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W SKRÓCIE

Rozbudowa przedszkola w Laskach
Wakacje to w przedszkolach czas wszelkich na-
praw i remontów. Podobnie wygląda to w naszym 
przedszkolu. W  maju rozpoczęła się budowa auli 
w Gminnym Przedszkolu w Laskach, która ma po-
mieścić dwie grupy najstarszych przedszkolaków. 
Natomiast z chwilą rozpoczęcia się wakacji ruszyła 
wymiana centralnego ogrzewania w starej części 
budynku, wymiana pieca CO i inne prace remon-
towe, związane z bieżącymi potrzebami. Kuchnia 
wzbogaciła się o długo wyczekiwany wyciąg, któ-
ry ma zapewnić właściwą temperaturę zarówno 
w kuchni, jak i w pomieszczeniach magazynowych, 
w obieraku i w pomieszczeniu, w którym znajdują 
się zmywarki. Mimo trwających prac remontowo-
-budowlanych w sierpniu rozpoczęliśmy wakacyjny 
dyżur. Niestety podwórko nadal nie jest w pełni 
dostępne dla przedszkolaków, ale staramy się, aby 
dzieci mogły korzystać z tej części podwórka, która 
zapewnia im bezpieczeństwo. 

Robimy wszystko, aby przedszkole było we wrze-
śniu gotowe na przyjęcie  ponad dwustu dzieci 
(dziewięciu grup).

Małgorzata Przestrzelska – dyrektor przedszkola

Paczkomat InPostu w Izabelinie
Czas – najbardziej deficytowy towar XXI wieku. Ciągle go gonimy, podczas 
gdy on sprytnie nam ucieka i ciągle mamy go za mało. Upominają się o niego 
nasi bliscy, rodzina, przyjaciele, praca zawodowa, domowe porządki, pusta 
lodówka, a nawet nasz pies. Wszyscy chcą od nas jednego, by podarować 
im trochę naszego czasu. Gonimy, łatamy dziury, rozmyślamy, co zrobić, by 
mieć go więcej, by zyskać choć godzinkę i jak najmniej go marnować. Jedną 
z takich metod są np. zakupy przez Internet. Możemy zamówić wszystko to, 
co nam potrzeba i co oferują nam internetowe sklepy. Potem kurier przywozi 
nam przesyłkę pobierając za to opłatę, czasem niemałą. Dlatego lepszym roz-
wiązaniem są paczkomaty, dzięki którym mamy zamówiony towar w krótkim 
czasie, bez ponoszenia kosztów za przesyłkę. Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom współczesnego świata mamy i my swój nowoczesny paczkomat 
InPostu do samodzielnego odbierania przesyłek 24 godziny na dobę, 7 dni 
w tygodniu. Paczkomaty InPost to największa na świecie sieć nowoczesnych 
urządzeń pomagająca zaoszczędzić czas i pieniądze. 

Nowy żółty paczkomat działa od 1 lipca br. w Izabelinie przy ul. Matej-
ki 21 (na tyłach Centrum Kultury Izabelin). 
Zachęcamy do korzystania!

Iwona Mazurek, fot. Grzegorz Nowicki

PIKNIK IZABELINA C
Wójt Gminy Izabelin, sołtys 

oraz Rada Sołecka Izabelina C 
serdecznie zapraszają mieszkańców na 

PIKNIK SOŁECKI
który odbędzie się 

16 września br.  
w godz. 14.00-18.00 

na Polanie Jakubów 
przy Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego.

Podczas pikniku przewidziane są liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych 
m.in.: 

dmuchane zjeżdżalnie, konik, bańki mydlane, 
spacer z przewodnikiem po lesie, 

malowanie buziek, zabawy dla dzieci, grochówka
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Podpisanie umowy 
na wykonanie sieci kanalizacyjnej w Hornówku
Z przyjemnością pragnę Państwa poinformować, że w dniu 31 lipca 2017 r 
w siedzibie Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin 
„Mokre Łąki” Sp. z o.o. została podpisana umowa na realizację budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Fe-
dorowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, 
Polna w miejscowości Hornówek. Wartość realizowanych prac będzie przekra-
czać 3,3 mln. zł.  Umowę ze strony GPWiK podpisał Waldemar Roszkiewicz 
Prezes i Marcin Sobczak Członek Zarządu, natomiast ze strony wykonawcy i Pan Szczepan Mielczarczyk  właściciel Firmy Handlowo-Usługowej 
INSTAL-BUD, Podpisanie umowy rozpoczyna pracę przy kolejnym z zadań realizowanych w ramach projektu pn „Poprawa ochrony środowiska 
i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ra-
mach 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.
Roboty budowlane rozpoczną się w najbliższych tygodniach po przygotowaniu przez wykonawcę zaplecza budowy i potrwają do lata przyszłe-
go roku. Związane będzie to również z utrudnieniami w ruchu na wymienionych ulicach. O poszczególnych terminach robót mieszkańcy ulic na 
których będą wykonywane prace, będą informowani na bieżąco przez wykonawcę oraz GPWiK. 

(-) Waldemar Roszkiewicz
Prezes Zarządu GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.

 

SOŁECTWO DATA GODZ. MIEJSCE

Hornówek
04.09.2017 

poniedziałek
18:00

Centrum Kultury 
Izabelin 

ul. Matejki 21

Truskaw 05.09.2017  
wtorek 18.00

Centrum Kultury 
Izabelin 

ul. Matejki 21

Mościska 23.09.2017 
sobota 17:00

Mościska 

Szkoła Podstawowa

ul. Arkuszowa 202

Izabelin B 21.09.2017 
czwartek 18:00

Centrum Kultury 
Izabelin 

ul. Matejki 21

Laski 22.09.2017 
piątek 18:00

Przedszkole Gminne 

w Laskach ul. 3 Maja

Izabelin C 28.09.2017 
czwartek 18:00

Centrum Kultury 
Izabelin 

ul. Matejki 21

Sieraków 27.09.2017 
środa 18:00

Centrum Kultury 
Izabelin 

ul. Matejki 21

ZEBRANIA SOŁECKIE we wrześniu 2017 r.

9 września 2017
godz. 16.00-19.00

Izabelin B, plac zabaw przy ul. Zagłoby

Rada Sołecka Izabelina B
zaprasza Mieszkańców

na

piknik rodzinny Izabelina B

POŻEGNANIE 
LATA

w programie:

GRILL Z KIEŁBASKAMI

WSPÓLNE ŚPIEWANIE

KONKURSY DLA DZIECI Z NAGRODAMI

WYSTĘP Z AKORDEONEM NA LUDOWO / FOLKLOR Z CAŁEJ POLSKI

Maria Holka (akordeon, śpiew) i Aleksander Baszun (bęben radomski, klarnet, szałamaja, flety, 

śpiew) zaprezentują pieśni ludowe kurpiowskie, podhalańskie, wielkopolskie, podlaskie i inne. 

TAŃCE
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Z ŻYCIA GMINY

VI KONCERT SZANUJEMY SIĘ I WSPIERAMY 

5 czerwca 2017 roku, w Centrum 
Kultury Izabelin odbył się VI 

koncert „Szanujemy się i wspieramy”.

Organizatorami koncertu są: Wójt 
Gminy Izabelin, Zespół Szkół w Iza-
belinie oraz Centrum Kultury Izabelin.

Koncert poprowadzili: Daria Kuźniecow-Dud-
ko – przewodnicząca Rad Rodziców Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Izabelinie, ko-
ordynator programu „Szkoła bez przemocy” 
oraz Bartłomiej Kornatowski nauczyciel przy-
rody, pomysłodawca i organizator Szkolnego 
Konkursu Talentów SZKKOT.

Antoni Zych – dyrektor Zespołu Szkół w Iza-
belinie i wicedyrektorzy: Barbara Szum-
mer oraz Anita Fieducik wręczyli dyplomy 
i nagrody wyróżnionym uczniom z klas 1-6 
Szkoły Podstawowej i 1-3 Gimnazjum z Ze-
społu Szkół w Izabelinie – za bezinteresow-
ną pomoc i życzliwość okazywaną poszko-
dowanym koleżankom i kolegom w ramach 
programu „Szkoła bez przemocy” w roku 
szkolnym 2016/2017. 

Dzięki stosowanym zasadom programu, 
w Zespole Szkół w Izabelinie uczniowie, na-
uczyciele i rodzice nieustannie przeciwdzia-
łają agresji i przemocy przez zwiększenie 

świadomości tego problemu. Wdrażane są 
konkretne narzędzia, które skutecznie i sys-
temowo zwalczają agresję i przemoc. 

Nagrodzono także gimnazjalistów ze Szkol-
nego Klubu Wolontariusza za pomoc niesio-
ną nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej 
w opiece nad uczniami klas 1-3 w świetli-
cy szkolnej oraz uczniów zaangażowanych 
w akcje społeczne. 

Publiczność z dużym zainteresowaniem 
obejrzała prezentację autorstwa gimnazja-
listki Pauliny Słomczyńskiej „We could be 
immortals” – przedstawiającą działalność 
naszych uczniów podczas akcji takich jak: 
Światowy Dzień Serca 2016, Dni Belgijskie 
w Warszawie 2016, Zabawa to poważna 
sprawa, czy akcja Sofy z IKEA. 

Nagrody dla wyróżnionych uczniów ufundo-
wała firma Warbus Sp. z o.o.

Podczas koncertu nagrodzono także laureatów 
konkursu profilaktycznego „Nie używam”. 
Celem konkursu było kształtowanie wśród 

uczniów, poprzez aktyw-
ną twórczość, postaw 
propagujących zdrowy 
styl życia, jak również 
rozwijanie świadomości 
związanej z zagrożeniami 
wynikającymi ze stoso-
wania różnego typu uży-
wek. Zadaniem uczestni-
ków było przygotowanie 
projektu koszulki (T-shirt) 
zniechęcającej do sto-
sowania różnego typu 
używek. Dla laureatów 

przygotowano niespodziankę – koszulki z na-
drukiem według projektu własnego autorstwa 
oraz dyplomy. Organizatorem konkursu był 
Zespół ds. Profilaktyki – Anna Szugzda-Baran, 
Małgorzata Jarzyna, Małgorzata Słomczyńska, 
Iwona Mączka-Leonhardt oraz Karolina Tala-
rek-Zgódka. Projekt wsparła Maryla Łukasiń-
ska – przewodnicząca Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych.

