za życzliwość, cierpliwość i staranie, 
aby stażyści czuli się jak najlepiej w swoim miejscu pracy, ale też 
wynieśli  dużo fachowej wiedzy związanej z transportem, logistyką 
i prowadzeniem przedsiębiorstwa. Staż  mógł być  zrealizowany 
dzięki współpracy ze stowarzyszeniem Mèru - Borken- Izabelin we 
Francji a naszym lokalnym Izabelińskim Stowarzyszeniem Partner-
stwa Miast i Gmin. Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom sto-
warzyszenia, którzy włączyli się w organizację i realizację całego 
pobytu tych dwojga młodych ludzi. 

Poniżej przedstawiamy Państwu wrażenia naszych gości z pobytu 
w Polsce. 

Proszę, przedstawcie się naszym czytelnikom.
Nazywam się Abi, mieszkam w Paryżu i mam 18 lat. A ja nazywam 
się Malik, mieszkam w Mèru we Francji i mam 16 lat. Mam 3 letnie-
go brata, a moja rodzina mieszka w Algierii i Hiszpanii.

Od miesiąca jesteście na praktykach w Warszawie w zakła-
dzie KGL S.A. Jak to się stało, że wybraliście Polskę na odby-
cie swojego stażu zawodowego?
Malik: Ja bardzo lubię podróżować, poznawać nowe kraje, ludzi,  
inną kulturę. W przyszłości chciałbym mieć swoją firmę logistyczną, 
która będzie działała na obszarze całej Europy. 

Abi:  Możliwość odbycia  stażu w Polsce daje nam większą szan-
sę na znalezienie pracy w logistyce we Francji. Mając staż tylko 
w swoim kraju, te szanse się zmniejszają. Podobnie jak mój kolega 
również bardzo lubię podróżować. Poznanie Polski było dla mnie 
ogromną atrakcją. 

Obydwoje mieszkacie we Francji, a jakie są Wasze rodzinne 
korzenie?
Abi: Ja jestem z Senegalu.

Malik: A ja pochodzę z Hiszpanii.

Co Wam się najbardziej podoba w naszym kraju?

Malik: Mi najbardziej podoba się taki lokalny klimacik (śmiech).

Abi: Na mnie ogromne wrażenie zrobili ludzie, którzy są przyjaźni, 
mili i otwarci. Moją uwagę zwróciły też budynki, między którymi są 
ogromne różnice. Jedne są małe i skromne, inne są wielkimi rezy-
dencjami, ale wszystkie są pełne kwiatów i zieleni. 
Przez miesiąc mieszkaliście u polskiej rodziny, jakie są wg 
Was różnice w codziennym życiu między Polską a Francją?
Malik: Dla mnie znaczącą różnicą jest spędzanie wolnego czasu. 
Na przykład w niedzielę widziałem, jak polskie rodziny zbierają się 
i jadą na wspólną wycieczkę na rowerach, czy idą na spacer. U nas 
niedziela nie różni się od innych dni, a  w Polsce jest inaczej.

Abi: Na mnie wrażenie zrobiły samochody, które bardzo szybko 
pędzą. Inne jest też to, że w Polsce ludzie ubierają się jak chcą. 
Ktoś założy szpilki, ktoś balerinki, mini, czy spodnie i nikt tego nie 
ocenia i nie zwraca uwagi, w co jesteś ubrana. Kolejną różnicą jest 
ilość policji na ulicach. We Francji jest jej znacznie więcej. Inne jest 
też to, że kobiety pracują w Polsce znacznie więcej niż we Francji. 
Poza tym myślę, że nie ma zbyt wielu różnic w codziennym życiu.

Malik: W Polsce jest dużo więcej ludzi wierzących, którzy chodzą 
do kościoła. Inne jest też to, że całe rodziny robią coś razem np. 
pracują w ogrodzie, wspólnie gotują. I to jest fajne. 
Co Was najbardziej zadziwiło w Polsce?
Abi: Dla mnie w Polsce dziwne było to, że jak jest pora lunchu, 
to wszyscy biorą swoje kanapki, jedzą je szybko i wracają do pra-
cy. We Francji ta przerwa lunchowa jest dłuższa. Ludzie spokojnie 
wychodzą na zewnątrz, by coś zjeść i porozmawiać, a po godzinie 
wracają kontynuować swoje obowiązki zawodowe.

Malik: Mnie zdziwiła jazda samochodem. Mam wrażenie, że polscy 
kierowcy jeżdżą bardzo szybko. Jest też mniej reguł, albo są one 
łamane. Na przykład jest ograniczenie do 40 km/h, a ktoś jedzie 
70 km/h. We Francji kierowcy też jeżdżą szybko, ale respektują  
przepisy drogowe.
Wiem, że trochę zwiedzaliście Warszawę i okolice. Co Wam 
najbardziej przypadło do gustu?
Abi: Mnie bardzo się podobało Muzeum Chopina w Żelazowej Woli, 
Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie dowiedziałam się dużo 
o historii Warszawy i Polski. Wspaniałe były też grające fontanny 
na Starym Mieście.

Malik: Dla mnie super był Zamek Królewski w Warszawie,   Kam-
pinoski Park Narodowy i park linowy w Julinku. Podobało mi się 
również to, że uczestniczyłem w Waszym święcie narodowym dnia 
3 maja. Zrobiłem sobie zdjęcie z polską flagą i od tej chwili noszę 
na ręku biało czerwoną bransoletkę. 
Co Wam najbardziej smakowało?
Malik: Zdecydowanie pierogi ze szpinakiem, a drugie z serem.

Abi: Dla mnie pyszne były ryby. Jedliśmy dorsza, łososia i pstrąga, 
pychota (śmiech).
Dziękuję Wam za rozmowę i zapraszam do naszego cudow-
nego kraju ponownie.

Tekst i fot. Iwona Mazurek
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Z ŻYCIA GMINY

PIKNIK RODZINNY W LASKACH

W sobotę 20 maja na boisku klubu sportowego Orlik w La-
skach odbył się Piknik Rodzinny. 

Piknik był realizacją decyzji zebrania wiejskiego, które przeznaczyło na 
ten cel odpowiednie środki z Funduszu Sołeckiego. Wykonawcami decyzji 
zebrania była Rada Sołecka i Sołtys. Bezpośrednio podczas pikniku udzie-
lała się grupa mieszkańców Lasek i Skauci Europy. Organizację pikniku 
wspomogli lokalni sponsorzy,  jak również niektórzy wykonawcy pokazów 
i zabaw.

Piknik obfitował w wiele atrakcji zarówno dla dorosłych,  jak i dzieci.

Atrakcjami były między innymi „dmuchana zjeżdżalnia”, kula zorbingo-
wa, strzelnica ASG oraz biegi w rożnych kategoriach wiekowych. Spore 
zainteresowanie odnotowały wozy bojowe OSP Laski, radiowóz policyjny 
i grupa motocyklistów oferująca przejażdżki. Ogromnym powodzeniem 
cieszyło się stanowisko malowania twarzy - trzy panie pomalowały około 
150 buziek.

Zwycięzcom i uczestnikom poszczególnych dyscyplin rozdano około 170 
medali pamiątkowych, nie licząc nagród rzeczowych.

Organizatorzy oferowali darmowe: kiełbaski, które można było upiec sa-
memu nad ogniskiem lub serwowano z grilla, były również napoje, wata 
cukrowa, jabłka.

Spora część mieszkańców przyniosła ze sobą koce, karimaty. 

Sądzimy, że jest potrzeba takiej formy integracji mieszkańców,  o czym 
świadczy liczba uczestników w wysokości około 450 osób. 

Stanisław (Ociec) Macias

W niedzielę 28 maja br. w Izabelinie B na placu zabaw przy 
ul. Zagłoby został zorganizowany piknik rodzinny. Ini-

cjatorami imprezy była Sołtys Elżbieta Kowalczyk, Rada Sołec-
ka i Radni Izabelina B. 

Piknik sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego. Na imprezę przy-
były wielopokoleniowe rodziny, dzieci, dziadkowie i rodzice. Każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. Dla najmłodszych organizatorzy przygotowali moc 
atrakcji m.in. malowanie buziek, kreatywny kącik plastyczny, konkurs ry-
sunkowy z nagrodami, upominki, puszczanie baniek mydlanych, zabawy 
taneczne. A na osłodę była wata cukrowa i kolorowe lizaki. Na piknik przy-
była też OSP Izabelin, która przeprowadziła zawody strzelania  do celu 
z armatki wodnej. Ogromną atrakcją była również wodna fontanna, w  
której dzieci mogły się schłodzić. Nad bezpieczeństwem czuwała Policja 
ze Starych Babic, która opowiadała o swojej pracy, pokazywała akcesoria 

PIKNIK RODZINNY W IZABELINIE B

policyjne i udostępniała do oglądania radiowóz. Obu sekcjom serdecznie 
dziękujemy za przybycie i pomoc w organizacji.

Dla dorosłych przygotowano strefę relaksacyjno gastronomiczną, gdzie 
można było porozmawiać z sąsiadami przy smakowitej grochówce z kotła, 
pysznościach z grilla czy domowych ciastach upieczonych przez miesz-
kanki. Na koniec imprezy większość przybyłych włączyła się do wspólnej 
zabawy i  tańca. 

Na kolejny piknik zapraszamy już niebawem.

Iwona Mazurek , fot. J. Marciniak
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Z ŻYCIA GMINY

PIELGRZYMKA 
DO FATIMY

W dniach od 27 kwietnia do 3 maja 
2017 r. 35 osób z naszej gminy 

(i kilka z Warszawy) pod przewodnic-
twem ks. Jerzego Jastrzębskiego i ks. 
Zdzisława Rogozińskiego z parafii Do-
brego Pasterza na Woli w Warszawie,  
odbyli cudowną podróż w głąb siebie, 
lecąc do Portugalii na pielgrzymkę do 
Fatimy.

Organizatorem wyjazdu  była Parafia p.w. 
św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie i jedno ze 
sprawdzonych warszawskich biur podróży. 

Inspiracją do tej podróży była  100  rocznica 
objawień Matki Bożej w Fatimie. Właściwie 
Fatima jest nam szczególnie znana od 1981 
roku, kiedy to Jan Paweł II został postrzelo-
ny i prosił, by ludzie na całej ziemi modlili się 
na różańcu do Matki Bożej Fatimskiej. Dzięki 
tej zbiorowej modlitwie wymodlono wiele cu-
dów. Jednym z nich był rozpad Związku Ra-

dzieckiego i powstanie wielu samodzielnych, 
niepodległych państw. To wtedy została wy-
jawiona Trzecia Tajemnica Fatimska, która 
ma w sobie wiele symboli i wiele informacji 
dotyczących przyszłości. Pielgrzymi w dobrych 
nastrojach, z nowymi nadziejami przemierzyli 
całą Portugalię. W programie pielgrzymki było 
zwiedzanie  Lizbony (dzielnica Belem (klasztor 
Hieronimitów, Wieża Betlejemska, Pomnik Od-
kryć Geograficznych), dzielnica Alfama (kate-
dra, kościół św. Antoniego, panorama miasta 
z Zamku św. Jerzego). Pielgrzymi pojechali 
też do uniwersyteckiego miasta Coimbra, do 
klasztorów w Batalha i Alcobaça oraz miejsco-
wości rybackiej Nazare (kościół Matki Bożej 
z Nazare), do klasztoru templariuszy w Tomar. 

Jednak najważniejszym punktem była modli-
twa na miejscu objawienia w Fatimie, w której 
nasi mieszkańcy zwiedzili  wystawę „Fatima – 
światło i pokój”,  a także  uczestniczyli w uro-
czystościach niedzielnych: różaniec, procesja, 
msza św. międzynarodowa.

Ogromnym przeżyciem była codzienna wie-
czorna  modlitwa na różańcu i procesje ze 

świecami,  droga krzyżowa oraz miejsca ob-
jawień w Valinhos i Loca do Cabeço. Po tylu 
przeżyciach dla ducha, był tez czas dla ciała. 
A co może być lepszego niż kąpiele słoneczne 
na plaży i ochłoda w rześkim Atlantyku. Cali, 
zdrowi, uduchowieni i pełni nadziei uczestnicy 
pielgrzymki wrócili do swoich domów. Myślę, 
że ten wyjątkowy wyjazd zostanie na długo 
w ich pamięci.

Iwona Mazurek, fot. Ryszard Górka

WARSZTATY MUZYCZNO–LITURGICZNE W IZABELIŃSKIEJ PARAFII

19 -21 maja 2017 roku w naszej 
parafii odbyły się Warsztaty 

Muzyczno–Liturgiczne prowadzone 
przez trzech wybitnych kompozyto-
rów muzyki liturgicznej: Piotra Pał-
kę, Huberta Kowalskiego i Leopolda 
Twardowskiego. 

Tematem przewodnim warsztatów było 
Uwielbienie Boga z Matką Boską Fatimską. 