Tegoroczny VI koncert „Szanujemy się 
i wspieramy” obfitował w bogaty program 
artystyczny. Wystąpili laureaci Szkolnego 
Konkursu Talentów SZKKOT 2017 oraz gru-
pa Izabelińskie Słowiki, prowadzona przez 
Elżbietę Olejnik – nauczycielkę muzyki.

Przedstawienie teatralne „Baśniowy ambaras”
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Niektórzy z wyróżnionych uczniów w programie 
„Szkoła bezprzemocy” z dyrekcją szkoły: 

Antonim Zychem i Barbarą Szummer
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Najmłodsi uczniowie z klas 1-3 Szkoły Pod-
stawowej oczarowali widzów świetnie za-
granymi rolami w przedstawieniu pt. „Ba-
śniowy ambaras”. Nad występem czuwały 
– Anna Szymczak oraz Magdalena Białecka 
– nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej 
z Zespołu Szkół w Izabelinie. 

Do organizacji koncertu włączyło się 240 
wolontariuszy! Ponad 200 to uczniowie 
z Zespołu Szkół w Izabelinie. Większość 
stanowią tzw. wierni wolontariusze, którzy 
wspierają nas od 6 lat. Do akcji włączają 
się także nowi – nadzieja na najbliższe lata.

Każdy wolontariusz mógł sobie wybrać 

zadanie: od projektu naklejki na kotylion; 
produkcję kotylionów; przygotowanie prac 
tematycznych zdobiących salę koncertową; 
obsługę stołu bankietowego, przygotowa-
nie wypieków, obsługę sali koncertowej, 
rejestrację wolontariuszy, dystrybucję koty-
lionów wśród gości, przygotowanie prezen-
tacji, prac plastycznych, operowanie świa-
tłem z dyżurki,  występy artystyczne…. Ich 
wkład jest dobrowolny. Wspierają nas dla 
idei, bezinteresownie. Brawo!

W trakcie koncertu przeprowadzono pu-
bliczną zbiórkę pieniędzy na rzecz niepełno-
sprawnej Ani i jej mamy. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Ludziom 
Dobrej Woli, którzy pomogli w organizacji 
koncertu. W sposób szczególny dziękujemy 
Państwu: Witoldowi Malarowskiemu, Ry-
szardowi Haczkowi, Beacie Pilaszek, Kata-

rzynie Wojtak, Marcie Wojtachnio z Urzędu 
Gminy Izabelin; Januszowi Marciniakowi, 
Maryli Łukasińskiej, Marcinowi Bończakowi, 
Grzegorzowi Nowickiemu, Krzysztofowi Pu-

chowskiemu, Karolinie Dubaniewicz z Cen-
trum Kultury Izabelin; Antoniemu Zychowi, 
Barbarze Szummer, Anicie Fieducik, Ryszar-
dowi Górce, Małgorzacie Słomczyńskiej, 
Annie Szugzdzie-Baran, Małgorzacie Jarzy-
nie, Elżbiecie Olejnik, Katarzynie Karczma-
rek, Edycie Sobotce-Krupie, Annie Ordon, 

Annie Szymczak, Magdalenie Białeckiej, 
Bartłomiejowi Kornatowskiemu, Łukaszowi 
Druchlińskiemu, Beacie Wawrzynieckiej, 
Sylwii Balcerowskiej, Annie Górka, Annie 

Sakowicz i uczniom-
-wolontariuszom z Ze-
społu Szkół w Izabeli-
nie; Krzysztofowi Przy-
byszowi; Katarzynie 
Szymonik - Warbus 
Sp. z o.o.; Magdalenie 
Krasowskiej – Akade-
mia Tańca Loff; Kindze 
Pacewicz-Beredzie – 
Doken Wystrój Okien; 
Patrycji i Zbigniewowi 
Bykowskim – drukar-
nia EDRUK; Ryszar-
dowi Goljatowskiemu 
– drukarnia Ergo-Druk; 
Agnieszce Śliwczyń-
skiej – Compet Kel; 
Anicie Nowakowskiej-
-Marek i Wioletcie Bo-
czek – Promo Marka 
oraz Joannie Śledziń-
skiej – Kidsforever.pl. 

Jesteśmy razem. 

W górę serca.

Tekst: Daria Kuźniecow-Dudko

Zdjęcia: Joanna Śledzińska/kidsforever.pl

Zgromadzeni goście

W
yróżnieni uczniow

ie G
im

nazjum
, którzy zaangażow

ali się 
w

 akcje społeczne

Występ Akademii Tańca Loff 
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Z ŻYCIA GMINY

Izabelin, 8 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Izabelin zawiadamia:

Działając na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku 
z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity 
Dz. U. z 2017 r. poz. 220)

O wyłożeniu do wglądu publicznego:

„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla Gminy Izabelin  na lata 2017-2020

 z perspektywą do 2032 - aktualizacja”

Powyższy dokument wyłożony jest do wglądu na okres 21 dni, tj. od 01.09.2017 r. do 
22.09.2017 r. 

Dokument jest dostępny na stronie internetowej w zakładce Ogłoszenia dot. 
Planów zagospodarowania:  http://www.bip.izabelin.pl/p,133,dot-planow-
zagospodarowania  oraz w Urzędzie Gminy, w pok. 1, w godzinach urzędowania: 
w poniedziałek od 9:00 do 18:00, w pozostałe dni od wtorku-do piątku w godzinach 
od 8:00 do 16:00.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię 
elektryczną i paliwo gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, 
zastrzeżenia i uwagi w trakcie wyłożenia dokumentu. 

Uwagi proszę składać osobiście, w siedzibie Urzędu Gminy w pok. nr 1 w godzinach 
urzędowania, drogą elektroniczną na adres  izabelin@izabelin.pl  lub przesłać na 
adres:

Urząd Gminy Izabelin 
ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

Osobą do kontaktu jest p. Krzysztof Stańczyk, Kierownik Wydziału Gospodarki 
Przestrzennej,  e-mail: k.stanczyk@izabelin.pl, tel. 22 722 89 35

lub bezpośrednio do Wykonawcy:

Małopolska Fundacja Energii i Środowiska
ul. Krupnicza 8/3a, 31-123 Kraków

Osobą do kontaktu jest p. Tomasz Lis, e-mail: pz.izabelin@gmail.com, tel. 604 17 64 17.

Wójt Gminy Izabelin

BUDOWA 
MASZTU TELEFONII 

KOMÓRKOWEJ 
WE WSI HORNÓWEK

Rozpoczęła się budowa stacji bazo-
wej telefonii komórkowej PLAY. 

Inwestorem jest firma P4 sp. z o.o. In-
westycja realizowana jest na działce 
stanowiącej własność Gminy Izabelin. 

Teren ten zgodnie z ustaleniami obowiązu-
jącego planu przeznaczony jest na cmen-
tarz. Na mocy  podpisanej umowy firma P4 
sp. z o.o. musi udostępnić stację pozosta-
łym operatorom sieci komórkowych. W ra-
mach realizowanej inwestycji pobudowana 
zostanie wieża wysokości 50 m - wysokość 
wieży wynika z terenu na jakim jest realizo-
wana - zalesiony czyli musi być nad istnieją-
cym drzewostanem, a ponadto musi być za-
pewnione miejsce na zamontowanie na niej 
urządzeń przez pozostałych operatorów.

Stacja bazowa zostanie podłączona do sieci 
energetycznej w ul. 3 Maja – podłączenie 
wykonane zostanie do słupa po północnej 
stronie ul. 3 Maja na wysokości wjazdu na 
teren Parafii św. Franciszka z Asyżu. Przyłą-
cze zrealizowane zostanie na terenie użyt-
kowanym przez Parafię, wzdłuż zachodnie-
go ogrodzenia po działce nr ew. 6/23 (sta-
nowiącej własność Gminy Izabelin). 

Ponadto w ramach inwestycji firma P4 sp. 
z o.o. wybuduje drogę dojazdową – ul. 
ks.Andrzeja Santorskiego, na odcinku od ul. 
ks.Aleksandra Fedorowicza do końca istnie-
jącego cmentarza.

Tekst i zdjęcia: Maciej Patrycy

PRZEKAZANIE GRUNTÓW NA POWIĘKSZENIE 
ISTNIEJĄCEGO CMENTARZA KATOLICKIEGO 
WE WSI HORNÓWEK

Negocjacje w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntów na 
powiększenie istniejącego cmentarza we wsi Hornówek (potocznie 

nazywanego w Izabelinie) wchodzą w decydującą fazę. 

W najbliższych dniach odbędzie się wizja w terenie z udziałem Ekonoma archidiecezji 
warszawskiej Księdza prałata Mariana Racińskiego. Zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy 
Izabelin uchwałami na powiększenie cmentarza oddane zostaną w użytkowanie wieczyste 
działki nrnr ew. 882, 1/18, 883 obr. Hornówek o łącznej powierzchni 4010 m2. Ponadto 
Parafia nabędzie od Gminy Izabelin działkę nr ew. 536/2 o pow. 345 m2. 

Tekst i zdjęcia: Maciej Patrycy
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3 czerwca 2017 r. w Centrum Kultu-
ry Izabelin nastąpiło podsumowa-
nie konkursu współorganizowanego  
przez Izabelińskie Stowarzyszenie 
Partnerstwa Miast i Gmin razem z na-
szym Gimnazjum. 