Specjalnie na tę okazję został skompono-
wany utwór „Fatimska Królowa”, do którego 
słowa napisał ksiądz z naszej parafii – Lu-
dwik Nowakowski, a muzykę Piotr Pałka. 
Było to ogromne przeżycie nie tylko muzycz-
ne – ale też duchowe. Przez trzy dni kilka-
dziesiąt osób uczyło  się śpiewać i poprawnie 
oddychać.  Uczestniczyliśmy również w roz-
ważaniach duchowych prowadzonych przez 

Leopolda Twardowskiego. To były niezapo-
mniane dni, wspaniała atmosfera. Wielu 
z nas nawiązało nowe znajomości, a nawet 
przyjaźnie. Uwieńczeniem warsztatów była 
Msza Święta pod przewodnictwem Jego 
Eminencji ks. kard. Kazimierza Nycza, pod-
czas której młodzież z naszej parafii przy-
jęła Sakrament Bierzmowania. Organizacja 
tego  przedsięwzięcia nie była prosta, dzię-
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O PIERSIACH INACZEJ…

W dzień Mamy 26 maja br. w Centrum Kultury Izabelin odbyło się spotkanie 
promujące karmienie piersią. Prowadziły go charytatywnie dyplomowane 

przez Centrum Nauki Laktacji promotorki karmienia piersią – Aleksandra Kulka 
i Katarzyna Szmurło. Uczestniczyły w nim mamy karmiące oraz przyszłe mamy. 
Obejrzałyśmy film „Breast is Best, czyli o piersiach inaczej”, który przekazywał wie-
dzę o naturalnym karmieniu. Następnie odbyły się warsztaty, podczas których roz-
mawiałyśmy o mitach laktacyjnych. Rozwiało się wiele wątpliwości. Podzieliłyśmy 
się swoimi doświadczeniami, a na koniec wspólnie uznałyśmy, że mleko mamy 
jest najlepszym i najzdrowszym pokarmem dla naszych dzieci i warto walczyć  
o naturalne karmienie. A w razie problemów szukać wsparcia.

Aleksandra Kulka, fot. Iwona Mazurek

kujemy zatem naszym sponsorom:  

Klinice  Zdrowia i Urody „Sanobello”, Gabinetowi  Urody „Relax” przy ul. 
Środkowej 17A w Izabelinie www.facebook.com/RelaxIzabelin/, Firmie 
Art-Life, sprzątanie mieszkań i domów, ul. Leśna 9, Hornówek, Zakła-
dowi  Poligraficznemu  Edruk, http://www.edruk.com.pl 

oraz patronom warsztatów: Centrum Kultury Izabelin, Gminie Iza-
belin, Szkole Podstawowej w Izabelinie,  Fundacji im. Aleksandra 
Fedorowicza “Przyjaciele Alego”.

Jolanta Kowalska, fot. M. Starnowski

Z ŻYCIA GMINY

CAŁE MOJE ŻYCIE WIĄŻE SIĘ ZE SPORTEM…
Z Dominiką Mróz  judoczką z Mościsk i stypendystką sportową z gminy Izabelin rozmawia Iwona Mazurek

Dominiko, trenujesz judo już 11 lat. Co Cię 
skłoniło, by uprawiać ten właśnie sport? 
Co Ci się w nim podoba?
Wszystko zaczęło się od mojego brata, który 
jako pierwszy zaczął trenować  judo, a ja tro-
chę z zazdrości poszłam w jego ślady (śmiech). 
Judo to sport ogólnorozwojowy, kształtuje cha-
rakter oraz osobowość człowieka, pomaga od-
kryć i rozwijać własne możliwości. 

W jakim klubie trenujesz?
Trenuję w Warszawie w klubie Judo Drako.

Jakie są Twoje największe osiągnięcia?
I miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski, 
dwukrotny brązowy medal w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży, III miejsce w Pucharze 

Polski Seniorek oraz wielo-
krotne medale z Pucharów 
Polski Juniorek.

Jesteś tegoroczną ma-
turzystką. Jak udało 
Ci się połączyć sport 
z przygotowaniem do 
egzaminów dojrzałości 
i życiem prywatnym?
Na pewno nie było to ła-
twe. Dużo czasu spędzałam 
z książką w ręku, przed i po 
treningu. Moje życie prywat-
ne zostało odstawione na 
drugi plan, bo najważniejsza  
była nauka i treningi. Jestem 

już po maturach, wszystko się udało, mam na-
dzieję, że wyniki  będą satysfakcjonujące. Teraz 
przez najbliższe 4 miesiące maksymalnie sku-
piam się na trenowaniu, aż do rozpoczęcia roku 
akademickiego.

A co chcesz studiować?
Dietetykę

Hmm, super! A czy masz jeszcze jakieś 
inne pasje, poza sportem?
Całe moje życie wiąże się ze sportem, jednak 
oprócz tego lubię podróżować, odkrywać nowe 
miejsca, spędzać czas z przyjaciółmi i rodziną, 
gotować oraz jak każda kobieta, uwielbiam cho-
dzić na zakupy :)

Zdradź nam,  co jest Twoją największą sła-

bością,  a co największym marzeniem?
Hmm… Największą moją słabością są chyba 
słodkości, których staram się unikać :) Jeśli cho-
dzi o marzenie, to jak każdy sportowiec chciała-
bym zdobyć medal olimpijski.

Jakie wartości są dla Ciebie w życiu naj-
ważniejsze? 
Najważniejsza jest rodzina, zdrowie, szczerość, 
ciężka praca, wiara w swoje marzenia, determi-
nacja w dążeniu do celu oraz cierpliwość, którą 
każdy sportowiec powinien posiadać. 

Dziękuję Ci za rozmowę.

Dominika Mróz - druga od prawej
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PRZEDSZKOLAKI

GMINNE PRZEDSZKOLE W IZABELINIE 

 
AKTOREM BYĆ

23 maja wszystkie grupy przedszkolne 
zebrały się w auli Gminnego Przed-

szkola w Izabelinie na IX już finale Konkur-
su Recytatorskiego „Dla mnie jest dziś scena 
w aktora się zmieniam”. W tym roku dzieci re-
cytowały twórczość różnych poetów, ale sta-
rały się zaprezentować swoje ukryte zdolności 
aktorskie i ekspresję twórczą podczas recyta-
cji wierszy. Przedszkolaki bardzo lubią i potra-
fią żywo wcielać się w różne role, zaczynając 
od swoich rodziców, poprzez zaobserwowane 
postaci z życia codziennego, a kończąc na 
zwierzętach i przedmiotach martwych. 

Uroczysty finał poprzedzały konkursy w gru-
pach. Dzieci, które wystąpiły w finale prezen-
towały swoje umiejętności w obecności Jury 
oraz publiczności. 

Występom przyglądała się Komisja, w skład 
której weszły:

Pani Joanna Moro –  polska aktorka teatralna, 

filmowa i telewizyjna, laureatka Wik-
tora Publiczności 2014 i dyplomu mi-
nistrów zagranicznych Polski i Rosji za 
„wybitne zasługi w dziele wzajemnego 
zbliżenia i porozumienia obu krajów” 
wychowująca dwóch synów Mikołaja 
i Jeremiego;

Pani Iwona Mazurek pracująca w CKI 
przy różnych imprezach artystycznych 
i zajmująca się gazetą lokalną Listy do 
Sąsiada;

Pani Paulina Janiak przedstawicielka 
Rodziców, mama Jakuba z grupy Wiewiórek.

Pani Joanna Moro opowiedziała o początkach 
swojej kariery aktorskiej, która zaczęła się już                  
w dzieciństwie i okazała się ciepłą, kochają-
cą dzieci osobą. Przerywnikiem konkursu był 
wierszyk o misiu przygotowanym przez na-
szego logopedę Małgorzatę Chomicz-Kienie-
wicz, gdzie zadaniem dzieci było dopowiada-
nie prawidłowych rymów.

Po zaprezentowaniu wierszy, przewodnicząca 
Jury - Pani Joanna Moro ogłosiła, że wszyst-
kie przedszkolaki pięknie recytowały swoje 
wiersze i wszystkie zajęły pierwsze miejsce. 
Uśmiech na twarzach uczestników świadczył 
o tym, że wszyscy są zadowoleni.

Dorota Kowalczyk

JAK TO JEST W TEATRZE?

W dniach od 22.05 do 26.05 dzieci z Gmin-
nego Przedszkola w Izabelinie uczest-

niczyły w tygodniu teatralnym. Celem tego 
tygodnia było: pobudzenie i rozwijanie zainte-
resowań teatrem, rozbudzenie kreatywności 
i swobodnej ekspresji teatralnej, rozwijanie 
umiejętności operowania głosem pod wzglę-
dem intonacyjnym. Na zajęciach dzieci poznały 
podstawowe pojęcia związane z teatrem, ludzi 
tam pracujących  (aktor, reżyser, scenograf), 
jak również wystrojem teatru (scena, kurtyna, 
widownia). Prowadzone były  ćwiczenia na 
których dzieci pracowały nad dykcją, mimiką, 
gestykulacją. Dzieci samodzielnie odgrywały 
scenki dramowe przy użyciu kostiumów i re-
kwizytów. Dzięki takim występom pokonywały 
swoją nieśmiałość, uczyły sie autoprezenta-
cji i pracy  zespołowej. Dzieci mogły rozwijać 
swoją wyobraźnię i kreatywność biorąc udział 
w konkursie pt.: „Kukiełki, pacynki, mario-

netki - czyli bawimy się w teatr”. 24.05 dzieci 
z najstarszej grupy ,,Jeżyki” zaprezentowały dla 
wszystkich przedszkolaków przedstawienie pt.: 
„Ekolandia”. Podsumowując tydzień teatralny 
panie wychowawczynie przygotowały dla dzieci 
przedstawienie pt.: „Czerwony Kapturek”. Na-

sze przedszkolaki bardzo się cieszyły widząc 
swoje nauczycielki w roli „aktorów”. 

Edyta Pacewicz 
Monika Olobry

20 maja 2017 r. w na sali gimnastycznej, odbyła się olimpiada sportowa dzieci 
z Gminnego Przedszkola w Izabelinie pt. „Mali i waleczni”. Specjalnie zorga-

nizowane konkurencje sportowe nie tylko uczyły dzieci zdrowej rywalizacji, ale za-
chęcały również do aktywności ruchowej, stwarzały okazję do sprawdzenia siebie jak 
również do współzawodnictwa w grupach. Rozgrzewkę zachęcającą przedszkolaków 
do zabaw sportowych przygotowała instruktorka cheerleadingu, pani Patrycja, która 
połączyła ćwiczenia gimnastyczne z układem tanecznym. Jedną z dodatkowych atrak-
cji był występ dziewczynek z naszego przedszkola, które zaprezentowały specjalnie 
przygotowane układy taneczno - sportowe z kolorowymi pomponami. Przedszkolaki 
z wielkim zaangażowaniem brały udział w konkurencjach sportowych, zespołowej 

KAŻDE DZIECKO LUBI RUCH - OLIMPIADA SPORTOWA PRZEDSZKOLAKÓW



11

rywalizacji, a przede wszystkim we wspólnej 
zabawie. Zadbaliśmy również o to, aby rodzice 
wykazali się sportowym duchem walki poprzez 
wspólne konkurencje dzieci i rodziców. Zmaga-
nia sportowe  umilali nam również animatorzy 
z Julinka, którzy oprócz zabaw tanecznych, 
obdarowali każdą grupę sportowym gadżetem 
zachęcającym wszystkie dzieci do zabaw rucho-
wych. Podsumowaniem naszych sportowych 
zmagań było wręczenie medali dla dzieci.  

Monika Olobry
Marta Wasilewska

Joanna Zielińska

PRZEDSZKOLAKI
I PRZYRODA

W dniach 24 -28 kwietnia w naszym przed-
szkolu Izabelinie organizowane były dni 

przyrody. We wszystkich grupach odbywały się 
zajęcia poświęcone zrozumieniu działań pro-
ekologicznych i podejmowaniu ich. Przez cały 
tydzień nauczycielki zapoznawały dzieci z sy-
tuacjami niekorzystnymi i szkodzącymi naszej 
przyrodzie. 

W poniedziałek na Polanie Jakubów odbyło 

się Spotkanie z Przyrodą 
rozpoczynając dni przyrody 
połączone z biegiem prze-
łajowym. Odwiedziła nas 
Pani Przyroda-nauczycielka 
w przebraniu, która opowie-
działa dzieciom, dlaczego 
jest coraz bardziej chora 
i jak dzieci mogą jej pomóc. 
Po sprawdzeniu, czy dzieci 
z zerówek są przyrodnikami 
i potrafią o nią dbać, „Pani 
Przyroda”  wręczyła wszyst-
kim odznaki Badacza przyro-
dy. Mieliśmy również okazję 
gościć i wspólnie bawić się 
z dziećmi z Zakładu dla Nie-
widomych z Lasek. Okazało 
się, że nasi goście również 
są przyjaciółmi przyrody więc również nagro-
dzeni zostali odznakami. Później przedszkolaki 
brały udział w biegu przełajowym przez leśne 
ścieżki oraz w konkurencjach sportowych. Zo-
stał jeszcze czas na piknik i zabawy na sprzę-
tach znajdujących się na Polanie Jakubów. Na 
szczęście pogoda pomimo zbierających się do-
okoła chmur dopisała. Mamy nadzieję, że dzieci 
oprócz radości ze wspólnej zabawy i wspólnej 
integracji,  wyniosły też świadomość, iż dobry 
stan środowiska gwarantuje życie i zdrowie 

wszystkich organizmów na Ziemi.

We wtorek dzieci z przedszkola odwiedziła Pani 
Marta Merchel pracująca w Urzędzie Gminy 
i opowiadała o segregowaniu odpadów komu-
nalnych. Dzieci zostały uwrażliwione, jak ważna 
dla środowiska jest segregacja śmieci. Pozna-
ły kolory worków do odpowiednich odpadów, 
a na koniec samodzielnie mogły posegregować 
plastikowe, szklane i papierowe odpady, które 
zostały rozsypane w auli przedszkola. Nie ma to 
jak nauka poprzez praktykę.