W uroczystym wręczeniu nagród wzięli 
udział uczniowie z Niemiec, którzy w tym 
czasie byli gośćmi naszych gimnazjalistów. 
W V edycji konkursu „Międzynarodowe 
zagadki matematyczne” wzięło udział 102 
uczniów ze szkół w Izabelinie, Borken 
i Meru. W konkursie indywidualnym trzy 
pierwsze miejsca zajęli uczniowie Gimna-
zjum w Izabelinie tzn.: Stanisław Świer-
czewski - I miejsce, Joanna Żukowska - II 
miejsce, Marta Szaga - III miejsce.  W ka-
tegorii zespołowej wyniki przedstawiają się 
następująco:

MIĘDZYNARODOWE ZAGADKI MATEMATYCZNE 
I miejsce (Polska) - Julia Kulicka, Amanda 
Sakowicz, Marta Szaga, Stanisław Świer-
czewski, Joanna Żukowska
II miejsce (Francja) - Maleho Massamo-
una, Kenza Firpionn
III miejsce (Francja/Niemcy)

1 zespół: Lucille Jaffray, Marie Dumoulin, 
Damien Bussy
2 zespół: Emilie Albert, Charlene Depothuis
3 zespół: Alya Guacide, Mery Anne Saint-
prix, Arthur Guinet
4 zespół: Gabriele Ramm, Edona Rulani.

Komisja przyznała również wyróżnienia dla 
uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki 
w konkursie, w danym kraju:
Francja - Lisa Camdessanche, Pauline Marette
Niemcy - Kevin Krohn, Jonathan Brinkman.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróż-
nionym i zapraszamy za rok do udziału 
w następnej edycji konkursu!

Magdalena Majdańska-Kozak  

Wójt gminy Izabelin zaprasza mieszkańców oraz 
organizacje pozarządowe do wzięcia udziału 

w konsultacjach społecznych, czyli do wypowiedzenia 
się w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie gminy Izabelin.

Uwagi i opinie do konsultowanego dokumentu będzie można 
zgłaszać w terminie od 31 sierpnia 2017 r. do 15 września 
2017 r.:

1) na adres poczty elektronicznej: a.bartoszewicz@izabelin.pl,

2) na adres: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 
05-080 Izabelin,

3) lub za pośrednictwem faxu na nr 22 722 80 06.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Izabelin jest aktem prawa miejscowego, który określa m. in.:

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na 
terenie nieruchomości, 

2) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunal-
nych i nieczystości ciekłych (szambo) z terenu nieruchomości 
oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

3) obowiązki osób posiadających zwierzęta domowe.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji dostępne są na 
gminnej stronie internetowej: 

https://www.gmina.izabelin.pl/150,konsultacje-spo-
leczne.html?tresc=2426 

lub pod nr telefonu (22) 722 89 52



8

Z ŻYCIA GMINY

WAKACJE W GMINIE I POZA NIĄ

PÓŁKOLONIE 
W IZABELINIE

Mimo, że ostatni dzwonek roku 
szkolnego 2017/2018 wybrzmiał 

23 czerwca, to szkoła podstawowa 
w Hornówku do końca lipca tętniła 
życiem. Wszystko za sprawą półkolo-
nii zorganizowanych przez MLSPORT 
przy współpracy z gminą Izabelin oraz 
Zespołem Szkół w Izabelinie. 

W terminach 3-7.07.2017, 10-14.07.2017 
oraz 17-21.07.2017 odbyły się 3 turnusy 
półkolonii przeznaczonych dla dzieci z gmi-
ny Izabelin, w których uczestniczyło ponad 
110 osób.

Zorganizowany czas sprawił, że dzieciaki 
uczestniczące w półkoloniach zapomniały, 
czym jest nuda. W programie zajęć znala-
zły się liczne atrakcje. Między innymi nasi 
uczestnicy w parku trampolin Hangar 646, 
mogli pod okiem instruktorów próbować 
różnych ewolucji i oddawać się zabawom 
z wykorzystaniem sprzętu dostępnego na 

terenie parku. Na miejscu czekało na na-
szych uczestników prawie 80 trampolin, 
poducha powietrzna do bezpiecznej nauki 
akrobacji, kosze do koszykówki, strefa do 
zbijaka, strefa z parkourowymi przeszkoda-
mi oraz ścieżka akrobatyczna. 
Ponadto w programie półkolonii znalazły się 
wyjazdy do kina, podczas których mogły 
obejrzeć premierowe bajki oraz wyjazdy na 
kręgle, gdzie wspólna rywalizacja rozgrze-
wała atmosferę do czerwoności. 

To co było wspólne dla wszystkich turnu-
sów, to aktywność fizyczna, która pod róż-
nymi postaciami pojawiała się każdego dnia 
na półkoloniach. W ramach zajęć uczest-
nicy korzystali z sali gimnastycznej oraz 
placów zabaw znajdujących się na terenie 
szkoły. Poza tym organizowane były piesze 
wycieczki na polanę do Lipkowa, podczas 
których wychowawcy organizowali gry te-

renowe, które łączyły aktywność fi-
zyczną z rozwijaniem kreatywności 
i logicznego myślenia. 

Oprócz aktywności fizycznej, dzie-
ci rozwijały swoje umiejętności 
plastyczne i manualne. Tworzyły 
własne, oryginale wersje koszulek 
kolonijnych, uczyły się jak można 
wykorzystać m.in. niepotrzebne pla-
stykowe butelki, patyczki po lodach, 
rolki papieru. Wykorzystując swoją 
wyobraźnię tworzyły skarbonki oraz 

ramki na zdjęcia.
Rodzice, każdego dnia odbierali uśmiech-
nięte pociechy, chociaż często dzieci były 
zaskoczone, że to już koniec. Nie od dziś 
jednak wiadomo, że podczas dobrej zaba-
wy czas szybko mija! To co sprawiało nam, 
jako wychowawcom najlepszą przyjemność 
to pozytywne opinie ze strony uczestników 
i ich rodziców oraz to, że wielu z nich zosta-
wało z nami na kolejne turnusy. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom naszych 
półkolonii!!! 

Tekst i zdjęcia: Łukasz Konarski

SZLAKIEM 
PIASTÓW

Tygodniowy wyjazd wakacyjny dzie-
ci i młodzieży z naszej izabelińskiej 

parafii obfitował w wiele atrakcji. I to 
nie tylko rozrywkowych, ale przy oka-
zji również edukacyjnych. Program ko-
lonii obejmował bowiem wycieczki do 
miejsc związanych z początkami pol-
skiej państwowości, takich jak Gnie-
zno, Biskupin czy Kruszwica.

29 czerwca 30-osobowa grupa wyruszy-
ła do Przybrodzina, miejscowości leżącej 
niedaleko Poznania, nad pięknym Jeziorem 
Powidzkim. Po drodze koloniści odwiedzili 
Licheń, gdzie zainaugurowali wyjazd mszą 
św. w Sanktuarium M.B. Bolesnej Królowej 
Polski oraz wspomnianą Kruszwicę, a w niej 
przepiękną kolegiatę romańską oraz tzw. 
Mysią Wieżę, czyli pozostałość zamku, zbu-
dowanego przez króla Kazimierza Wielkiego 
około 1350 roku. Tego dnia odbył się także 

W tym roku nasi uczniowie mieli naprawdę długie wakacje. Rok szkolny 
zakończył się 23 czerwca, a rozpocznie się dopiero 4 września. W ten 

oto sposób młodzi ludzie mają 71 dni wolnego. Ach, trochę im zazdrościmy tej 
laby. Aby nasze pociechy nie nudziły się w domu a rodzice, by spokojnie mogli 
pracować nie martwiąc się o swoje dzieci, różne jednostki w naszej gminie 
podjęły się organizacji letniego wypoczynku. Były to m.in. szkoła w Izabelinie, 
Centrum Kultury Izabelin, Parafia św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie oraz 
Sosnowa Szpilka. Było w czym wybierać i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Poniżej przedstawiamy Państwu relacje z niektórych form wypoczynku 
zorganizowane przez ww. jednostki.
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rejs statkiem Rusałka po Jeziorze Gopło. 
W kolejnych dniach uczestnicy kolonii od-
wiedzili też Biskupin, gdzie zwiedzili Rezer-
wat Archeologiczny z rekonstrukcją osady 
sprzed 2700 lat i przejechali kolejką pałucką 
do Żnina przez Wenecję, w Gnieźnie mieli 
okazję zobaczyć słynne Drzwi Gnieźnieńskie 
– unikatowy zabytek romańskiej sztuki od-
lewniczej, wykonany za panowania księcia 
Mieszka III Starego (w XII wieku), dotarli 
również na Ostrów Lednicki – największą 
z pięciu wysp na jeziorze Lednica, prawdo-
podobne miejsce Chrztu Polski. Zwiedzili też 
zamek w Kórniku i oczywiście Poznań.

Niewątpliwą atrakcją kolonii była wycieczka 
do Parku Jurajskiego Zaurolandia w Rogo-
wie, gdzie dzieciaki nie tylko mogły oglądać 
duże figury dinozaurów, ale również posza-
leć na parku linowym. Wszystkim podobała 

się też wizyta w bazie lotniczej w Powidzu 
– zrobiła wrażenie zarówno na chłopcach, 
jak i na dziewczynach.

Choć pogoda była kapryśna, 
to jednak łaskawe słońce kil-
ka razy pozwoliło uczestnikom 
kolonii na plażowanie. Były też 
różne konkursy i zabawy, a wie-
czorami zumba i rozgrywki FIFA 
na X-Boksie. 

Przyjemność sprawiały dziecia-
kom także lody i pizza, które kil-
kakrotnie zafundował im (zdalnie) 
ks. proboszcz – Stanisław Dębic-
ki. Na miejscu opiekę duchową 
sprawował nad dziećmi ks. Jerzy 
Jastrzębski, a jako wychowawcy 
pojechali rodzice i nauczyciele.

W drodze powrotnej grupa zatrzymała się 
w Uniejowie, by w Kompleksie Termalno-
-Basenowym „Termy Uniejów” zrelaksować 
się po intensywnej kolonii. 
Dzieciaki wróciły zadowolone, wypoczęte, 
z głowami pełnymi wspomnień i nowej wie-
dzy o czasach piastowskich, a także… z no-
wymi przyjaźniami.

Karolina Dubaniewicz
fot. Paweł Stawski

Centrum Kultury Izabelin przygoto-
wało ofertę wakacyjną dla dzieci 

i młodzieży na lipiec i sierpień. 

Były zajęcia taneczne dla najmłodszych 5-7 
lat, dla tych, którzy chcą pokochać taniec, 
tańce latynoamerykańskie dla młodzieży 
i tańce w różnych stylach dla wszystkich 
uczniów, Warsztaty malarskie i  plastyczne 
oraz gry i zabawy sportowe. Na odpoczywa-
jących codziennie czekało Kino za Rogiem 
z bogatym repertuarem (wstęp wolny). Na 
naszej scenie zagościły też cztery  przed-
stawienia teatralne m.in. Bajek zamieszanie 
na leśnej polanie, Doktor dzięcioł, Sówka 
mądra główka, Baltazar Bombka.

Iwona Mazurek

WAKACJE W CENTRUM KULTURY IZABELIN
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PROJEKT ALI - WYCIECZKA DO LONDYNU

W dniach od 15 do 20 czerwca br. 
10 młodych ludzi z izabelińskiego 

gimnazjum wraz z opiekunami wybra-
ło się na wycieczkę do Londynu. Byli to 
uczestnicy projektu filmowego o księ-
dzu Alim. Zanim to jednak nastąpiło wy-
darzyło się wiele dobrego. 

Celem zadania była profilaktyka alkoholowa, 
wskazanie młodzieży sposobu spędzania czasu 
wolnego bez używania alkoholu. Wolontariusze 
zbierali materiały wideo o księdzu Alim oraz 
spotykali się ze świadkami dzieł księdza Fedo-
rowicza. W ten sposób poznali lepiej mieszkań-
ców i historię gminy Izabelin. Poznali opowieści 
o tym, jak ksiądz Ali pomagał osobom uzależ-
nionym. Zanim przystąpili do nagrywania filmu 
uczestniczyli w warsztatach. W pierwszej części 
tych warsztatów brali udział w ćwiczeniach ze 
sztuki prowadzenia wywiadów. W drugiej części 
zaznajomili się z obsługą profesjonalnej kamery 
i mikrofonu. W trzeciej części doskonalili sztukę 

montażu zgromadzonego materiału. 

Młodzież znalazła osoby mieszkające w gminie, 
które wyraziły zgodę na udzielenie wywiadu. 
Przekonali osoby wiekowe do idei uwiecznienia 
ich świadectw za pomocą sprzętu audiowizual-
nego. Większość prac została wykonana przez 
wolontariuszy. W ramach realizacji tego zada-
nia młodzież we współpracy z Centrum Kultury 
Izabelin, Dyrekcją Kampinoskiego Parku Na-
rodowego, AK Kampinos, Fundacją ks. Alego 
zorganizowali na terenie Puszczy Kampinoskiej 
bieg AliRun oraz grę terenową, podczas której 
uczniowie Zespołu Szkół w Izabelinie odpowia-
dali na pytania dotyczące życia i działalności 
księdza Aleksandra. W planach jest organiza-
cja kolejnych edycji tych zawodów. 

Trud wolontariuszy został doceniony i nagro-
dzony wycieczką do Londynu. Przed wyjaz-
dem młodzież zebrała informacje dotyczące 
ciekawych miejsc w Londynie. Spotykała się 
w ramach wolontariatu co dwa tygodnie i two-
rzyła trasy, którymi potem zwiedzała to miasto. 
Ksiądz Jerzy Jastrzębski nawiązał współpracę 

z parafiami w Londynie. Ustalił również datę 
i miejsce spotkania z rodziną ostatniego prezy-
denta na obczyźnie pana prezydenta Ryszarda 
Kaczorowskiego. W trakcie pobytu w Londynie 
odbyła się projekcja filmu „Święty z Izabelina” 
w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. 
Heleny Modrzejewskiej dla uczniów tejże szkoły. 

Podczas wyjazdu młodzież zwiedziła liczne 
muzea, najważniejsze place, ulice i znane bu-
dynki, uczestniczyła w rejsie po Tamizie, od-
wiedziła konsulat generalny RP w Londynie, 
spróbowała smacznych dań w restauracjach 
oraz zakupiła pamiątki. 

Celem całego projektu było kształtowanie 
postaw abstynenckich wśród młodzieży oraz 
rozpoznanie przez uczniów głównych moty-
wów sięgania po alkohol przez młodzież. Cel 
szczytny, więc wyjazd został dofinansowany 
przez Gminę.

Film o księdzu Alim jest dostępny na stronie 

www.przyjacielealego.pl 

Iwona Mazurek 
na podstawie materiałów 

od Pawła Stawskiego

MŁODZIEŻ Z LITWY W IZABELINIE

17 sierpnia br. gościliśmy w Izabelinie grupę dzieci i młodzieży 
wraz z opiekunami ze środowisk polskich z rejonu wileńskie-

go i solecznickiego na Litwie. Goście spotkali się z przedstawicielami 
władz Gminy, zwiedzili urząd gminy oraz Centrum Kultury Izabelin. 

Pobyt dzieci i młodzieży realizowany był zgodnie z porozumieniem z Powiatem 
Warszawskim Zachodnim, dotyczącym organizacji wypoczynku wakacyjnego 
dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie, w ramach krzewienia kultury 
i polskiego dziedzictwa narodowego.

Tekst i fot. Marcin Olejnicki
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KONCERT QUATUOR EUROPA

W muzyczną podróż po Hiszpa-
nii 9 lipca br. zabrał widzów 

kwartet Quatuor Europa w składzie: 
I skrzypce – Cristian Ifrim, Anna Ra-
domska – Gardyjas – II skrzypce, Je-
rzy Wojtysiak – altówka, Małgorzata 
Sek – wiolonczela. Koncertowi to-
warzyszyła prelekcja audiowizualna, 
którą wraz z koncertem prowadziła 
z ogromnym smakiem i dowcipem 
Anna Radomska, od 28 lat mieszkają-
ca w gorącej Hiszpanii. 

Quatuor Europa powstał w 2000 roku 
z inicjatywy czwórki znakomitych muzyków, 
solistów najważniejszych orkiestr europej-
skich, których łączy wspólne zamiłowanie 
do muzyki kameralnej. Pelnią oni funkcje 
koncertmistrzów i solistów w renomowa-
nych orkiestrach takich jak Belgian RTV 
Orquestre, Orquesta de Camara del Palau 

de la Música Catalana, Philharmonia Or-
chestra of Yale, New Music New Heaven, 
Orkiestra Filharmonii w Buka-
reszcie, Orquestra de Euskadi 
w San Sebastian, Orquesta 
Sinfonica de Navarra, Grupo 
Enigma (orkiestra kameralna) 
w Saragossie.

Każdy z nich reprezentuje inny 
kraj pochodzenia, ale łączy ich 
obecnie miejsce zamieszkania, 
w północnych prowincjach 
Hiszpanii (Nawarra, la Roja y 
Gipuzcoa). Członkowie Quatu-
or Europa uczestniczyli w wielu 
konkursach muzyki kameralnej 
zdobywając liczne nagrody 
i wyróżnienia. Podczas koncer-
tu artyści wykonali m.in. utwo-
ry E. Granados, I. Albeniz, P. 

Sarasate, G. Bizet. Piękna to była przygoda 
poznać historię, zwyczaje, święta i architek-
turę słonecznej Hiszpanii. Dodajmy do tego 
wszystkiego chwytające za serce dźwięki 
i smak wybornego czerwonego wina, któ-
rego można było zakosztować po koncer-
cie, a całość daje nam chwile zapomnienia 
jakbyśmy rzeczywiście tam byli. Na publicz-
ność czekały tez foldery podarowane przez 
Ambasadę Hiszpanii w Polsce, dzięki którym 
już w domu można było powspominać ten 
niezwykły wieczór.

Iwona Mazurek
fot.  Grzegorz Nowicki

SENIORZY W JANOWCU I KAZIMIERZU DOLNYM
W piątek 30 czerwca br. słuchacze Uniwersytetu Trzecie-

go Wieku i seniorzy z naszej gminy wybrali się na jed-
nodniową wycieczkę do Janowca i Kazimierza Dolnego. 

Organizatorem imprezy, w której udział wzięło około 40 osób było 
Centrum Kultury Izabelin. Wśród uczestników panowała wakacyjna 
atmosfera i dobre humory. W programie wycieczki znalazł się zamek 
w Janowcu (a w nim m.in. wystawa ceramiki holenderskiej), panora-
ma Wisły i Kazimierza Dolnego, dom starych zawodów, a także rene-
sansowe i barokowe spichlerze, rynek, kościół farny, zamek i baszta 
w Kazimierzu. Wycieczkę prowadził i opowiadał o wszystkich zabytkach 
przewodnik. Był też czas na obiad oraz spacer promenadą nad Wisłą. 
Zmęczeni fizycznie, ale zrelaksowani psychicznie, z porcją nowej wiedzy, 
wspomnień i wrażeń wycieczkowicze wrócili szczęśliwie do Izabelina po 
godzinie 20-tej. 