W środę dzieci z zerówek pojechały na wyciecz-
kę Piaseczyńsko-Grójecką Koleją Wąskotorową. 
Jest to jedna z niewielu czynnych zabytkowych 
kolei zachowanych na Mazowszu, uruchomiona 
w 1898 r., położona najbliżej Warszawy. Jest 
jedną z dwóch czynnych kolei w Polsce mają-
cą szerokość torów 1000 mm. W 1994 roku 
została wpisana do rejestru zabytków. W dro-
dze powrotnej zatrzymaliśmy się w Runowie, 
gdzie było zorganizowane ognisko, pieczenie 
kiełbasek, wspólne zabawy oraz wycieczka po 
lesie. W czasie wycieczki dzieci odpowiadały na 
pytania dotyczące drzew, zwierząt leśnych i da-
rów lasu. Trudno było zagiąć nasze poznawczo 
i przyrodniczo rozwinięte sześciolatki. 

W czwartek nauczycielki w każdej grupie prze-
prowadziły zajęcia o tematyce przyrodniczej, 
w trakcie których dzieci doświadczały, ekspery-
mentowały i działały.

W piątek na zakończenie Dni przyrody odbył 
się Dzień Zielony. Wszystkie dzieci, nauczyciele                   
i personel w tym dniu przyszli ubrani na zielono. 
Uroczystość rozpoczęliśmy odśpiewaniem pio-
senki pt. „Las Wita”. Następnie odbyły się kon-
kursy i odgadywanie zagadek przygotowanych 
przez każdą grupę. Była to praca plastyczna 
przedstawiająca jakąś roślinę leśną, do której 
dzieci zadawały zagadkę. Na koniec trzeba było 
wytężyć słuch i zgadnąć, jakie odgłosy wydaje 
las. Wszystkie dzieci w nagrodę dostały zielo-
ne przekąski i zielone koktajle przygotowane 
z owoców i warzyw. Przedszkolaki obiecały 
dbać o środowisko i być przyjacielem przyrody.

Dorota Kowalczyk

PRZEDSZKOLAKI

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Izabelinie

Ogłasza nabór na wolne stanowisko

W Gminnym Przedszkolu w Izabelinie

ul.T.Kościuszki 17, 05-080 Izabelin 

nauczyciel wychowania przedszkolnego 

Wymagania niezbędne:

• wykształcenie wyższe pedagogiczne w zakresie pedagogiki przedszkolnej lub 
edukacji zintegrowanej;

• komunikatywna znajomość angielskiego (B2);

• umiejętność pracy z dziećmi;

• obywatelstwo polskie;

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

Odpowiedzialność, komunikatywność, systematyczność i umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• podpisany życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;

• oświadczenie o treści” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182)”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiste lub za pośrednictwem poczty 
kompletu dokumentów w terminie do 10 czerwca 2017 r. do godziny 16:00

(decyduje data faktycznego wpływu do przedszkola) 

na adres:

Gminne Przedszkole w Izabelinie, ul.T. Kościuszki 17, 05-080 Izabelin
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PRZEDSZKOLAKI

GMINNE PRZEDSZKOLE W LASKACH
TULIPANADA 2017

Po raz pierwszy dzieci z Przedszkola w La-
skach wzięły udział w XV edycji Konkur-

su Piosenkarskiego „Tulipanada” w Ośrodku 
Kultury „Arsus” w Ursusie. Pomimo ogromnej 
konkurencji (ponad 300 uczestników) znaleź-
liśmy się w finałowej czołówce w kategorii 
wiekowej (6-9 lat), co wywołało wielką ra-
dość i podziw w przedszkolu. Zarówno w I, 
II jak i w III (finałowym) etapie konkursu 
nasze przedszkolaki wykazały się ogromnym 
talentem wokalnym i uczestniczyły w Wielkim 
Koncercie Laureatów dnia 24 Maja na sali wi-
dowiskowej.  

Chór z naszego przedszkola w składzie: Kaja 
Pietrzak, Hania Sibińska - „Zajączki”, Sonia 
Płaszewska, Szymon Majerkiewicz, Stefan 
Sielczak - „Wiewiórki”, Ania Malarowska, Zo-
sia Staruchowicz - „Sowy” zaśpiewały duże 
piosenki. W I etapie dzieci wykonały piosenkę 
pt. „Smutna burza”, a w II i III etapie piosen-
kę pt. „Cztery żywioły”. Nasze utalentowane 
dzieci otrzymały piękny puchar i dyplom za 
zajęcie III miejsca. Przedszkolaki zostały za-
proszone do udziału w przyszłorocznym XVI 
Konkursie „Tulipanada”. Wszystkim dzieciom 
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

Anna Adzik

MISTRZOWIE PUZZLI

Układanie puzzli, czyli „obrazka z tysiąca ka-
wałków” zapewnia rozrywkę na wiele go-

dzin, nie tylko dzieciom ale i dorosłym. Dzieci 
uczą się cierpliwości, skupienia, ćwiczą pamięć 
wzrokową, wytrwałość oraz kształtują umiejęt-
ności „zdrowej” rywalizacji.

18 maja 2017 r. w Gminnym Przedszkolu w Bli-
znem Jasińskiego odbył się III Turniej Układa-
nia Puzzli (turniej dla przedszkolaków w wieku 
5-6 lat).

W turnieju uczestniczyło 36 dzieci z tere-
nu powiatu warszawskiego zachodniego, 
podzielonych na dwie dwuosobowe drużyny. 
Nie zabrakło również i nas, czyli naszej czwórki 
wspaniałych, którą reprezentowała: Julia Biała 
z grupy Sowy, Paweł Zalewski z Wiewiórek oraz 

Natalia Pamięta i Szymon Jurek z grupy Zajączki.

Turniej składał się z czterech etapów: w I i II 
etapie drużyny układały puzzle 60-elemen-
towe. Po ułożeniu puzzli 60 elementowych 
przyszedł czas na III etap. Do III etapu za-
kwalifikowało się sześć najlepszych i najszyb-
szych drużyn, a wśród nich nasze przedszko-
laki. Tym razem dzieci układały puzzle 
100-elementowe. Do finału (IV etapu) 
przeszły trzy zespoły.              

W finałowych zmaganiach drużyny 
układały obrazki 120 elementowe, 
a imponujące tempo usytuowało na-
szą drużynę na drugim miejscu!
Nasza zwycięska drużyna - Natalia 
Pamięta i Szymon Jurek układając 
puzzle osiągnęła wspaniały czas: 
14 min 58 sek.

Oprócz kształtowania umiejętności 
koncentracji i koordynacji wzrokowo-
-ruchowej dzieci uczestniczące w kon-
kursie miały możliwość integracji z ko-
legami z innych przedszkoli.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali 

nagrody - przepiękne gry, drobne upominki 
oraz dyplomy.

Naszym przedszkolakom serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów!!!
Byliście wspaniali!!!
  Agnieszka Makowska

W drugiej połowie maja w grupie Ża-
bek działo się wiele ciekawych rzeczy. 

W tym czasie dzieci realizowały temat o swoich 
rodzicach, ich zawodach i zainteresowaniach. 
Wszystkie te działania były możliwe dzięki zaan-
gażowaniu się chętnych rodziców. Wśród gości, 
którzy zechcieli opowiedzieć o swojej pracy był 
tata Antosia i Ignacego. Okazało się, że praca 
jaką wykonuje jest bardzo interesująca albo-
wiem jest inżynierem, który projektuje silniki do 
samolotów. Zajęcie to szczególnie spodobało 
się chłopcom, którzy przez długi czas nie mogli 
wyjść z podziwu. Następnego dnia odwiedziła 
nas mama Małgosi, która na co dzień zajmu-
je się rękodziełem. Pokazała dzieciom efekty 
swojej pracy, które spodobały się wszystkim 
dzieciom. Kolejnym gościem była mama Seny, 
która jest fizjoterapeutką. Na zajęcia z dziećmi 
mama przyniosła dużą piłkę i pokazała w jaki 
sposób taka piłka jest wykorzystywana w jej 
pracy. Ponadto zaprezentowała dzieciom ma-
sażer, a każda Żaba miała okazję wypróbować 
w jaki sposób działa. W  piątek odwiedziło nas 
aż troje gości. Pierwszym z nich była mama 
Wojtka, która z zawodu jest pedagogiem. Po-
prowadziła bardzo ciekawe zajęcia prezentując 
rożne zabawy, które wykorzystuje w swojej 
pracy. Następnym gościem był tata Agatki, któ-
ry jest policjantem (na zdjęciu). Przyszedł do 
nas ubrany w mundur, czym bardzo zachwycił 
wszystkie dzieci. Żabki zadawały tacie wiele py-
tań związanych z jego pracą. Ostatnim gościem 
tygodnia z zawodami była mama Ksawerego, 

ZAWODY NASZYCH RODZICÓW

która jest księgową. Mama przyniosła ze sobą 
kalkulator oraz liczydło. Dzieci dowiedziały się, 
że za pomocą kalkulatora można szybciej i bez-
błędnie liczyć.

Żabki były bardzo zainteresowane pracą zawo-
dową swoich rodziców. Zajęcia zaspokoiły cie-
kawość dzieci, poszerzyły ich wiedzę na temat 
różnych zawodów.

Wszystkim Rodzicom, którzy pomogli nam w re-
alizacji tygodniowego planu zajęć w imieniu Ża-
bek bardzo dziękujemy.

Paulina Górkiewicz
Iwona Przysłupska
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Z ŻYCIA GMINY

ŚWIĘTO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO 
DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W LASKACH

15 maja to wyjątkowy dzień dla 
wszystkich uczniów, pracow-

ników i przyjaciół Lasek. Tego dnia 
czas zwalnia, a Laskowskie ścieżki 
wypełniają się licznymi gośćmi, którzy 
przybywają z okazji Święta Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego. W tym roku 
nie  mogło być inaczej, tym bardziej, że 
świętowaliśmy podwójnie, bo również 
XX-lecie istnienia naszej Szkoły Mu-
zycznej. 

Uroczystości rozpoczęliśmy przy grobie Matki 
Elżbiety Róży Czackiej, modląc się o Jej rychłą 
beatyfikację. Następnie wszyscy udaliśmy sie 
do Kaplicy M.B. Anielskiej na Eucharystię. 
Ksiądz Rektor zachęcał nas do przyjaźni z Du-
chem Pocieszycielem, abyśmy nie pozwalali 
się oskarżać i wzywał każdego za Świętym 
Pawłem - „Stań prosto na nogach!”. Eucha-

rystię uświetnił wspaniały śpiew Chóru Leśne 
Ptaki. Po uroczystym Błogosławieństwie prze-
szliśmy radośnie pod Dom Przyjaciół, gdzie od-
była się część artystyczna pod ogromnym na-
miotem postawionym specjalnie na tę okazję.

Pani Dyrektor Elżbieta Szczep-
kowska powitała wszystkich 
zebranych gości, a wśród nich: 
Jana Żychlińskiego - Starostę 
Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego, Witolda Malarowskiego - 
Wójta Gminy Izabelin, Ewę Przy-
było - Burmistrz Miasta Rabki, 
Małgorzatę Mickiewicz - Zastępcę 
Dyrektora Kampinoskiego Par-
ku Narodowego, Prof. Jadwigę 
Kuczyńską-Kwapisz - Dziekan 
UKSW, Dariusza Gellera - z To-
warzystwa Polsko-Norweskiego. 
Aby z nami świętować przybyły 
do Lasek liczne reprezentacje 
naszych Ośrodków w Rabce 
i Gdańsku-Sobieszewie - na cze-
le z dyrektorami Siostrą Irminą 
Landowską i Siostrą Idą Burzyk. Odwiedzili 

nas również Dyrektorzy, na-
uczyciele i uczniowie z za-
przyjaźnionych szkół, a tak-
że zaprzyjaźnione firmy.

Wszyscy zgromadzeni go-
ście mieli okazję obejrzeć 
przedstawienie pt. „Te-
stament”, które napisała 
i wyreżyserowała Siostra 
Jana Maria Ściga - kierow-
niczka Internatu dziew-
cząt. Przedstawienie przy-
bliżało osobę i duchowość 
Matki Elżbiety Róży Czac-
kiej, za pomocą scenek 
ukazujących codzienność 
naszych uczniów, okra-
szonych szczyptą humoru 
i sporą dawką muzycznych 
doznań. W przygotowanie 

przedstawienia mocno zaangażowali się na-
uczyciele i uczniowie Szkoły Muzycznej, a ca-
łość muzyki do przedstawienia przygotował 
pan Grzegorz Bożewicz. Siostra Jana Maria 
napisała słowa, a Pan Grzegorz skomponował 

muzykę do Hymnu Ośrodka, którego premie-
rę mogliśmy usłyszeć podczas przedstawie-
nia. Po gromkich brawach głos zabrali: Dy-
rektor Elżbieta Szczepkowska, Prezes Paweł 
Kacprzyk, Matka Radosława Podgórska, pan 
Jan Żychliński i pani Ewa Przybyło.

Kolejnym punktem programu były spotkania 
w placówkach, gdzie odwiedzających czekały 
liczne atrakcje i niespodzianki przygotowane 
przez uczniów i pracowników. Gdy goście 
odwiedzili juz poszczególne placówki, mogli 
w kawiarence u Przyjaciół skosztować pysz-
nych lodów i ciast.

Ostatnim punktem naszego świętowania 
był koncert Szkoły Muzycznej, który odbył 
się w Sali Organowej Centrum Rehabilitacji 
Zawodowej. Wyjątkowy koncert przygoto-
wany specjalnie na XX-lecie Szkoły Muzycz-
nej - w całości zagrali jej  absolwenci, którzy 
licznie przybyli na wspólne świętowanie. Po 
koncercie przemówiła do zebranych pani 
Dorota Habich - Wiceprezes PFRON, a  Dy-
rektor Elżbieta Szczepkowska przeczytała 
list, który z okazji Święta Ośrodka i Szkoły 
Muzycznej napisała do nas Pierwsza Dama 
- Agata Kornhauser-Duda. Na koniec czeka-
ła na wszystkich słodka niespodzianka - tort 
w kształcie fortepianu, który pokroiła wzru-
szona Dyrektor Szkoly Muzycznej - Beata 
Dąbrowska.

Tekst i fot. Rafał Zakrzewski
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TAK ŚWIĘTOWALIŚMY 10 LAT CENTRUM KULTURY IZABELIN
10 lat istnienia Centrum Kultury Iza-

belin minęło jak jeden dzień. 

W tym czasie doświadczyliśmy wielu pozytyw-
nych emocji, uniesień, radości i wzruszeń. Ra-
zem z Państwem rozwijaliśmy się, udoskonalali-
śmy, nabieraliśmy doświadczeń. Naszym celem 
jest, byście byli Państwo zadowoleni. Chcemy 
pokolorować Wasz świat, pragniemy uśmiechu 
na twarzach Waszych dzieci i Waszych. Chcemy 
rozwijać  Wasze pasje, spełniać Wasze marze-
nia i nadzieje. 

Przez te 10 lat staraliśmy się, by w naszej wspól-
nej przestrzeni każdy mógł znaleźć coś dla sie-
bie. Razem obejrzeliśmy setki filmów, przedsta-
wień teatralnych, wystaw. Wysłuchaliśmy mnó-
stwa koncertów, śmialiśmy się z kabaretów, 
uprawialiśmy sport, poznawaliśmy nowe kultury 
i egzotyczne kraje. Razem witaliśmy nowy rok 
i tańczyliśmy na wielu imprezach i balach. Ro-
biliśmy to wszystko, by w zabieganym świecie 
dać Wam chwilę relaksu i wytchnienia. To dla 
Was co dzień zmieniamy się na lepsze:)

Piknik rodzinny, który odbył się 27 maja br.  był 
naszą działalnością w pigułce. Przestrzeń przed 
budynkiem Centrum podzieliliśmy na strefy. 

Była strefa relaksu, gdzie na leżakach ogro-
dowych czy przy stoliczkach kawiarnianych 
można było odpocząć, wypić kawę, zjeść lody, 
poleżeć na słoneczku, czy obejrzeć występy 
na scenie. Była też strefa sztuki, gdzie uczest-
nicy naszych zajęć lepili z gliny, malowali na 
sztalugach, kolorowali chodniki. Była strefa 
rozrywki  i edukacji (szachy, gry planszowe, 
warsztaty bębniarskie i naukowe Funiversi-
ty). Dla naszych milusińskich były dmucha-
ne zjeżdżalnie i zamki, baseny z piłeczkami, 
miasteczko ruchu drogowego, malowanie bu-
ziek, kolorowe baloniki, słodka wata cukrowa 
i słony popcorn.  Na rozpoczęcie pikniku na-
sze dzieci mogły też obejrzeć przedstawienie 
teatralne pt. Trzej Bracia Chrum. Na zgłodnia-
łych czekał ogródek gastronomiczny, w któ-
rym można było zjeść wojskową grochówkę 
oraz wiele innych przysmaków. Dużym powo-
dzeniem cieszyła się strzelnica pneumatycz-
na i fotobudka z pamiątkowymi zdjęciami. 
Była też przestrzeń dla naszych partnerów 
m.in. Kliniki Sanobello, Salonu Toyoty J.W. 
Wiśniewski, Nieruchomości Kampinos i Przed-
szkola Montessori.

Jednak najbardziej oblegana była scena 

przed budynkiem. Wszyscy chcieli zaprezen-
tować się jak najlepiej. Wystąpił chór senio-
rów Echo, Zespół Wokalny Wokaliza, kilka 
wejść miało Studio Piosenki. Były pokazy 
capoeiry, karate, judo, akrobatyki, gimnasty-
ki artystycznej, szabli sportowej, szermierki 
historycznej. Uwagę przyciągnęły też poka-
zy taneczne, ale największą radość sprawił 
koncert Kapeli Czerniakowskiej ze starymi 
warszawskimi przebojami i Dyskoteka pod 
Gwiazdami, podczas której muzykę pusz-
czała DJ Vika, a imprezę prowadził Łukasz 
Prochacki. Nasze drewniane dechy przed 
sceną wesoło skrzypiały, kiedy dochodziły 
kolejne osoby do wspólnej zabawy i tańca. 
Bawiliśmy się razem do wieczora, kiedy słoń-
ce schowało się za chmurami, a jego miejsce 
zajął zazdrosny księżyc. Dodam jeszcze, że 
wszystkie atrakcje były bezpłatne dla miesz-
kańców, a sfinansowane przez CKI. Dzięku-
jemy Państwu za bardzo liczny udział w pik-
niku i wspólne przeżywanie tych cudownych 
chwil. Łatwiej jest iść przez życie RAZEM :)

Iwona Mazurek
fot. J. Marciniak, H. Kwietniewska, 

B. Jagodzińska

PIKNIK RODZINNY
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XXVII SESJA RADY GMINY IZABELIN

Dnia 31 maja br.  odbyła się XXVII se-
sja Rady Gminy Izabelin. 

Sesję otworzyła, porządek obrad i protokół 
z poprzedniej sesji Rady Gminy przyjęła prze-
wodnicząca Grażyna Zielińska. Sprawozdania 
z prac Komisji Rady Gminy w okresie między 
sesjami złożyli przewodniczący poszczególnych 
komisji, a informację o pracy Urzędu Gminy 
i Wójta między sesjami złożył Witold Malarow-
ski. Radni podjęli następujące uchwały:

Uchwała NR XXVII/211/17 za 12, 0 
przeciw, 2 wstrzymało się. Obecnych 14 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem  z wy-
konania budżetu za 2016 r.

a. rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 
2016 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy za 2016 r.

b. przedstawienie informacji o stanie mienia 
Gminy Izabelin,

c. odczytanie uchwały Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta 
Gminy Izabelin sprawozdaniu z wykonania bu-
dżetu Gminy za 2016 r. 

d. głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za 2016 r. wraz ze 
sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2016 r.

Uchwała NR XXVII/212/17  za 11, 0 
przeciw, 3 wstrzymało się. Obecnych 14 
w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy Izabelin 
absolutorium z  tytułu wykonania budżetu za 
2016 r.

a. przedstawienie przez Komisję  Rewizyjną opi-
nii o wykonaniu budżetu Gminy w 2016 r. oraz 
wniosku o udzielenie absolutorium  Wójtowi 
Gminy Izabelin  w zakresie realizacji budżetu za 
rok 2016, 

b. przegłosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej.

c. odczytanie uchwały Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Re-

MALUSIE - MILUSIE

Jeśli na spacerze natrafisz na młodą 
sarnę, jeża lub pisklę ptasie, pozo-

staw je na miejscu. Nie dotykaj, nie 
zabieraj do domu, nie karm. W Kam-
pinoskim Parku Narodowym powin-
niśmy wspierać naturalne procesy 
przyrodnicze a do nich należy wy-
chów młodych zwierząt w naturze.
Apelujemy o pozostawianie młodych zwie-
rząt w ich naturalnym siedlisku.
Młode zwierzęta choć wyglądają nieporad-
nie, są wspaniale przystosowane do życia 
w swoim środowisku, czy to w lesie, na 
łące czy nawet w mieście. Są pilnowane 
i karmione przez rodziców, którzy na widok 
człowieka często chowają się i przeczekują 
zagrożenie.
Zbyt młode pisklę, które wypadło z gniazda 
i nie potrafi jeszcze latać, także należy po-
zostawić tam gdzie je znaleźliśmy. Nawet 
jeśli rodzice go nie wykarmią, to pisklę takie 
stanie się pokarmem dla innych zwierząt, 
np. kun, borsuków czy łasic. Te zwierzęta 
także mają młode. Człowiek nie powinien 
zabierać młodych ptaków do domu i pró-
bować ich karmić, ponieważ pisklęta wy-
magają profesjonalnej opieki i konkretnego 
składu pokarmowego, np. tylko gąsienic 
motyli albo tylko mszyc. W przyrodzie prze-
żywa tylko 20-30% piskląt i jest to całkiem 
naturalne zjawisko, w które nie powinni-
śmy ingerować. 
Jeże które znajdujemy przy posesjach, na-
wet w pobliżu bloków, są przystosowane 
do życia w takich warunkach i świetnie so-
bie radzą w otoczeniu człowieka. 
Młode sarny leżące na łące chowają się 
w ten sposób przed zagrożeniem a karmią-
ca matka pojawia się przy nich raz na kilka 
godzin. Młode oraz matka utrzymują ze 
sobą przez ten czas kontakt głosowy. Po-
zornie samotna młoda sarna tak naprawdę 
czeka na matkę. Proszę wyobrazić sobie, 
co czuje matka sarna, kiedy wraca na łąkę 
i nie zastaje tam już swojego młodego. Czy 
tego chcemy?
Większość zwierząt zabranych z naturalne-
go środowiska, jeżeli w ogóle przeżyje, do 
końca życia jest skazanych na życie w klat-
kach lub na wybiegach wśród ludzi.
W stosunku do dziko występujących zwie-
rząt objętych ochroną (prawie wszystkie 
ptaki), obowiązują zakazy min.: chwyta-
nia, transportu, chowu, przetrzymywania, 
umyślnego przemieszczania z miejsc re-
gularnego przebywania na inne miejsca. 
Wynika to z zapisów Ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz 
Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 
16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony ga-
tunkowej zwierząt.

Danuta Pepłowska-Marczak
Kampinoski Park Narodowy

Foto: pixabay.com
/pl

Dyrektor Centrum Kultury Izabelin 
  ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 

  pracownik gospodarczy - konserwator

        Wymagania niezbędne:  
- wykształcenie  min. zawodowe;

- posiadanie doświadczenia zawodowego;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
- niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;

- uprawnienia wysokościowe;
- gotowość do pracy w systemie równoważnego czasu pracy również w soboty i niedziele;

- mobilność i dyspozycyjność czasowa.
- prawo jazdy kat. B;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- prace konserwatorskie i naprawcze na terenie obiektu;

- pomoc przy obsłudze imprez;
- nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i konserwacją instalacji i urządzeń technicznych;

- dokonywanie codziennego lub okresowego przeglądu obiektu i utrzymywanie go 
w stanie niepogorszonym;

- utrzymywanie porządku i dbałość o zieleń wokół obiektu,
- obsługa szatni i monitoringu.

Wymagane dokumenty i oświadczenie:
- podpisany życiorys (CV) z przebiegiem pracy zawodowej;

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy;
- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia);

W swoim życiorysie prosimy o umieszczenie klauzuli o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) 

Dokumenty należy przesłać na adres: Centrum  Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, 
05-080 Izabelin w terminie do dnia 28.06.2017 r. do godz. 16.00.
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wizyjnej Rady Gminy Izabelin o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 
Izabelin za 2016 r.

d. głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Izabelin ab-
solutorium z  tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

Uchwała NR XXVII/213/17  za 11, 0 przeciw, 3 wstrzymało się. 
Obecnych 14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Izabelin na lata 2017-2026.

Uchwała NR XXVII/214/17  za 11, 0 przeciw, 3 wstrzymało się. 
Obecnych 14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gmi-
ny Izabelin.

Uchwała NR XXVII/215/17  za 10, 2 przeciw, 2 wstrzymało się. 
Obecnych 14 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Gminnego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin  „Mokre Łąki” na okres od dnia 1 
lipca 2017r. do dnia 30 czerwca 2018r. Zgodnie z przedstawionym przez 
GPWiK „Mokre Łąki” wnioskiem o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 
gminy Izabelin na okres od dnia 1 lipca 2017r. do dnia 30 czerwca 2018r., 
został przygotowany projekt uchwały zatwierdzający przedłożone staw-
ki. W porównaniu do obecnie obowiązujących cen, cena wody wzrasta 
o 0,09 zł netto się za 1m3 wody, a cena ścieków wzrasta o 0,50 zł netto 
za 1 m3 ścieków.

Opłata abonamentowa za wodę wzrasta o 0,39 zł netto/miesiąc, a opłata 
abonamentowa za ścieki wzrasta o 0,50 zł netto/miesiąc.

Uchwała NR XXVII/216/17  za 14, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. 
Obecnych 14 w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla gospodarstw domo-
wych. Uchwałą Nr XXVII/216/17 z dnia 31 maja 2017 roku Rada Gmi-
ny Izabelin zatwierdziła taryfy stawek opłat za wodę i ścieki, które będą 
obowiązywać w okresie od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku. 
Dla mieszkańców Rada Gminy postanowiła skorzystać z posiadanych 
uprawnień i ustanowić dopłatę do wody i ścieków dla grupy odbiorców 
określanych jako gospodarstwa domowe. Ponieważ w okresie od maja 
do września w gminie Izabelin znaczna część wody zużywana jest na cele 
inne niż bytowe (podlewanie trawników, napełnianie basenów), a intencją 
ustanowienia dopłat jest jednak pomoc rodzinom w ich podstawowych 
funkcjach, Rada postanowiła ograniczyć okres obowiązywania dopłat na 
miesiące od października do kwietnia. Ponadto w celu zachęcenia miesz-
kańców do włączenia się i korzystania z gminnej sieci kanalizacyjnej Rada 
Gminy postanowiła wprowadzić dopłatę do każdego m3 ścieków odpro-
wadzanych do gminnej sieci kanalizacyjnej przez cały rok obowiązywania 
wcześniej zatwierdzonych taryf.