Iwona Mazurek
fot. Janusz Marciniak
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Balet /dzieci/ śr. godz. 16.00; 17.00; 18.00; 80 zł (4x45 min) M. Kaszewska

Taniec towarzyski dla par czw. g. 19.00 (gr. średniozaaw.) i 20.00 (gr. początkująca); 90 zł/ mies. od osoby K. Stanisławska

Taniec nowoczesny dla dzieci czw. g. 16.30 (4-6 lat); g. 17.00 (3-4 lata); g. 7.15 (6-9 lat); 
80 zł (4x45 min) K. Stanisławska

Taniec nowoczesny dla młodzieży czw. godz.18.00 (10-15 lat); 90 zł (4x60 min) K. Stanisławska

Jazz Modern /10-14 lat/ pt. godz. 18.00; 90 zł (4x60 min) K. Stanisławska

Ladies Dance - taniec dla pań pt. g. 19.00; 90 zł/mies. K. Stanisławska

Break dance i hip hop wt. godz. 18.00; 70 zł (4x60 min) K. Kureczko

Zabawy taneczne /5-7 lat/ pon.  godz. 16.00; 80 zł (4x45 min) Ł. Prochacki

Taniec dla dzieci /8-10 lat/ pon.  godz. 17.00; 90 zł (4x60 min) Ł. Prochacki

Latino solo dla kobiet  pon.  godz. 18.00; 90 zł (4x60 min) Ł. Prochacki

Contemporary dance wt. godz. 16.00-17.30 /10-13 lat/; 18.30-20.00 /14-16 lat/ 90 zł/mies. A. Michałowska

Pantomima /5-7 lat; 8-12 lat; dorośli/ pt. godz. 16.00; 80 zł/mies. L. Pedryc 
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PLAN ZAJĘĆ 

w Centrum Kultury Izabelin 
2017/2018

www.centrum.izabelin.pl / tel. 22 752 68 28 (17)
Ceramika /dzieci 4-6 lat i 7-12 lat/ śr. godz. 14.00, 15.00, 16.00; 80 zł (4x 45 min) J. Nodzykowska

Ceramika /młodzież szkolna/pon. godz. 17.00; 90 zł (4x60 min) M. Dudek

Ceramika /dorośli/pon. godz. 18.00; 140 zł (4x120 min) M. Dudek

Malarstwo i rysunek /12-18 lat/ pt. godz. 16.00; 90 zł (4x90 min) E. Ptasznik

Malarstwo /dzieci/ wt. godz. 16.00 (3-6 lat); 17.40 (7-10 lat);  80 zł (4x90 min) E. Ptasznik

Malarstwo /dorośli/ wt. godz. 19.10; 90 zł (4x90 min) E. Ptasznik

Malarstwo /dzieci/ sob. godz. 13.00 (6-8 lat); 80 zł (4x90 min) E. Ptasznik

Malarstwo na szkle /dzieci i dorośli/ pt. godz. 14.30 (dzieci) i 16.30 (dorośli), 
sob. godz. 14.00 (dzieci i dorośli); 50 zł (4x90 min) H. Kwietniewska

Papieromania /dzieci/ sob. godz. 10.30; 40 zł (4x60 min) H. Kwietniewska

Decoupage sob. godz. 12.30; 50 zł (4x90 min) H. Kwietniewska

Witraż /młodzież/ pt. godz. 16.00; 70 zł (4x90 min) H. Kwietniewska

Witraż /dorośli/  pt. godz. 18.00, sob. godz. 12.30; 120 zł (4x120 min) H. Kwietniewska

Plastyka sob. godz. 10.00;  80 zł (4x90 min) E. Urniaż

Zajęcia dla maluszków /2-4 lata/ czw. godz. 10.00; 80 zł (4x60 min)/ jednorazowo 25 zł K. Sakowska

Szachy /7-12 lat/ pt. godz. 17.00; 80 zł (4x120 min) P. Staniszewski

Szydełkowa akademia /7-12 lat/ wt. i pt. godz. 17.00; 80 zł (4x90 min), jednorazowo 25 zł I. Olesińska

„Ciekawe szycie” - nauka szycia na maszynie wt. godz. 17.00-19.00/6-8 lat/, 
śr. godz. 17.00-19.00 /9-13 lat/, niedz. godz. 11.00-15.00 /dorośli/ 60 zł/mies. (w tym materiały) 
firma Agaty Zarzyckiej

„Mały inżynier” - programowanie /grupy 12-osobowe 8-12 lat/ pon. 17.00-18.30  
(ok. 30 zajęć w roku) ok. 135 zł / mies. firma Elżbiety Bednarek

WARSZTATY (raz w miesiącu): 
Klub Młodego Odkrywcy (Funiversity) śr. godz. 18.00-19.00; 20 zł/zajęcia
Gordonki sob. godz. 12.00; 15 zł/zajęcia
Bębny sob. godz. 12.00; 20 zł/zajęcia
Komputery (20-godzinne warsztaty) pon.-pt.; bezpłatnie J. Pluta

Twój Robot sob. godz. 12.00; 20 zł/zajęcia
Gry planszowe sob. godz. 10.00; 15 zł/zajęcia
Kreatywne zajęcia plastyczne dla dzieci sob. godz. 12.00;  20 zł/zajęcia M. Hernik

Warsztaty plastyczne dla dzieci sob. godz. 11.00;  20 zł/zajęcia J. Sulikowska

NOWOŚCI

NOWOŚCI
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Gitara wt. i pt. godz. 14.00-21.00; 55 zł (45 min) – indywidualnie; 45 zł (45 min) – w parach P. Lewandowski

Fortepian /od 9 lat, młodzież i dorośli/ pon. w godz.14.00-20.00 (indywidualnie); 60 zł/45 min G. Kopietz

Akordeon /od 6 lat, młodzież i dorośli/ wt. w godz. 14.00-20.00 (indywidualnie); 40 zł/30 min P. Kopietz

Skrzypce /dzieci od 6 lat/
Zespół wokalny WOKALIZA /młodzież i dorośli/ wt. godz. 19.30; bezpłatnie K. Dubaniewicz

Studio Piosenki pon. wt. śr. godz. 13.00-19.00; czw. godz. 13.00-17.00; 60 zł/45 min P. Modlińska i M. Kręt

Klub muzyczny - Wspólne muzykowanie sob. (bezpłatnie)
Klub muzyczny - Wspólne śpiewanie sob. (bezpłatnie)

Gimnastyka sob. godz. 8.00, wt. godz. 19.00 i 20.00; 60 zł (4x60 min) B. Głasek

Gimnastyka prozdrowotna śr. godz. 10.00; 80 zł (4x60 min), emeryci: (50 zł) A. Korczycka

Pilates pon. godz. 9.00; 70 zł (4x60 min) A. Korczycka

Zdrowy kręgosłup/płaski brzuch pon. godz. 17.00; śr. godz. 9.00; 70 zł (4x60 min) A. Korczycka

Mama Fit  pon. godz. 10.00; 30 zł/zajęcia A. Korczycka

Joga pon. godz. 19.00;100 zł/mies. A. Grela

Hatha joga śr. godz. 19.00; 90 zł/mies. J. Siemiątkowska

Streching (10-16 lat) wt. godz. 17.30-18.30 A. Michałowska

Nordic walking niedz. godz. 17.00 (bezpłatnie) P. Człapski

Gimnastyka artystyczna wt. godz. 16.00 i 17.00, pt. godz. 16.00 i 17.00, sob. godz. 14.00; 
  20 zł/godz. 80 zł (4x60 min); 160 zł (8x60 min); 240 zł (12x60 min) O. Shpomer

Akrobatyka sportowa śr. godz. 18.30, czw. 18.00 i 19.00, grupy do 8 osób; 
    80 zł (4x60 min); 160 zł (8x60 min) O. Shpomer

Lekkoatletyka pon. i czw. godz. 16.00; 80 zł (8x60 min) O. Shpomer

Capoeira sob. 12.00 i 13.00; 90 zł (4x60 min) M. Świderski

Sztuki walki z elementami: judo, ju-jitsu i samoobrony sob. godz. 10.00 (4-6 lat); 
    11.00 (7-12 lat); 80 zł/mies. P. Jeżewski
Karate dla dzieci pon. i śr. g. 18.15 (5-8 lat) g. 19.15 (9-13 lat); 140 zł (8x60 min); D. Seroka

Piłka nożna pon. i śr. godz. 17.00; zimą na sali gimnastycznej 40 zł (8x90 min); 
          w sezonie letnim bezpłatnie (8x90 min)
Sekcja strzelecka zajęcia w cyklach 2-miesięcznych (1 raz w tygodniu); 50 zł/miesiąc 
Klub Biegacza CKI „Izabelin Biega” sob. godz. 9.00; start przed CKI; bezpłatnie O. Shpomer

Klub Biegacza CKI „Izabelin na start” nd. godz. 9.00; boisko Orlik w Laskach; bezpłatnie K. Błaszczyk

Uniwersytet Trzeciego Wieku pon. godz. 10.00; 85 zł/semestr
Malarstwo dla seniorów wt. godz. 19.10; bezpłatnie (30 zł na materiały) E. Ptasznik

Kabaret TREMA wt. godz. 10.00; bezpłatnie E. Musiałowicz

Chór ECHO wt. godz. 9.00; bezpłatnie M. Romańska

Zajęcia komputerowe (zapisy); bezpłatnie J. Pluta

Joga wt. godz. 11.30, czw. godz. 14.00; 60zł/mies. P. Człapski

Klub Seniora czw. godz. 17.00; bezpłatnie 
Gimnastyka przy muzyce pon. godz. 12.00; 10 zł/zajęcia D. Bielawska

Taniec pon. godz. 12.00 10 zł/zajęcia E. Stanisławska
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kiJęzyk angielski pon. godz. 17.00; wt. godz. 16.00; czw. godz. 16.00 i 17.30; 30 zł/45 min A. Złocka

Język rosyjski godziny do umówienia; 30 zł/45 min J. Gruda

Język hiszpański czw. godz. 18.00, pt. godz. 16.00; 25 zł/45 min E. Reman Bazan

Język francuski terminy do ustalenia - rano i po południu; 25 zł/45 min Z. Krukowska

Język francuski śr. godz. 8.30, 30 zł/45 min D. Burkhardt-Mikruta

NOWOŚCI

NOWOŚCI

NOWOŚCI

NOWOŚCI

NOWOŚCI

NOWOŚCI
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KLUB MUZYCZNY
W Centrum Kultury Izabelin tworzymy 

KLUB MUZYCZNY
który ma być przestrzenią dla twórczej współpracy 
i integracji muzyków i amatorów (mieszkańców gminy 
Izabelin) – pasjonatów muzykowania. W ramach KLUBU 
będą działały dwie grupy:

WSPÓLNE ŚPIEWANIE dla tych którzy mają 
ochotę spotkać się z sąsiadami i wspólnie pośpiewać 
znane melodie 

oraz 

WSPÓLNE MUZYKOWANIE 
(na własnych intrumentach) Zapraszamy 
każdego, kto posiada instrument 
muzyczny, ale nie ma możliwości zagrać 
w zespole, wspólnie z innymi, pod 
kierunkiem doświadczonego muzyka. 
Zapraszamy z różnymi instrumentami, 
które posiadacie Państwo w swoich 
domach. Zapraszamy również tych, 
którzy nie mają swoich instrumentów 
- także dla nich znajdzie się miejsce 
(np. wystukiwanie rytmów). Centrum 
Kultury Izabelin dysponuje fortepianem 
koncertowym i pianinem cyfrowym.