Uchwała NR XXVII/217/17  za 14, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. 
Obecnych 14 w sprawie  dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla instytucji pożytku pu-
blicznego. Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j.Dz. U. z 2015 
r. poz. 139) Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, 
wybranej lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. 

Dopłata w tej wysokości zgodna jest z dotychczasową polityką gminy sto-
sowania ulg i innych ułatwień dla instytucji pożytku publicznego. Dopłaty 
dotyczyć będą Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i Towarzystwa Św. 
Brata Alberta - Domu Samotnej Matki w Laskach. Podkreślić należy, że 
gmina dopłacać będzie jedynie do wody zużywanej w związku z działalno-
ścią statutową tych podmiotów oraz ścieków wprowadzanych do gminne-
go systemu kanalizacji sanitarnej w związku z działalnością statutową tych 
podmiotów, co oznacza, że na przykład mieszkające na terenie Zakładu 
w Laskach osoby prywatne (nauczyciele, rezydenci i inne) nie będą objęte 
dopłatą i płacić będą stawkę taką, jak pozostali mieszkańcy gminy. 

Po  przeanalizowaniu danych z systemu odpadowego można zauważyć 
tendencję wzrostową ilości osób spoza działalności statutowej w porów-
naniu do ilości osób związanych z działalnością statutową Towarzystwa 
Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.  W związku z tym dopłata będzie 
realizowana w 50% taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i w  50% 
taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków.

Stosowany obecnie przez GPWiK system kontroli i fakturowania zużywa-

nej wody pozwala na rozdzielenie tych wielkości

Uchwała NR XXVII/218/17  za 14, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. 
Obecnych 14 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsiach Hornówek i Tru-
skaw. 

Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej św. Franciszka z Asyżu wystąpił 
z wnioskiem o nadanie ulicy odchodzącej w kierunku zachodnim od ul. 
Księdza Aleksandra Fedorowicza, biegnącej wzdłuż północnego ogrodze-
nia cmentarza, nazwy „Księdza Andrzeja Santorskiego”. Ksiądz Infułat 
Andrzej Santorski był wieloletnim wykładowcą teologii dogmatycznej na 
Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, Uniwersytecie Stefana 
Wyszyńskiego oraz w wielu nowicjatach zakonnych. Był również probosz-
czem tutejszej Parafii św. Franciszka z Asyżu. W ostatnich latach życia 
został rezydentem w Parafii Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach. 
Rady Sołeckie Hornówka i Truskawia pozytywnie zaopiniowały propozycję 
nadania w/w ulicy nazwy „Księdza Andrzeja Santorskiego”.

Rada Gminy Izabelin podejmuje niniejszą uchwałę, aby uhonorować tę 
szczególną Postać, związaną przez wiele lat z tutejszą społecznością.

Uchwała NR XXVII/219/17  za 14, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. 
Obecnych 14 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 
służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Mościskach przy ul. 
Estrady, stanowiącej działki ewidencyjne nr 204/1, 204/2 i 204/3. Działki 
nr ew. 204/1, 204/2 i 204/3 z obrębu Mościska o łącznej pow. 0,0957 ha 
stanowią własność Gminy Izabelin. Służebność przesyłu ustanowiona zo-
stanie dla linii kablowej niskiego napięcia, która zaopatruje w prąd działki 
budowlane nr ew. 201/5 i 202/7 zlokalizowane przy ul. Sasanki. Służeb-
ność przesyłu będzie ustanowiona odpłatnie, na czas nieoznaczony.

Omówienie sprawozdania z oceny zasobów pomocy społecznej w gminie 
Izabelin w 2016 r. Przyjęta jednogłośnie  nie uchwałą za 14, 0 przeciw, 0 
wstrzymało się. Obecnych 14

Uchwała  NR XXVII/220/17  za 14, 0 przeciw, 0 wstrzymało 
się. Obecnych 14 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gmi-
ny Izabelin. 

Ksiądz Aleksander Fedorowicz był osobą szczególnie zasłużoną dla Izabe-
lina. Działalność księdza Alego przyczyniła się do zawiązania pierwotnej 
wspólnoty lokalnej w okresie powojennym, a następnie do jej rozkwitu 
w czasie posługi duszpasterskiej na przełomie lat 50 i 60 ubiegłego  stule-
cia.    Ksiądz Aleksander  początkowo      pracował      w latach 1945-1952 
jako kapelan  i wychowawca niewidomej młodzieży w Laskach. W1951 r. 
został pierwszym proboszczem erygowanej przez prymasa Wyszyńskiego 
parafii Izabelin-Laski. W ciągu roku doprowadził do zbudowania kościoła 
parafialnego św. Franciszka z Asyżu na terenie wsi Izabelin i był organiza-
torem wspólnoty parafialnej.

Osobowość ks. Alego cechowała wielka troska o wszystkich mieszkańców 
naszej lokalnej ziemi, szczególnie najbiedniejszych i uwikłanych w nałóg 
alkoholowy. Zawsze służył pomocą, bezinteresownie ofiarował dobro, 
zbłąkanym podawał dłoń. Ksiądz Aleksander założył pierwszą świetlicę 
środowiskową i organizował różnego rodzaju szkolenia przy parafii, wyjaz-
dy edukacyjne oraz integrował mieszkańców wsi i przysiółków rozrzuco-
nych na terenie Puszczy poprzez organizację zabaw, gier czy innych form 
wspólnego spędzania czasu. Ksiądz Fedorowicz kontynuował pracę dusz-
pasterską także po ujawnieniu ciężkiej choroby nowotworowej. Zmarł 15 
lipca 1965 r. w opinii świętości po kilkuletniej walce z nowotworem. Został 
pochowany na cmentarzu parafialnym w Izabelinie. Pracował na terenie 
parafii Izabelin przez ostatnie 14 lat kapłaństwa. Do końca swojego życia, 
cieszył się wielkim zaufaniem całej Izabelińskiej społeczności, jak również 
autorytetów Kościoła, był bardzo otwarty na ludzi. Osobie księdza Fedoro-
wicza poświecono kilka publikacji książkowych, zwracając uwagę na Jego 
wzorową postawę proboszcza i prekursora odnowy liturgicznej w Koście-
le. Jego duch i spuścizna są nadal żywe na tym terenie. Pierwszy pro-
boszcz z Izabelina był inicjatorem ruchu trzeźwości, organizatorem życia 
społecznego oraz prekursorem kultury wśród ludzi okolicznych wsi. Dzia-
łalność księdza Aleksandra była ceniona przez wielu ludzi Kościoła, którzy 
przyjeżdżali do Izabelina, aby spotkać się z tutejszym charyzmatycznym 
duszpasterzem. Dla szerzenia pamięci o pierwszym proboszczu Księdzu 
Aleksandrze Fedorowiczu nazwano jego imieniem Gimnazjum w Izabeli-
nie, natomiast w 2016 r. powołano Fundację „Przyjaciele Alego” która ma 
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na celu kontynuowanie dzieł miłosierdzia Ks. Fedorowicza oraz zbieranie 
materiałów dokumentalnych o Nim i przygotowanie muzeum Jego pa-
mięci. Zważywszy na zasługi Księdza Aleksandra Fedorowicza dla dobra 
i rozwoju naszej społeczności oraz wskazując jego osobę jako przykład 
godny do naśladowania na wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Tu-
rystyki wnosimy o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Izabelin.

Uchwała NR XXVII/221/17  za 14, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. 
Obecnych 14 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy 
Izabelin.

Ojciec Leon Knabit  jest osobą szczególnie zasłużoną dla Izabelina. Ojciec 
Leon Knabit właściwie  Stefan Knabit urodził się w 1929 roku  w Bielsku 
Podlaskim. W 1948 r. wstąpił do  Siedleckiego Wyższego Seminarium Du-
chownego, a 27 grudnia 1953 r. został wyświęcony na kapłana w Siedl-
cach. Odkrył jednak powołanie zakonne i został mnichem w opactwie 
benedyktyńskim w Tyńcu, gdzie nadal jest zakonnikiem. Śluby zakonne 
złożył 15 sierpnia 1960 r. Później był m.in. proboszczem parafii w Tyń-
cu, przeorem w Lubiniu i przeorem opactwa w Tyńcu. Jest człowiekiem 
wielkiego formatu, obdarowanym niegasnącym uśmiechem i ciepłem, 
którym dzieli się z każdą napotkaną osobą. Jest lubiany i ceniony za swoje 
poczucie humoru, otwartość, duży dystans do samego siebie i przyjaźń, 
którą w sposób szczególny darzy ludzi młodych. Z o. Leonem przyjaźnił 
się ojciec święty Jan Paweł II. Ojciec Leon jest cenionym rekolekcjonistą, 
autorem wielu książek. Adresatami jego twórczości są zarówno dzieci, 
młodzież, jak i dorośli. W swoich tekstach umiejętnie łączy powagę wy-
kładów teologicznych z optymizmem i dystansem do życia.    W 2009 
roku zakonnik został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia  Polski za krzewienie zasad moralnych i wiary wśród dzieci i młodzieży 
oraz za wybitne zasługi w ramach działalności duszpasterskiej.

W latach siedemdziesiątych XX wieku przez rok pracował w parafii Izabe-
lin. Jest związany z Izabelinem i często odwiedza naszą gminę. Każdego 
roku przybywa do Izabelina w rocznicę śmierci księdza Aleksandra  Fe-
dorowicza. Ojciec Leon zachwycony postacią księdza Aleksandra Fedo-
rowicza wspomina jego zasługi i dzieła, rozsławiając imię księdza Alego 
i promując gminę Izabelin w Polsce i na świecie.           

W ubiegłym roku bywał kilka razy w gminie Izabelin  –  w dniu 16.06.2016r. 
z okazji Dnia Patrona Gimnazjum w Izabelinie, w dniu 15.07.2016r. w rocz-
nicę śmierci księdza Aleksandra Fedorowicza oraz w dniu 03.12.2016r. 
z okazji promocji swoich książek- w CKI odbywał się wieczór autorski. 
Ojciec Leon jest autorem wielu książek i publikacji. Często występuje 
w mediach. Z uwagi na zasługi Ojca Leona Knabita dla dobra i rozwoju 
naszej społeczności oraz wskazując jego osobę jako przykład godny do 
naśladowania na wniosek proboszcza parafii Izabelin wnosimy o nadanie 
tytułu Honorowego Obywatela Gminy Izabelin. 

Uchwała w NR XXVII/222/17  za 14, 0 przeciw, 0 wstrzymało 
się. Obecnych 14 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do 
podpisania umowy partnerskiej o wzajemnej współpracy z Gminą Mic-
kuny w Republice Litewskiej. Gmina Izabelin i Gmina Mickuny z Republiki 
Litewskiej zamierzają zawrzeć umowę o wzajemnej współpracy opartej 
na zasadach partnerstwa i dobrowolności. Współpraca Gmin Partnerskich 
wpisze się w europejski proces integracji, promując atmosferę otwartości, 
wymiany i wzajemnego zrozumienia oraz przyczynia się do szerzenia po-
stawy obywatelskiej w Europie.

Partnerstwo będzie miało na celu: 

1) nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy mieszkańcami Gmin 
Partnerskich; 

2) wymiana doświadczeń dotyczących funkcjonowania społeczności lokal-
nej, samorządu terytorialnego oraz dialogu pomiędzy ludźmi; 

3) podejmowanie wspólnych działań mających na celu rozwój Gmin Part-
nerskich;

4) wymiana umożliwiająca mieszkańcom, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, 
pogłębianie znajomości języka, wspólne spędzanie wolnego czasu oraz 
uczestnictwo w imprezach; 

5) prezentowanie tradycji i dorobku kulturalnego. 

Pierwsze kroki ku partnerskiej współpracy zostały już zrobione. Przedsta-
wiciele naszej gminy wzięli udział w wizycie u przedstawicieli samorządu 
Mickuny w rejonie wileńskim w Republice Litewskiej, a gminę Izabelin 

wizytowali przedstawiciele litewskiego samorządu. W trakcie wizyt miały 
miejsce rozmowy na temat podjęcia współpracy partnerskiej.

Dotychczasowe kontakty nie miały charakteru sformalizowanego. Podpi-
sanie porozumienia o współpracy otwiera nowe możliwości w zakresie 
rozwoju dalszej współpracy Gminy Izabelin z Gminą Mickuny.

Uchwała NR XXVII/223/17  za 14, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. 
Obecnych 14 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Izabelin do pod-
pisania umowy partnerskiej o wzajemnej współpracy z Gminą Dołni Czi-
flik w Republice Bułgarii. Gmina Izabelin i Gmina Dołni Cziflik z Republiki 
Bułgarii zamierzają zawrzeć umowę o wzajemnej współpracy opartej na 
zasadach partnerstwa i dobrowolności.   

Współpraca Gmin Partnerskich wpisze się w europejski proces integracji, 
promując atmosferę otwartości, wymiany i wzajemnego zrozumienia oraz 
przyczynia się do szerzenia postawy obywatelskiej w Europie.

Partnerstwo będzie miało na celu: 

1) nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy mieszkańcami Gmin 
Partnerskich; 

2) wymiana doświadczeń dotyczących funkcjonowania społeczności lokal-
nej, samorządu terytorialnego oraz dialogu pomiędzy ludźmi; 

3) podejmowanie wspólnych działań mających na celu rozwój Gmin Part-
nerskich;

4) wymiana umożliwiająca mieszkańcom, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, 
pogłębianie znajomości języka, wspólne spędzanie wolnego czasu oraz 
uczestnictwo w imprezach; 

5) prezentowanie tradycji i dorobku kulturalnego. 

Uchwała NR XXVII/224/17  za 12, 0 przeciw, 2 wstrzymało 
się. Obecnych 14 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 
Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art.5 
ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016r. poz.1764) 

Uchwała  NR XXVII/225/17  za 14, 0 przeciw, 0 wstrzymało 
się. Obecnych 14 w sprawie przyjęcia Karty Samorządności.  W dniu 16 
marca 2017 r. odbyło się w Warszawie Forum Samorządowe pod hasłem 
„Twój los w Twoich rękach”. Forum zostało zorganizowane przez: Zwią-
zek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unię Metropolii Polskich, 
Związek Województw RP, Związek Powiatów Polskich, Unię Miasteczek 
Polskich oraz Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych. 

Wspólnie wypracowano treść Karty Samorządności, której postanowienia 
przedstawiają podstawowe zasady ustroju państwa polskiego i rolę samo-
rządu terytorialnego. 

W związku z powyższym należy przyjąć zasady wyrażone w przedmioto-
wej karcie wypracowanej przez przedstawicieli samorządu terytorialnego.   

IM

SPROSTOWANIE

W materiałach z XXV sesji RGI w majowym numerze Listów do 
Sąsiada wkradł się błąd w głosowaniu  nad uchwałą XXV/201/17  dot. 
zwolnienia z opłat na usuniecie drzew.  Na sali obecnych było  13 
radnych, za 12, przeciw 0, wstrzymało się 1. 

Przepraszamy  za pomyłkę.

PANI ELŻBIECIE KOWALCZYK I NAJBLIŻSZYM

WYRAZY WSPÓŁCZUCIA 

Z POWODU ŚMIERCI MĘŻA

SKŁADAJĄ  RADNI I RADA SOŁECKA IZABELINA B. 
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UTW NA KONCERCIE JOANNY RAWIK

Poniedziałkowy poranek 15 maja br. 
dla słuchaczy Uniwersytetu Trzecie-

go Wieku rozpoczął  się śpiewająco. Na 
scenie Centrum Kultury Izabelin wystą-
piła Joanna Rawik, polska piosenkarka, 
aktorka, kobieta spełniona.  

Pomimo swoich 83 lat zaintrygowała nas swo-
ją niesłabnącą, cudownie pozytywną energią. 
Wyprostowana, szczupła, z piękną fryzurą, za-
dbana i kobieca. Jej temperamentu i witalności 
mogłaby pozazdrościć niejedna dwudziestolat-
ka. Z głową pełną pomysłów, przekazem treści 
tak ciekawym, że można by jej słuchać całymi 
godzinami. 

Jako piosenkarka debiutowała w połowie 
lat 50. XX wieku we wrocławskim kabarecie 
Kaczka. Ukończyła Studium Teatralne w Kiel-
cach, występowała w Teatrze Ziemi Łódzkiej 
i Teatrze Objazdowym w Lublinie, śpiewała 
z zespołem jazzu tradycyjnego Siedem Czarcich 
Łap,  współpracowała z krakowskim klubem 
Pod Jaszczurami i kabaretem Kundel. Zdoby-
ła znaczną popularność pod koniec lat 60. XX 

wieku, śpiewając niskim, charakterystycznym 
głosem. 

U nas przy fortepianowym akompaniamencie 
Marii Holki zaśpiewała m.in. Nie chodź tą ulicą, 
Mamy za mało siebie dla siebie,   Nie z każdej 
mąki będzie chleb,  Niczym się nie różnimy,  Po 
co nam to było, Romantyczność oraz kilka pio-
senek Edith Piaf, o której również z wielką pasją 
opowiadała. 

Dla mnie Joanna Rawik jest przykładem, że 
kiedy się idzie za swoimi marzeniami, człowiek 
się nie starzeje, jest witalny, szczęśliwy, pełen 
pozytywnej życiowej energii, która zaraża świat. 

Dziękujemy Pani Joannie za przypomnienie 
nam twórczości m.in. Wojciecha Młynarskiego 
i wielu innych znakomitych kompozytorów. 

Iwona Mazurek, fot. G. Nowicki

GRUZJA W IZABELINIE
W Dzień Matki 26 maja br. wszystkie mamy mogły się po-

czuć absolutnie wyjątkowo. Na dużej scenie w Centrum 
Kultury Izabelin wystąpił chór Adila z Gruzji. 

Zespół składający się z kilkunastu osób przeniósł nas swoim śpiewem, 
muzyką i tańcami na przepiękne tereny nieznanej Gruzji. Ich repertu-
ar wskrzesza i kultywuje folklor wszystkich regionów Gruzji. Członkowie 
chóru ubrani w barwne narodowe stroje opanowali również sztukę gra-
nia na popularnych instrumentach gruzińskich, takich jak Panduri, Chon-
guri, Gudastviri, Doli, Daira Diplipito czy Chiboni, którą zademonstrowali 
podczas występu. 

Zespół pod dyrekcją Maizeri’ego Cazteliani (Kutaisi, Gruzja) wykonał 
gruzińską muzykę ludową. Usłyszeliśmy m.in. Imeretian „Sakhumaro”, 
Lechkhumian „Makruli”, Svanetian „Perkhuli”, Kakhetian „Sachidao”, Men-
grelian”Chela”, „Kuchkhi Bedineri”, Adjarian „Makruli”.

To było wspaniałe widowisko nie tylko dla uszu i oczu, ale dla ducha. Bę-
dąc na koncercie poczułam zależności w relacjach damsko-męskich. Deli-
katność i urodę tych pierwszych oraz siłę i męstwo tych drugich. Podczas 
wykonania niektórych utworów bałam się, że „mury runą”. Była w nich 
taka energia, jak przy powstaniu świata. Ten koncert nie był zwykłym 
koncertem, lecz wielką podróżą w głąb siebie, do najgłębszych zaka-
marków duszy.

Iwona Mazurek, fot. J. Marciniak

SPEKTAKL TEATRALNY SANZARU – CZYLI CZYM JEST ZŁO…

W piątkowy wieczór 19 maja br.  
na naszej scenie wystąpił Wy-

szkowski Teatr Tańca ze spektaklem 
teatralnym „Sanzaru”.  

Przedstawienie poruszało nader aktualny te-
mat „zła”. I to nie tego globalnego jak wojny, 
zbiorowe tragedie czy zamachy terrorystycz-
ne, ale tego codziennego w postaci agresji, 
wulgaryzmu, braku szacunku, łamania za-
sad.

Zło jest powszechne, ogólnie dostęp-

ne, propagowane w mediach, dla wielu 
modne…

Jesteśmy nim karmieni każdego dnia, czasem 
trudno się przed nim uchronić. Obleka różne 
odzienia, nie zna zasad, łatwo przychodzi, ale 
trudno się go pozbyć. Współczesny świat poda-
je nam go na talerzu pod sam nos. Kusi, wabi, 
zachęca, bo przecież jesteś tego wart, musisz 
to mieć, nie ważne są reguły gry, ważny jesteś 
TY. Piękna kobieta, przystojny mężczyzna, su-
per auto, wielki dom, krem na młodość, pastylki 
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na witalność, tylko się pośpiesz, po trupach i do 
celu. Nieważne jakim kosztem, gnasz. Tracisz 
wartości, oddalasz się od rodziny, zapominasz 
jak wyglądają Twoje dzieci. Chcesz dogonisz 
czas, depczesz swoje życie i innych ludzi. Nie 
zauważasz tego, co ginie pod Twoimi stopami 

i jak Twoje słowa bardzo ranią, czasem zabija-
ją na długie lata. Używasz życia, jesteś królem. 
Ciemność i mrok zapada w Twojej duszy, ale 
Ty tego nie dostrzegasz. Obudź wreszcie, prze-
trzyj oczy, zobacz ! Gdzieś tam jest światło, idź 
w jego stronę, nie bój się wyboistych dróg. 

Podczas przedstawienia tancerze 
szukali rozwiązań  jak przeciwsta-
wić się złu. Postawili tezę, że kto nie 
widzi zła, nie słyszy zła, nie mówi 
o złu, tym samym chroni się od 
zła. Czy jest ona prawdziwa, każdy 
musi odpowiedzieć sobie sam. 

Kilkadziesiąt młodych kobiet na sce-
nie, które swoim ciałem, ruchem, 
tańcem wyraziły to, co trudno wy-
razić słowami. Do tego chwytająca 
za serce muzyka, w opracowaniu 
Tomasza Busławskiego i bardzo 
ważne światło pod kierownictwem 
Jędrzeja Jęcikowskiego, które do-

pełniało całości.  Brak słów, jakie wrażenie 
zrobił na mnie ten spektakl, to trzeba było zo-
baczyć, usłyszeć, ale przede wszystkim poczuć. 
Wielkie brawa dla znakomitych młodych, a jak-
że profesjonalnych tancerek z Wyszkowskiego 
Teatru Tańca.

Iwona Mazurek, fot. G. Nowicki

PREMIERA POLSKIEJ WERSJI FILMU „WĘGIERSKI KORYTARZ WARSZAWA 1944”

W środę 24 maja w Centrum Kul-
tury Izabelin miała miejsce pre-

miera polskiej wersji filmu „Węgierski 
Korytarz Warszawa 1944”, reżyserii 
Jamrik Levente.

Pokaż filmu zorganizowany został dzięki wspar-
ciu Wójta Gminy Izabelin Pana Witolda Mala-
rowskiego i Dyrektora Centrum Kultury Izabelin 
Pana Janusza Marciniaka. Współorganizatorami 
było Środowisko „Grupa Kampinos” ŚZŻAK, Fir-
ma HEXAR sp. z o. o., oraz Fundacja Niepodle-
gła Rzeczpospolita Kampinoska, która wspierała 
powstanie polskiej wersji filmu, a także nabyła 
prawa do jego dystrybucji na terenie Polski.

Film obejrzeli mieszkańcy gminy Izabelin, 
przedstawiciele sąsiednich gmin i dzielnic, oraz 
oficerowie i podoficerowie Wojskowej Akademii 
Technicznej.

Gościem specjalnym był Kornél Kussinszky, po-
mysłodawca, współtwórca i redaktor filmu, któ-
ry przyjechał na premierę z Budapesztu.

Obecni byli także mjr Jerzy Koszada i mjr Zyg-
munt Boczkowski, żołnierze „Grupy Kampinos” 
AK, świadkowie wydarzeń z 1944 roku, który 
udzielali wywiadów na potrzeby filmu.

Film ukazał mało znany epizod przyjaźni pol-
sko-węgierskiej. Stacjonujący pod Warszawą 
w chwili wybuchu Powstania Warszawskiego 
węgierscy żołnierze II Korpusu Rezerwowego 
odmówili Niemcom udziału w pacyfikacji po-
wstania. Odnosili się do żołnierzy Armii Krajowej 
z sympatią i zrozumieniem, nawiązały się ser-
deczne stosunki, trwały pertraktacje o przejściu 

żołnierzy węgierskich na stronę powstania.

Marcin Biegas, prezes Środowiska „Grupa Kam-
pinos” ŚZŻAK wygłosił słowo wstępne, przy-
bliżając widzom relacje polsko-węgierskie na 
przestrzeni wieków.

Z kolei po projekcji filmu wspomniany został 
nieżyjący już mieszkaniec Izabelina Mieczysław 
Ostoja-Mitkiewicz, który całe życie poświęcił 
na upamiętnianie przyjaźni polsko-węgierskiej. 
Powrócił temat utworzenia miejsca pamięci po-
święconego polsko-węgierskiemu braterstwu 
broni.

W drugiej części wydarzenia młoda pianistka 

Marta Plasota zabrała widzów w muzyczną 
podróż po klasycznych węgierskich utworach 
– marszach, czardaszach, jak i melodiach ludo-
wych.

Pokaz filmu zakończył się poczęstunkiem w holu 
głównym, gdzie uczestnicy mogli podzielić się 
wrażeniami i obejrzeć wystawę o „Grupie Kam-
pinos” AK przygotowaną przez mjra Jerzego Ko-
szadę, weterana walk w Puszczy Kampinoskiej. 

Relację z premiery filmu transmitowała TVP 
Warszawa.

Marcin Biegas



22

W niedzielę 28 maja br.  w naszym Centrum Kul-
tury odbyło się wyjątkowe wydarzenie, między-

pokoleniowe widowisko muzyczno-taneczne „Czas na 
taniec”.  