W każdą sobotę będziemy organizować 
otwarte spotkania, podczas których 

będziecie Państwo mogli zrealizować swoją pasję, oderwać się od stresów codziennego życia, 
uczestnicząc we wspólnym muzykowaniu. Zapraszamy ludzi w każdym wieku: młodzież, dorosłych, 
seniorów – każdego, w kim drzemie muzyczna pasja, uczy się grać na instrumencie albo śpiewać, 
ma w sobie potrzebę przekazania innym swoich umiejętności i emocji, ale nie wie jak i gdzie mógłby 
to zrobić. To także projekt dla tych, którym brakuje wiary we własne siły i umiejętności, tych którzy 
nie mają ambicji solistycznych czy profesjonalnych, ale chcą bawić się muzyką i rozwijać się. 
Zachęcamy do wyjścia z domu, tworzenia relacji z sąsiadami, co na pewno przyniesie dużo radości.

Może w przyszłości obie grupy będą miały możliwość spotkania się na wspólnym muzykowaniu.

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu. CZEKAMY NA WAS!
Udział w zajęciach jest bezpłatny

Więcej informacji: 22 752 68 14 / 22 752 68 20
kultura@centrum.izabelin.pl

KULTURA



15

FILMY DLA DZIECI

2 września 2017 godz. 11:00
Ups! Arka odpłynęła reż. T. Genkel, od 5 lat, 82 min

9 września 2017 godz. 11:00
Sawa. Mały wielki bohater 
reż. M. Fadiejew, od 7 lat, 83 min

16 września 2017 godz. 11:00
Ratchet i Clank reż. P. Chelsom, od 7 lat, 83 min

23 września 2017 godz. 11:00
Kumba reż. A. Silverstone, od 5 lat, 82 min

30 września 2017 godz. 11:00
Jak uratować mamę 
reż. D. Zduńczyk, M. Męczkowski, od 7 lat, 86 min

FILMY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

1 września 2017 godz. 18:00
Westerplatte reż. S. Różewicz, od 12 lat, 92 min

2 września 2017 godz. 16:00
Mój przyjaciel orzeł
reż. O. Penker, G. Olivares, od 12 lat, 93 min

5 września 2017 godz. 18:00
Aferim! reż. R. Jude, od 16 lat, 101 min

8 września 2017 godz. 18:00
Orzeł  reż. L. Buczkowski, od 12 lat, 110 min

12 września 2017 godz. 18:00
Moje wielkie greckie wesele 2
reż. K. Jones, od 12 lat, 90 min

15 września 2017 godz. 18:00
Akcja pod Arsenałem 
reż. J. Łomnicki, od 12 lat, 93 min

16 września 2017 godz. 16:00
Jak zostać kotem
reż. P. Chelsom, od 7 lat, 83 min

19 września 2017 godz. 18:00
Chocolat  reż. R. Zem, od 16 lat, 114 min

22 września 2017 godz. 18:00
Powszedni dzień gestapowca Schmidta 
reż. J. Ziarnik, od 16 lat, 9 min
Miasto 44 reż. J. Komasa, od 16 lat, 121 min

23 września 2017 godz. 11:00
Imagine reż. A. Jakimowski, od 12 lat, 104 min

26 września 2017 godz. 18:00
Powstanie Warszawskie 
reż. J. Pawluśkiewicz, P. C. Śliwowski, J. Ołdakowski
od 12 lat, 82 min

29 września 2017 godz. 18:00
Kamienie na szaniec 
reż. R. Gliński, od 16 lat, 107 min

30 września 2017 godz. 16:00
Kochankowie z księżyca
reż. W. Anderson, od 12 lat, 90 min

Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY

Kino za Rogiem

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

do 6 września 2017 »papiers collès« Wystawa 
kolaży z papieru kolorowego Maksa Pudłowskiego
Centrum Kultury Izabelin

11 - 30 września 2017  wytawa prac malarskich 
Izabeli Skowrońskiej
Centrum Kultury Izabelin

teatr
26 sierpnia 2017 godz. 12:00 
Spektakl dla dzieci »Przygody Misia Podróżnika«
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny
19 września 2017 godz. 16:00 
Spektakl dla dzieci »Żółta ciżemka«
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 15 zł

22 września 2017 godz. 20:00 
Spektakl »Małe zbrodnie małżeńskie«
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 35 zł

23 września 2017 godz. 20:00 
Spektakl »Bajek zamieszanie na leśnej polanie«
W wykonaniu rodziców przedszkolaków z Lasek
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

8 września 2017 godz. 20:00
Musical – Bodo
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 45 i 35 zł

30 września 2017 godz. 20:00
Koncert zespołu – Poparzeni kawą trzy
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 70 zł (siedzące)  i 45 zł (stojące)

muzyka

2 września 2017 godz. 16:00 – 19:00
Dzień otwarty Centrum Kultury Izabelin
W programie: spotkania z instruktorami, pokazy sekcji CKI

30 września 2017 godz. 12:00
Gordonki - trąbka
zajęcia umuzykalniające dla dzieci i rodziców
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, wstęp: 15 zł

inne wydarzenia

13 września 2017 godz. 18:00
spotkanie autorskie z Felicją Konarską 
i promocja najnowszej książki „Opowie-
ści z czterech kręgów”
Gminna Biblioteka Publiczna

22 września 2017 godz. 17:30
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
Rozmowa o książce Eustachego Rylskiego
 „Szara lotka”
Gminna Biblioteka Publiczna

27 września 2017 godz. 16:00
Czytamy dzieciom
„Wakacje Detektywa Pozytywki”
 Grzegorza Kasdepke

literatura
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Z ŻYCIA GMINY

W przypadku kiedy rodzic zobowią-
zany do płacenia alimentów nie 

wywiązuje się z nałożonego obowiąz-
ku, drugi opiekun ma różne możliwości 
na odzyskanie zaległych alimentów od 
dłużnika.

W pierwszej kolejności alimenty próbuje egze-
kwować komornik. Rodzic musi dostarczyć 
komornikowi prawomocny wyrok sądu lub 
ugodę i na tej podstawie wszczynane jest po-
stępowanie egzekucyjne.

Jeżeli komornikowi w ciągu dwóch miesięcy 
nie uda się wyegzekwować należności z tytułu 
zaległych oraz bieżących zobowiązań alimen-
tacyjnych, wówczas egzekucja uznawana jest 
jako bezskuteczna. Rodzic, który nie otrzymy-
wał alimentów może w tym przypadku zgłosić 
się do Funduszu Alimentacyjnego. 

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjne-
go przysługują dzieciom, które nie ukończyły 
18 roku życia, bądź które nie ukończyły 25 lat, 
ale wciąż uczą się w szkole lub szkole wyższej. 
Osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu 
niepełnosprawności są uprawnione do świad-
czeń z funduszu bezterminowo. Warunkiem 
przyznania świadczenia jest nieprzekroczenie 
kryterium dochodowego – przeciętny mie-
sięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie 
może przewyższać kwoty 725 zł. 

Świadczenia alimentacyjne, które wypłacane 
są z budżetu państwa są świadczeniami zwrot-
nymi. Oznacza to, że gmina niezależnie od 
komornika podejmuje szereg czynności ma-
jących na celu wyegzekwowanie zobowiązań 
od dłużnika. Działania, które prowadzi gmina 
w stosunku do dłużnika alimentacyjnego wyni-
kają z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o po-
mocy osobom uprawnionym do alimentów. 

Pierwszym krokiem podjętym przez gminę jest 
wezwanie dłużnika alimentacyjnego w celu 
przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego 
oraz odebrania od niego oświadczenia ma-
jątkowego. Informacje uzyskane z wywiadu 
i oświadczenia majątkowego, mające wpływ 

DOBRO DZIECKA. IZABELIN ŚCIĄGA DŁUGI ALIMENTACYJNE
na skuteczność prowadzonej egzekucji, 
gmina przekazuje komornikowi sądowe-
mu. W przypadku gdy dłużnik nie może 
wywiązać się ze swoich zobowiązań z po-
wodu braku zatrudnienia, zostaje na niego 
nałożony obowiązek zarejestrowania się 
jako bezrobotny, albo poszukujący pracy. 
Ponadto gmina informuje powiatowy urząd 
pracy o konieczności aktywizacji zawodo-
wej dłużnika. Jeżeli dłużnik „współpracuje” 
z gminą, tzn. zgłasza się na wywiad, pracu-
je lub jest zarejestrowany jako bezrobotny, 
wówczas postępowanie z takim dłużnikiem 
w danym okresie świadczeniowym się koń-
czy. 

Jednakże niestety częściej zdarza się tak, że 
dłużnik uniemożliwia przeprowadzenie wy-
wiadu lub odmawia złożenia oświadczenia 
majątkowego, bądź nie chce się zarejestrować 
w urzędzie pracy. Wówczas gmina wszczyna 
postępowanie dotyczące uznania dłużnika za 
uchylającego się od zobowiązań alimentacyj-
nych. Jeśli w postępowaniu okaże się, że dłuż-
nik zaniedbał obowiązek wywiązywania się ze 
swoich zobowiązań wówczas wydawana jest 
decyzja uznająca dłużnika za uchylającego się 
od zobowiązań alimentacyjnych. Gdy decyzja 
stanie się ostateczna, dłużnikowi można mię-
dzy innymi zatrzymać prawo jazdy. Jest to 
bardzo dotkliwa sankcja, a warunkiem zwrotu 
dokumentu jest przeprowadzenie z dłużnikiem 
wywiadu alimentacyjnego i wywiązywanie się 
regularnie przez okres 6 miesięcy ze zobowią-
zań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 
50% zasądzonych alimentów. 