Był to koncert charytatywny,  podczas którego wystąpili zawodowcy, 
amatorzy, dzieci, młodzież i  dorośli. Tancerze zatańczyli w różnorod-
nych stylach tanecznych, byli w różnym wieku, na wielu poziomach 
zaawansowania, ale to, co zrobili miało jeden wspólny szczytnym cel! 
Na naszej scenie pokazaliśmy, że  taniec może łączyć,  a zielonego lu-
dzika ma każdy. Dziękujemy wszystkim tancerzom, którzy wzięli udział 
w projekcie. Byli to m.in. Dream Team CKI (Izabelin), S.P.2 z Józefo-
wa, The Tree house (Łomianki), Wyszkowski Teatr Tańca, Costa Latina 
Warszawa,  Costa Latina Junior (Warszawa), Grupa Oldboys Zespołu 
Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej (Warszawa), U3W Stowa-
rzyszenia Karan (Warszawa), Grupa Tanga Musicalowego Warszawa 
(Warszawa) oraz wielu tancerzom indywidualnym. 

Było pięknie,  różnorodnie, a wszyscy udowodnili, że kochają taniec. 
I Ci którzy występowali i Ci którzy wsparli projekt CZAS NA TANIEC fi-
nansowo. Dzięki Wam zebraliśmy fundusze dla dzieci z Domu Dziecka 
nr.1 im. Maryny Falskiej w Warszawie, dzięki którym dzieciaki  będą 
mogły rozpocząć swoją przygodę z tańcem!

Imprezę zorganizował, poprowadził i ułożył choreografię Łukasz Pro-
chacki.

Iwona Mazurek

KULTURA

ROZMOWA 
Z ŁUKASZEM 

PROCHACKIM
Panie Łukaszu, 28 maja br. w naszym 
Centrum Kultury Izabelin poprowadził 
Pan międzypokoleniowe widowisko 
taneczne pt. Czas na taniec. Impreza 
była charytatywna a jej celem było 
zebranie funduszy dla dzieci z Domu 
Dziecka nr 1 im. Maryny Falskiej w War-
szawie. Skąd się wziął pomysł współ-
pracy z domem dziecka na Bielanach 
i na czym będzie polegał ten projekt? 
Na początku tego roku wpadł mi do głowy 
pomysł, by zorganizować imprezę taneczną, 
w której wezmą udział tancerze z różnych 
grup i styli tanecznych. Chciałem, by połą-
czył tych wszystkich ludzi jeden szczytny 
cel, związany z tańcem. Długo się zastanawiałem co to mogłoby być. 
I tak pewnego dnia,  siedząc przy kawie pomyślałem, że grupą odbior-
ców mojego marzenia mogłyby być dzieci z jakiegoś domu dziecka. Mając 
doświadczenie w pracy z dziećmi,  wiem jak ogromnie dobry wpływ ma 
taniec  na ich rozwój i życie. 

Niesamowite dla mnie było to, że w momencie, gdy powiedziałem lu-
dziom o tym celu, z prośbą o wzięcie udziału w imprezie, wszyscy po kolei,  
bez zastanowienia, z otwartym sercem i uśmiechem na twarzy, wchodzili 
w projekt i szli za mną, wspierając mnie i pomagając. Zgłosiło się tyle 
chętnych osób, że musiałem z części  z nich zrezygnować. 

Przyszedł czas, kiedy wyciągnąłem telefon i zadzwoniłem do najbliższego 
domu dziecka na Bielanach. Pojechałem na spotkanie z panią dyrektor. Po 

wysłuchaniu mnie,  stwierdziła, że wchodzi w projekt i poprosiła o więcej 
szczegółów. Zacząłem, więc o nich myśleć. Jedno co wiedziałem od sa-
mego początku i co podpowiadało mi moje wewnętrzne ja,  to poczucie, 
że będę to robił charytatywnie. W rozmowie z dyrekcją, moją prośbą było 
to, że chciałbym być jedyną osobą, która koordynuje ten projekt i ma 
wpływ na to, kto prowadzi te zajęcia, w jakim stylu i celu je prowadzi. 
Projekt ma polegać na tym, ze dzieci z Domu Dziecka nr 1 w Warszawie 
będą miały przez kolejny rok szkolny zajęcia taneczne. Projekt jest o tyle 
specyficzny, że jest to środowisko, w którym jest ogromna rotacja. Jed-
ne dzieci wracają  do domów rodzinnych, inne idą do adopcji, a jeszcze 
inne przemieszczają się pomiędzy domami dziecka. Dlatego chciałbym, 
aby projekt był tak skonstruowany, by skorzystały wszystkie dzieci. I te, 
które są dłużej i te, które przeniosą, gdzie indziej. Chciałbym, żeby dzieci 
miały możliwość poznania różnych styli tańca, dlatego do projektu zapro-
siłem pedagogów tańca z różnych grup.  To pozwoli nam zaobserwować, 
w których stylach dzieci czują się najlepiej. Finałem tego projektu będzie 
występ taneczny w Centrum Kultury Izabelin, w 2018 roku.

Międzypokoleniowe występy tancerzy na naszej scenie miały 
wspomóc Państwa projekt. Czy to się udało, ile środków zebrali-
ście?
Tak, udało się. Goście, którzy przyszli na imprezę musieli zarezerwować 
bezpłatną wejściówkę. Po koncercie były zbierane pieniądze do puszek. 
Ludzie byli bardzo hojni. Zebraliśmy tyle, ile było nam potrzeba na rozpo-
częcie projektu, a nawet trochę więcej. W sumie ponad 4 tys. zł. Zbiórka 
była zorganizowana przez Fundację „Lustro marzeń”, która działa przy 
Domu Dziecka nr 1 im. Maryny Falskiej w Warszawie przy ul. Zjedno-
czenia. 

Na co będą wydane te pieniądze?
Na przykład na stroje, na opłacenie instruktorów tańca czy na sprawy or-
ganizacyjne. Są one dla nas taką latarnią, która rozjaśnia mrok i pokazuje, 
w którą stronę dalej iść. To jest taki dobry początek. Myślę, ze w ciągu 
roku będziemy organizować jeszcze inne akcje, odzywać się do sponso-
rów, żeby na koniec to fajnie sfinalizować. 

A teraz pytanie bardziej osobiste. Kocha Pan taniec. Od kiedy za-
czął się Pan nim interesować, tańczyć i jakie są Pana największe 
sukcesy w tej kwestii?
Zacząłem tańczyć taniec towarzyski  jak miałem 7 lat w  Centrum Tańca 
Swing na Bielanach. To właśnie tam rozpoczęła się moja taneczna przygo-
da i miłość do tańca. W tym roku obchodzę 25 lecie mojej kariery tanecz-
nej. Na swojej drodze poznałem wiele form i technik tańca m.in. taniec 
z osobami na wózkach inwalidzkich. Przez 10 lat tańczyłem jako zdrowy 
tancerz z Moniką Chojnacką, która poruszała się na wózku. To było dla 
mnie niesamowite doświadczenie i spojrzenie na taniec z zupełnie innej 
perspektywy. To był dla nas obojga fajny czas. Udało nam się kilka razy 
zdobyć razem  mistrzostwo świata. Jestem człowiekiem bardzo ambitnym 
i pracowitym. Podczas mojej kariery próbowałem różnych technik, ale gdy 
osiągnąłem już to, co było do osiągnięcia, to szukałem czegoś nowego. 
Jako dorosły człowiek zacząłem tańczyć w formacji tańca towarzyskiego 
Kamion Dance u Piotra Galińskiego. Było to dla mnie nowością, bo dzięki 
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temu poznałem pracę w zespole i różnice jakie są w pracy indywidualnej 
i w pracy grupowej. W tańcu w parze jest zasada, żeby wygrywać, jest 
duży wyścig, konkurencja, dążenie do perfekcji. W tańcu grupowym są 
zupełnie inne emocje i inna odpowiedzialność. Gdy pierwszy raz wygra-
łem z grupą mistrzostwa Polski, to ta radość była pomnożona przez ilość 
osób w zespole i to było niesamowite przeżycie i doświadczenie. W swoim 
życiu poznałem wiele stylów i technik tańca i tańczyłem prawie wszyst-
ko, oprócz break dance.  Jestem tancerzem uniwersalnym (śmiech). I tu 
płynnie przechodzę do koncertu „Czas na taniec”, który pokazał, ze tań-
czyć każdy może, bez względu na wiek, stan zdrowia, solo czy w grupie, 
umiejętności. 

Jakiś czas temu zakończył Pan swoją zawodową karierę tance-
rza towarzyskiego, ale nadal realizuje się Pan w tej branży. Układa 
Pan choreografie, trenuje młode pokolenie. Gdzie można Pana 
spotkać i skorzystać np. z nauki tańca? 
To był właśnie moment, kiedy poczułem, że ogromną radością dla mnie 
jest uczyć innych tańca i zarażać ich moją pasją. To wszystko było bardzo 
płynne. Jednocześnie tańczyłem i uczyłem innych. Moja praca wyrosła 
z pasji do tańca, a w jej trakcie zobaczyłem, że mam jesz-
cze talenty choreograficzne. Pracowałem z wieloma zespo-
łami, w wielu miejscach w Polsce. Miałem też przyjemność 
współtworzyć Wyszkowski Teatr Tańca, który u was ostat-
nio występował. Jestem osobą, która zajmuje się tańcem 
od wielu stron. Przez wiele lat pracowałem z najmłodszymi 
tancerzami w przedszkolach, dzięki temu nabrałem cier-
pliwości. Uczyłem tańca również w wielu ośrodkach m.in. 
w Domu Kultury w Wyszkowie, stworzyłem formację tańca 
towarzyskiego Costa Latina Warszawa, którą traktuję jak 
swoje dziecko. Moi tancerze są obecnymi vice mistrzami 
Polski w tańcach latynoamerykańskich. A obecnie przygo-
towujemy się do kolejnych Mistrzostw Polski, które odbę-
dą się za 3 miesiące w Opolu Lubelskim oraz w Krakowie. 
Przez dwa lata pracowałem również w Oświęcimiu pro-
wadząc tam formację tańca towarzyskiego. Współpracę 
z młodzieżą w Oświęcimiu wspominam bardzo dobrze. 
W tym roku prowadzę również zajęcia na Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku, gdzie mamy zajęcia ruchowe oraz rozpo-
cząłem wykłady z historii i teorii tańca. Kolejnym nowym 
dla mnie doświadczeniem była praca z trudną młodzieżą 
w zamkniętym ośrodku terapeutycznym.

Od  3 lat  pracuję również w prywatnej amerykańskiej szkole w Konstan-
cinie. Taniec jest tam traktowany jak przedmiot w ramach lekcji WF-u. Ta 
praca jest dla mnie wyzwaniem, bo nigdy nie pracowałem w amerykań-
skim stylu.

A czym się różni amerykański styl uczenia i pracy?
Uczy się tam w języku angielskim. A poza tym styl pracy Amerykanów 
trochę się różni, od stylu pracy Europejczyków. Tam wszystko jest po ame-
rykańsku, uczenie, wychowywanie, przekazywanie wartości. To jest szkoła 
międzynarodowa, więc uczy się tam szacunku do każdego człowieka bez 
względu na to skąd pochodzi, jakim językiem mówi, jaki ma kolor skóry, 
w co wierzy, jakie ma przekonania. Bardzo duży nacisk kładzie się w tej 
szkole na jednostkę, wciąż się podkreśla, że każdy jest wyjątkowy i jedyny 
w swoim rodzaju. Bez względu na to czy jest z Indii, Wietnamu, Ameryki 
czy spod Krakowa. Tam się uczy młodych ludzi szacunku do innych. 

Jakie ma Pan plany na najbliższe miesiące?
Ja działam zadaniowo. W najbliższym czasie chcę popracować nad projek-
tem „Czas na taniec”, poza tym muszę przygotować dwie formacje (Costa 
Latina Warszawa, Costa Latina Junior) do Mistrzostw Polski Formacji Ta-
necznych. Zespół Costa Latina Junior zadebiutuje na mistrzostwach. Do 
końca czerwca muszę obronić swoją pracę dyplomową na studiach. 

A jakie ma Pan największe marzenie?
Hm, moim największym marzeniem jest realizacja moich planów i żeby 
mi nic w tym nie przeszkodziło. Moim osobistym marzeniem jest to, żeby 
taniec niekomercyjnie integrował i łączył ludzi. Moje życie zawodowe i pry-
watne  jest tańcem, to wszystko się przenika i  jest wspaniałe, zdrowe. 
Taniec jest dla mnie środkiem komunikacji między ludźmi, poprzez gest, 
dotyk, mimikę, wspólne działania. Taniec jest też życiem do muzyki, który 
daje szczęście. 

I jeszcze pytanie, kim jest zielony ludzik z plakatu?
Pierwszy raz usłyszałem o zielonym ludziku od mojego nauczyciela tańca. 
Każdy człowiek na świecie ma w sobie zielonego ludzika i on, jak tylko 
usłyszy muzykę, to się budzi i nami porusza. Każdy zielony ludzik jest inny, 
każdy inaczej reaguje na muzykę, ma inną wrażliwość, każdy inaczej się 
rusza, ale każdy człowiek ma go wewnątrz siebie. Zielony ludzik w tej 
chwili jest już inicjatywą społeczną wielu ludzi, którzy mają go w sobie i są 
świadomi jego istnienia.

Zapraszamy Pana do realizacji swoich projektów w naszym Cen-
trum i serdecznie dziękujemy za prowadzenie i pomoc w rozkrę-
ceniu „dyskoteki pod gwiazdami” na pikniku CKI z okazji 10 -lecia. 
Dziękuję za rozmowę.