Następnym działaniem, jakie podejmuje gmi-
na wobec dłużnika,  jest wpisanie go na listę 
dłużników w Biurach Informacji Gospo-
darczej. Obecnie są 4 takie biura, do których 
równocześnie gmina wpisuje dłużników, którzy 
mają zaległości dłużej niż 6 miesięcy. Osta-
tecznie niesolidny, zadłużony rodzic może być 
ścigany za przewidziane w Kodeksie karnym 
przestępstwo niealimentacji. 

Znowelizowany w marcu tego roku art. 209 
w/w ustawy mówi, że osoba, której dług ali-
mentacyjny stanowi równowartość co naj-
mniej trzech należnych świadczeń okresowych 
(najczęściej miesięcznych), podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do roku.  Do czasu zmiany przepisów 
Kodeks karny mówił ogólnie o „uporczywym 
uchylaniu się” od alimentacyjnego obowiązku. 
W wielu przypadkach pozwalało to na omija-
nie przepisów. Wystarczyło raz na jakiś czas 
przekazać na dziecko niewielką sumę (np. 10 
zł), by w świetle prawa uniknąć odpowiedzial-
ności. Wprowadzenie obiektywnego kryterium 
równowartości trzech świadczeń okresowych 
pozwoli zapobiec dowolności interpretacji, na 
czym polega „uporczywość” w uchylaniu się od 
alimentów. Ściganie przestępstwa niealimen-
tacji następuje na wniosek organu podejmu-
jącego działania wobec dłużnika alimentacyj-
nego, jak również samego pokrzywdzonego. 

W gminie Izabelin prowadzeniem postę-
powania w sprawie przyznania świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego oraz 
postępowaniem w sprawie dłużników 
alimentacyjnych zajmuje się Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Magdalena 
Grabowska pokój 207, tel. 22 722 89 49.

Robert Marczak - Kierownik GOPS 
fot. pixabay.com

VIII MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W STRZYŻENIU PSÓW - SUKCES NASZEJ MIESZKANKI

W dniach 29-30 lipca w Warszawie odbyły się VIII Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski w Strzyżeniu Psów organizowane przez Polskie 

Stowarzyszenie Groomerów - Master Grooming Show Poland 2017. 

Mistrzostwa te to pokazy strzyżenia psów najlepszych profesjonalistów z całej Europy. Dwa 
dni, w czasie których profesjonalni groomerzy (fryzjerzy psów) prezentują swoje umiejętności 
konkurując z innymi groomerami przybyłymi z różnych krajów. Poddają swój warsztat ocenie 
międzynarodowemu jury - sędziom groomingu - prawdziwym mistrzom zawodu, autorytetom 
światowej klasy. 

Z satysfakcją informujemy, że młoda 
mieszkanka naszej gminy Izabelin, 
Milena Pieńkowska, studentka SGGW, 
prowadząca u nas w Laskach przy ul. 3 
Maja 34 profesjonalny Salon Pielęgnacji 
i Strzyżenia Psów GROOMIL odniosła 
na tych Mistrzostwach wielki sukces. 
Zajęła pierwsze miejsce w swojej kategorii wykonując fryzurę na najtrudniejszej rasie 
do strzyżenia jaką jest wystawowy pudel. Serdecznie gratulujemy zwycięstwa i życzymy 
dalszych sukcesów. Jesteśmy dumni z mieszkańców naszej gminy.

Redakcja
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ŚLUB NA SCENIE

W sobotę 15 lipca 2017 roku na 
scenie Centrum Kultury Izabelin 

powiedzieli sobie „TAK” Joanna Licho-
rowicz i Sławomir Waldemar Greś. Pań-
stwo Młodzi swój wyjątkowy dzień po-
stanowili spędzić w miejscu, gdzie się 
poznali, czyli na teatralnej scenie. Ma 
to niebagatelny wpływ na ich życie, bo 
oboje tańczą w Reprezentacyjnym Ze-
spole Artystycznym Wojska Polskiego. 

Joanna jest absolwentką Rotterdamse Dan-
sacademie – Codarts w Rotterdamie oraz 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, członek ZASP. 
Współpracuje ze stołecznymi instytucjami 

kultury, m. in. z Teatrem Żydowskim, War-
szawskim Teatrem Tańca, Zamkiem Kró-
lewskim, Filharmonią Narodową, zespołami 
muzyki dawnej: Ars Nova, Canor Anticus, 
Sabionetta, Trombastic oraz wieloma innymi 
instytucjami z całej Polski. 

Sławomir ukończył Państwową Szkołę Baleto-
wą w Gdańsku w klasie prof. Urana Azimowa. 
Swoją karierę zawodową rozpoczął na de-
skach Opery Bałtyckiej w Gdańsku oraz Opery 
Dolnośląskiej we Wrocławiu. Współpracował 
z Baletem Dworskim „Cracovia Danza, z Es-
tradą Filharmonii Narodowej w Warszawie, 
Warszawską Operą Kameralną, Operą Kra-
kowską i Teatrem Wielkim w Poznaniu. Od 
2012 r. jest tancerzem w Reprezentacyjnym 

Zespole Artystycznym Wojska Polskiego 
w Warszawie. Występuje także m.in. w war-
szawskim Teatrze Żydowskim, współpracuje 
z Zamkiem Królewskim w Warszawie oraz ze 
stołecznymi zespołami muzyki dawnej Ars 
Nova, Canor Anticus, Sabionet-
ta, Trombastic., jest członkiem 
Teatru Amatum oraz Baletu Zofii 
Czechlewskiej. 

I choć wszystko było jak 
w teatrze (światła, muzyka, 
taneczny krok), to przysięga 
małżeńska została złożona na 
poważnie, świadomie i miejmy 
nadzieję, że na całe życie. Część 

zaproszonych 
gości również 
p o c h o d z i ł a 
ze świata ar-
tystycznego, 
więc wspierała 
decyzję swo-
ich przyjaciół 
z całego serca. 
Świadkami tej uroczystości 
byli Kamila Borowska - tan-
cerka Państwowego Zespo-
łu Ludowego Pieśni i Tańca 
„Mazowsze”. Tańczyła na 
scenach polskich, w krajach 
byłej Jugosławii, w Stanach 
Zjednoczonych. Swoją ak-
tywność sce-
niczną łączy 

z pracą pedagogiczną ucząc tań-
ca klasycznego i współczesne-
go. Drugim świadkiem był Artur 
Janda (bas-baryton, pianista) 
- obecnie solista Warszawskiej 
Opery Kameralnej. Jako solista 
występował na większości pol-
skich scen filharmonicznych. 
Współpracuje m.in. z zespołem 
muzyki dawnej La Tempesta, 
laureat wielu konkursów wokal-
nych. Współpracował również 
z Théâtrem du Capitole w Tulu-
zie oraz National Theater Mann-
heim. Artysta oprócz repertuaru 
operowego posiada również bo-
gaty repertuar oratoryjny. 

Było pięknie, kolorowo i inaczej niż zwykle, 
ale skoro można sobie przysięgać na plaży, 
w powietrzu czy pod wodą, to dlaczego nie 
na scenie :)

Oprawę muzyczną zapewnił skrzypek jazzowy 
Mateusz Pliniewicz. Absolwent katowickiego 
Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej. Współ-
tworzył różne projekty muzyczne począwszy 
od elektronicznego duetu z Nikolą Kołodziej-
czykiem poprzez kwintet free jazzowy „Nóż 
w wodzie”, oraz muzykę z pogranicza folku, 
rocka, tanga czy klasyki. Jest liderem zespo-
łu jazzowego „Mateusz Pliniewicz Quartet – 
Warsztat Dźwięku”, który wykonuje autorski 
materiał. Występował u boku takich artystów 
jak: Bernard Maseli, Dean Brown, Marvin 
Smitty Smith, Linley Marthe, Hadrien Feraud, 
Manu Gallo, Gordon Odamatey i wielu innych. 
Współpracował z teatrami: J. Słowackiego 

w Krakowie oraz im. St. I. Witkiewicza w Za-
kopanem, Teatrem Rozrywki w Chorzowie. 

Państwu Młodym życzymy dużo miłości i wy-
trwałości we wspólnym życiu.

Iwona Mazurek
fot. Robert Gajda
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KULTURA

PLASTYCZNE
WARSZTATY 

sobota godz. 11:00

 9.09 „Monotypie w kolorach lata”

z Julią Sulikowską

Julia Sulikowska jest studentką 3. roku wzornictwa na warszawskiej 
ASP. Poza wiedza z zakresu projektowania zdobywaną na studiach, 
pasjonuje się odkrywaniem różnych, ciekawych technik plastycznych 
i eksperymentuje z nimi. Na zajęciach oprócz rysunku i malarstwa po-
jawiają się elementy rzeźby, batiku, monotypii, ebru (malowania na 
wodzie) i wielu innych ciekawych technik. Na tych zajęciach mogą 
powstawać nie tylko ładne rzeczy. Będziemy używać czarnego 
tuszu, mazać, naklejać, tworzyć jak nam w duszy gra. Zapraszamy 
chłopców i dziewczynki w wieku 6-10 lat.