Iwona Mazurek, Janusz Marciniak, fot. Janusz Marciniak

zamieszczone zdjęcia  - ze spektaklu tanecznego „Czas na taniec”
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taniec 

FILMY DLA DZIECI

3 lipca 2017 godz. 11.00
Bystry Bill
reż. D. Taylor od 5 lat, 80 min

4 lipca 2017 godz. 11.00
Baśnie i bajki polskie 
różni reżyserzy, od 5 lat, ok 60 min

5 lipca 2017 godz. 11.00
Robinson Crusoe
reż .B. Stassen, V. Kesteloot od 7 lat, ok. 90 min

6 lipca 2017 godz. 11.00 
Czarnoksiężnik z Oz: Powrót Dorotki 
reż.  D. St. Pierre, W. Finn, od 7 lat, 92 min

7 lipca 2017 godz. 11.00
Fru  
reż C. D. Vita, od 5 lat, 86 min

10 lipca 2017 godz. 11.00
Hugo i łowcy duchów  
reż. T. Baumann, od 7 lat, 94 min

Kino za Rogiem

9 lipca 2017 godz. 18.00
Quatuor Europa - muzyczna podróż 
po Hiszpanii wystąpi kwartet smyczkowy
w repertuarze m.in. Granados, Albeniz, Bizet.
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny 

muzyka

wystawy
do 8 września 2017
Wystawa prac malarskich Renaty 
Poncyliusz Misiak
Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie

WAKACYJNE GODZINY OTWARCIA

od 1 lipca do 2 września 2017 r. :

    Poniedziałek     11.00-18.30

    Wtorek           9.00-16.00

    Środa           11.00-18.30

    Czwartek          9.00-16.00

     Piątek            9.00-16.00

     Sobota         NIECZYNNE

Uwaga!!! od 31 lipca do 5 sierpnia biblioteka NIECZYNNA.

21 czerwca 2017 godz. 16.00 
Pokazy grup baletowych CKI
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny
4,6,11,13,18,20,25,27 lipca 2017 godz. 17.00
zabawy taneczne 
»dla tych, którzy chcą pokochać taniec«
dla dzieci 5-7 lat
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny
4,6,11,13,18,20,25,27 lipca 2017 godz. 19.00
tańce latynoamerykańskie 
dla młodzieży od 16 lat i dorosłych
Centrum Kultury Izabelin, 10 zł za lekcję
21-24 sierpnia 2017
warsztaty taneczne 
godz. 17.00 - 18.00 dzieci 4-6 lat (koszt: 70 zł)
godz. 18.00 - 19.00 dzieci 7-10 lat (koszt: 70 zł)
godz. 19.00 - 20.30 młodzież 11- 15 lat (koszt: 100 zł)
Centrum Kultury Izabelin, zapisy: 22 752 68 28

teatr
24 czerwca 2017 godz. 12.00 
»Bajek zamieszanie na leśnej polanie«
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny
29 czerwca 2017 godz. 17.00 
»Doktor dzięcioł«
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny
27 lipca 2017 godz. 18.00 
»Sówka Mądra Główka«
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny
26 sierpnia 2017 godz. 12.00 
»Baltazar Bombka«
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

plastyka
6,7,13,14,20,21,27,28 lipca 2017
godz. 12.00 -13.30 / 13.30 - 15.00
warsztaty plastyczne dla dzieci od 7 lat
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

literatura
23 czerwca 2017 godz. 17.30
Dyskusyjny Klub Książki
W programie rozmowa na temat powieści
„Guguły” Wioletty Grzegorzewskiej

spotkania z podróżnikiem
14 lipca 2017 godz. 19.00
Peru. Inti Raymi - święto boga słońca
Spotkanie z podróżnikiem - Ryszardem Sobolewskim
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny 
28 lipca 2017 godz. 19.00
„Klątwa kameleona, łapówki i garbate krowy,
czyli OPOWIEŚCI Z MADAGASKARU”
Spotkanie z podróżnikiem - Michałem Sulimem
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny 

sport
5,7,12,14,19,21,26,28 lipca 2017 godz. 11.00-12.30
Gry i zabawy sportowe
zapisy: 22 752 68 28Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

GIMNASTYKA 
w Centrum Kultury Izabelin

o charakterze zdrowotnym, usprawniająca, przeciwdziałająca 
bólom kręgosłupa i stawów, mile widziani seniorzy

wtorek - 18.00 - 19.45 / czwartek - 17.15 - 19.00
sobota 8.00 - 10.00 
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10 lipca 2017 godz. 16.00
Panie Dulskie  
reż. F. Bajon, od 12 lat, 87 min

11 lipca 2017 godz. 18.00 
Nienasyceni
reż. G. Guadagnino, od 16 lat, 119 min

12 lipca 2017 godz. 16.00 
Jak dogonić szczęście
reż. P. Chelsom, od 12 lat, 114 min

13 lipca 2017 godz. 16.00
Niesamowita Marguerite
reż. X. Giannoli, od 16 lat, 123 min

14 lipca 2017 godz. 18.00
Labirynt kłamstw 
reż. G. Ricciarelli, od 12 lat, 118 min

17 lipca 2017 godz. 16.00
Facet na miarę 
reż. L. Tirard, od 12 lat, 94 min

18 lipca 2017 godz. 18.00 
Kochankowie z Księżyca
reż. W. Anderson, od 12 lat, 90 min

19 lipca 2017 godz. 16.00 
Dziś jestem blondynką
reż. M. Rothemund, od 16 lat, 118 min

20 lipca 2017 godz. 16.00 
Vincent chce nad morze 
reż. M. Huettner, od 12 lat, 95 min

21 lipca 2017 godz. 18.00
Chocolat
reż. R. Zem, od 16 lat, 114 min

24 lipca 2017 godz. 16.00
Wakacje Mikołajka 
reż. L. Tirard, od 7 lat, 96 min

25 lipca 2017 godz. 18.00 
Aferim!
reż. R. Jude, od 16 lat, 101 min

26 lipca 2017 godz. 16.00 
Pan Patyk się żeni 
reż. M. Lund, od 7 lat, 65 min

27 lipca 2017 godz. 16.00
Niesamowita Marguerite  
reż. X. Giannoli, od 16 lat, 123 min

28 lipca 2017 godz. 18.00
Geniusz
reż. M. Grandage, od 12 lat, 99 min

31 lipca 2017 godz. 16.00 
Powstanie Warszawskie
scenariusz: J. Ołdakowski, P. C. Śliwowski, 

11 lipca 2017 godz. 11.00
Paddington 
reż. P. King, od 7 lat, 91 min

12 lipca 2017 godz. 11.00 
Jacek i Placek 
reż. L. Gałysz, od 7 lat, 76 min

13 lipca 2017 godz. 11.00 
Ratchet i Clank 
reż. K. Munroe, od 7 lat, 90 min

14 lipca 2017 godz. 11.00
Kumba 
reż. A. Silverstone, od 5 lat, 82 min

17 lipca 2017 godz. 11.00 
Mały Książę 
reż. M. Osborne, od 7 lat, 101 min

18 lipca 2017 godz. 11.00 
Mikołajek 
reż. L.  Tirard, od 7 lat, 87 min

19 lipca 2017 godz. 11.00 
Baśnie i bajki polskie 
różni reżyserzy, od 5 lat, ok 60 min

20 lipca 2017 godz. 11.00 
Misiek w Nowym Jorku 
reż. T. Wall, od 7 lat, 76 min

21 lipca 2017 godz. 11.00 
Reksio (5 odcinków)
różni reżyserzy, od 5 lat, ok 60 min

24 lipca 2017 godz. 11.00 
Pan Patyk 
reż. A. Engmark, od 7 lat, 71 min

25 lipca 2017 godz. 11.00
Proszę słonia  
reż. W. Giersz, wiek b/o, 66 min

26 lipca 2017 godz. 11.00 
Rabusie fistaszków 
reż. R. Venokur, od 7 lat, 78 min

27 lipca 2017 godz. 11.00 
Ryś i spółka
reż R. Garcia, M. Sicilia, od 5 lat, 97 min

28 lipca 2017 godz. 11.00
Siedmiu krasnoludków ratuje Śpiącą Królewnę  
reż. B. Aljinovic, H. Siepermann, od  lat, 87 min

31 lipca 2017 godz. 11.00
Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta   
reż. E. Gato, od 7 lat, 88 min

FILMY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

3 lipca 2017 godz. 16.00
Antboy  
reż. A. Hasselbalch od 12 lat, 73 min

5 lipca 2017 godz. 16.00
Kwiat wiśni i czerwona fasola
reż. N. Kawase, od 12 lat, 109 min

6 lipca 2017 godz. 16.00 
Wszystko zostanie w rodzinie 
reż. N. Benamou, P. Lacheau, od 12 lat, 129 min

7 lipca 2017 godz. 18.00
Kret
reż. R. Lewandowski, od 16 lat, 108 min

W okresie wakacyjnym 

wstęp do Kina za Rogiem 

dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia jest 

BEZPŁATNY.

Bilet dla dorosłych kosztuje 5 zł.
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PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

KARTY HISTORIISPORT

MIEJSCE

 NA TWOJĄ 

REKLAMĘ

MIEJSCE

 NA TWOJĄ 

REKLAMĘ

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

W niedzielę, 28 maja 2017 roku, na szlaku Kampinoskiego 
Parku Narodowego, odbył się 10. Bieg Truskawki. 

W tegorocznej edycji Biegu Truskawki wzięło udział ponad 300 
biegaczy, dorosłych, ale również dzieci. Warunki pogodowe w tym 
roku były w miarę dobre. Co prawda w niektórych miejscach było 
dosyć mokro, a i komarów nie brakowało, jednak nie popsuło to 
znakomitej atmosfery. Start i metę zlokalizowano w Truskawiu, 
w którym było bardzo truskawkowo.

Na początku biegły przedszkolaki, a następnie dzieci szkolne. 
Wszyscy  młodzi uczestnicy biegu zostali  nagrodzeni  medalami 
oraz truskawkowymi smakołykami.

Następnie w biegu na 10 km wzięło udział około 250 osób 
dorosłych. Najlepszy wynik wśród mężczyzn uzyskał Sebastian 
Polak z KB Active Sport Warszawa   z czasem 34:21, a wśród kobiet 
Ola Pucek-Mioduszewska z Ortoreh Team Warszawa  z czasem 
44:51 oraz para Agnieszka Kwiatkowska i Adrian Kwiatkowski 
z nadystansie.pl Warszawa Pary  z czasem 42:14. Na zakończenie 
imprezy odbyło się wręczenie medali na podium oraz losowanie 
nagród sponsorów. Dziękujemy firmie Laboratorium kosmetyczne 
Joanna za ufundowanie kosmetyków.Wszystkim, którzy wzięli 
udział w tegorocznej edycji dziękujemy i gratulujemy.

Zapraszamy za rok! 
IM

fot. B. Jagodzińska

X BIEG TRUSKAWKI
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GABINET STOMATOLOGICZNY
Joanna  Wronkowska

tel. 791 984 484

05-080 Izabelin

ul. Orła Białego 81

22 722 76 77 

KARTY HISTORIIREKLAMY

Internet światłowodowy

tel. 512 767 208
www.kampinostelco.pl

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
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KAZIMIERZ DOLNY
JANOWIEC
wycieczka 1-dniowa

30 czerwca 2017
wyjazd: g. 7.45 / powrót: g. 20.30

CENA: 
studenci UTW: 65 zł

pozostali: 99 zł
zniżka dla dziecka do 12 lat: -20 zł
Cena nie zawiera biletów wstępu.

ZAPISY I WPŁATY 
W SEKRETARIACIE CKI 

do 12 czerwca 2017
tel. 22 752 68 28

Prosimy o podanie numeru PESEL 
i numeru telefonu komórkowego

W programie m.in.: 
KAZIMIERZ DOLNY:

• renesansowe i barokowe spichleże
• rynek • kościół farny

• zamek dolny i baszta • Góra Krzyży

JANOWIEC:
• zamek

witajcie w naszej 

bajce

18 czerwca 2017
godz. 17.00 / wstęp wolny

koncert uczniów STUDIA PIOSENKI
piosenki z popularnych bajek

9 lipca 2017    godz. 18.00  
wstęp wolny Koncertowi towarzyszą:

Degustacja wina
Prelekcja audiowizualna

JERZY WOJTYSIAK

centrum kultury izabelin
teatrzyki 
24 czerwca godz. 12.00 

„Bajek zamieszanie na leśnej polanie”

29 czerwca godz. 17.00 „Doktor dzięcioł”

27 lipca godz. 18.00 „Sówka Mądra Główka”

26 sierpnia godz. 12.00 „Baltazar Bombka”
wstęp wolny

zabawy taneczne dla dzieci 5-7 lat    

„DLA TYCH, KTÓRZY CHCĄ POKOCHAĆ TANIEC”

  4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 lipca 2017 (wtorki i czwartki) godz. 17.00 wstęp wolny

zaprasza w WAKACJE 

dzieci, młodzież i dorosłych na:

tańce LATYNOAMeRYKAŃSKIe

dla młodzieży od 16 lat i dorosłych

  4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 lipca 2017 (wtorki i czwartki) godz. 19.00 10 zł /zajęcia

warsztaty pLASTYczne od 7 lat   

6,7,13,14,20,21,27,28 lipca 2017 (czwartki i piątki) 

godz. 12.00 - 13.30 / 13.30 -15.00 wstęp wolny

gry i zabawy sportowe 7 -12 lat   

5,7,12,14,19,21,26,28  lipca 2017 (środy i piątki) 

godz. 11.00 - 12.30  wstęp wolny
zapisy: tel. 22 752 68 28