PIERWSZE ZAJĘCIA

warsztaty będą się 
odbywały 

raz w miesiącu
w Centrum Kultury 

Izabelin
Koszt: 20 zł /zajęcia

WARSZTATY
MAŁY INŻYNIER 
- PROGRAMOWANIE 
/grupy 12-osobowe 8-12 lat
pon. 17.00-18.30  (ok. 30 zajęć w roku) 
ok. 135 zł / mies. 
Dzieci w dzisiejszych czasach wiele chwil spędzają przed kompute-
rem. Rodzice ubolewają nad tym faktem, gdyż są to niejednokrotnie 
godziny bezproduktywne. Warto zadbać o codzienne zabawy na 
świeżym powietrzu i kontakt z rówieśnikami, jednocześnie pamięta-
jąc o tym, jak ważna jest w dzisiejszych czasach umiejętność swo-
bodnego poruszania się wśród nowych technologii. Możemy pomóc 
dzieciom ją zdobyć dzięki zamianie długich godzin bezproduktyw-
nego przechodzenia kolejnych etapów gry, na twórcze zajęcia z 
programowania gier, łącząc w ten sposób przyjemne z pożytecz-
nym. Dziecko nie tylko spędzi czas w grupie, rozwijając swoje kom-
petencje społeczne – nauczy się również logicznego, kreatywnego 
myślenia i konsekwentnego dążenia do celu. 
Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Centrum Kultury Izabelin, wpro-
wadzając do oferty zajęć pozalekcyjnych programowanie Scratch 
dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Warsztaty prowadzone będą przez 
firmę Mały Inżynier - lidera innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych, 
działającą na rynku od 2008 roku. Zajęcia zaplanowaliśmy na po-
niedziałki w godz. 17.00 – 18.30. 
Osoby zainteresowane zapisem zapraszamy do kontaktu pod numerem 
telefonu 732-717-311  oraz na stronie www.malyinzynier.pl. Podstawowe 
informacje można również uzyskać w sekretariacie Centrum Kultury Iza-
belin tel. 22 752 68 28/17.
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RODZINNE WaRSZTATY 

PANTOMIMY
w Centrum Kultury Izabelin

dla dzieci w wieku 5-12 lat i dorosłych
piątki godz. 16.00

prowadzi Lidia Pedryc

80 zł/mies.

CHCESZ ROZUMIEĆ, CO ŚPIEWA ZAZ?
FASCYNUJE CIĘ KULTURA FRANCJI?
CHCESZ SWOBODNIE ROZMAWIAĆ 
W JĘZYKU MOLIERA?

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!
terminy - do ustalenia 
(rano lub po południu)
koszt. 25 zł / 45 min
PROWADZI: ZUZANNA KRUKOWSKA

WARSZTATY
MAŁY INŻYNIER 
- PROGRAMOWANIE 
/grupy 12-osobowe 8-12 lat
pon. 17.00-18.30  (ok. 30 zajęć w roku) 
ok. 135 zł / mies. 
Dzieci w dzisiejszych czasach wiele chwil spędzają przed kompute-
rem. Rodzice ubolewają nad tym faktem, gdyż są to niejednokrotnie 
godziny bezproduktywne. Warto zadbać o codzienne zabawy na 
świeżym powietrzu i kontakt z rówieśnikami, jednocześnie pamięta-
jąc o tym, jak ważna jest w dzisiejszych czasach umiejętność swo-
bodnego poruszania się wśród nowych technologii. Możemy pomóc 
dzieciom ją zdobyć dzięki zamianie długich godzin bezproduktyw-
nego przechodzenia kolejnych etapów gry, na twórcze zajęcia z 
programowania gier, łącząc w ten sposób przyjemne z pożytecz-
nym. Dziecko nie tylko spędzi czas w grupie, rozwijając swoje kom-
petencje społeczne – nauczy się również logicznego, kreatywnego 
myślenia i konsekwentnego dążenia do celu. 
Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Centrum Kultury Izabelin, wpro-
wadzając do oferty zajęć pozalekcyjnych programowanie Scratch 
dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Warsztaty prowadzone będą przez 
firmę Mały Inżynier - lidera innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych, 
działającą na rynku od 2008 roku. Zajęcia zaplanowaliśmy na po-
niedziałki w godz. 17.00 – 18.30. 
Osoby zainteresowane zapisem zapraszamy do kontaktu pod numerem 
telefonu 732-717-311  oraz na stronie www.malyinzynier.pl. Podstawowe 
informacje można również uzyskać w sekretariacie Centrum Kultury Iza-
belin tel. 22 752 68 28/17.
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Gminna Biblioteka Publiczna 
w Izabelinie 

zaprasza na spotkanie 
autorskie

 z Felicją Konarską 
i promocję najnowszej książki 

„Opowieści z czterech kręgów”

13 września 2017 r (środa) 
o godz. 18.00 

Felicja Konarska – pisarka, urodzo-
na na Wołyniu w Wojskowej Osadzie 
Ostrowskiej niedaleko Beresteczka. 
Córka Walentego Taisa – legionisty 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, osad-
nika wojskowego i Stefanii Zawadzkiej. 
10 lutego 1940 r. wywieziona z rodzica-
mi i rodzeństwem w głąb Związku So-
wieckiego. W 1946 r. wróciła z polskim 
domem dziecka do kraju. W Domu 
Dziecka im. Janusza Korczaka prze-
bywała do uzyskania matury w 1951 
r. Wkrótce potem otrzymała tytuł ma-
gistra filologii rosyjskiej w krakowskiej 
PWSP.
Swoją twórczość poświęciła Wołynio-
wi, krótkiemu dzieciństwu w osadzie 
oraz wywózce i związanej z nią nieludz-
kiej tułaczce w rosyjskich i polskich do-
mach dziecka.
Napisała i wydała cztery książki: „Liście 
na wietrze”, „Kolory w szarości”,  „Wo-
łyń – moja tęsknota i inne miniaturki” 
oraz „Opowieści z czterech kręgów”.

57 CENTRALNY ZLOT MŁODZIEŻY PALMIRY– 2017

LVII CENTRALNY
ZLOT MŁODZIEŻY

PTTK
19-21 X 2017

PŁOCK

PALMIRYWARSZAWA

LVII CENTRALNY
ZLOT MŁODZIEŻY

PTTK
19-21 X 2017

PŁOCK

PALMIRYWARSZAWA

Organizatorzy 57 Centralnego Zlotu 
Młodzieży „Palmiry – 2017, który 

jest poświęcony 210 rocznicy powoła-
nia Księstwa Warszawskiego i sformo-
wania 4 pułku piechoty oraz 72 rocz-
nicy zakończenia II wojny światowej 
w Europie  zapraszają 19 października 
2017 roku do Płocka na ul. Tumską 
przed budynkiem Odwachu. Uroczy-
stość rozpocznie się o godz. 11.00.

Centralny Zlot Młodzieży PTTK „Palmiry” jest 
imprezą cykliczną odbywającą się nieprze-
rwanie od 1961 roku. Każda edycja Zlotu 
miała swoją historyczną myśl przewodnią, 
związaną z ważnymi dla Polski i tradycji oręża 

polskiego wydarzeniami. Tradycyjnie celem 
Zlotu jest przypomnienie zdarzeń i postaci 
nie mieszczących się w podręcznikach historii 
i na pierwszych stronach gazet, często okry-
tych kurzem zapomnienia, a zasługujących na 
miejsce w zbiorowej pamięci narodu. Rów-
nież tradycyjnie zakończenie Zlotu odbywa się 
pod Krzyżem Powstańczych Oddziałów Spe-
cjalnych AK „Jerzyki” koło wsi Pociecha i na 
cmentarzu-mauzoleum w Palmirach.

W trakcie trwania Zlotu pragniemy przypo-
mnieć uczestnikom o istnieniu Niepodległej 
Rzeczpospolitej Kampinoskiej, o kreso-
wym oddziale Adolfa Pilcha „Doliny”, który 
przedarł się z Wileńszczyzny do Wierszy oraz 
o żołnierzach z Powstańczych Oddziałów 
Specjalnych „Jerzyki”. Przemierzając zlotowe 
trasy uczestnicy zapoznają się z historią po-
szczególnych miejsc, wydarzeniami z okresu 
II wojny światowej, działalnością Szarych 
Szeregów. Przewidujemy udział na trasach 
zarówno turystów pieszych jak i rowero-
wych. Najdłuższe przejście będzie trwało 
trzy dni. Łącznie planujemy przygotowanie 
3 tras wielodniowych i ponad 10 jednodnio-
wych. Na cmentarzu palmirskim Zlot dobie-
ga końca.

Po dojściu na metę 21 października 2017 
roku o godz. 13.00, na wszyst-
kich będzie czekał ciepły posiłek. 
Nie zabraknie również części 
artystycznej oraz zabaw dla naj-
młodszych uczestników. Prze-
widujemy pokazy Grup Rekon-
strukcji Historycznych oraz dzia-
łania, mające na celu integrację 
międzypokoleniową uczestników. 
Wszyscy uczestnicy mają możli-
wość zwiedzić Muzeum Miejsce 
Pamięci Palmiry.

Dodatkowe  informacje  
można uzyskać  u Komandora  Zlotu 

Marka  Ruszczaka   
tel. 602 388 909

e-mail: sp5uar@o2.pl
www.palmiry.pttk.pl

Kiedy wszyscy odpoczną po trudach wę-
drówki, pod Krzyżem POS „Jerzyki” odbędzie 
się zakończenie części turystycznej. Następ-
nie wszyscy przejdziemy w kolumnie, Palmir-
ską Drogą Śmierci, na Cmentarz Mauzoleum 
w Palmirach. Tam odbędzie się apel pamięci 
z ceremoniałem harcerskim. Niepowtarzalną 
atmosferę zakończenia Zlotu zapewnia loka-
lizacja, szczególna oprawa w postaci: sym-
bolicznych zniczy płonących na każdym krzy-
żu nagrobnym cmentarza oraz oświetlonych 
trzech słynnych palmirskich krzyży. 

IM 
na podstawie materiałów od organizatora

fot.  Marian Głażewski



21

Z ŻYCIA GMINY

Szukam Pani 

z Izabelina 

lub okolic 

do prowadzenia 

dużego domu. 

Tel. 605 404 739

SZKOŁA RODZENIA W IZABELINIE 
funkcjonuje już 10 lat!

Od początku roku, gimnastykę 
w izabelińskiej Szkole Rodzenia 

prowadzi Joasia Zielińska - absolwent-
ka AWF w Warszawie. Jest pasjonat-
ką sportu oraz zdrowego i ekologicz-
nego stylu życia. Posiada wieloletnie 
doświadczenie w prowadzeniu zajęć 
z kobietami w ciąży i dziećmi.

Joasię poznaliśmy gdy była uczestniczką kur-
su naszej Szkoły Rodzenia.

Jest wesołą, energiczną osobą, miłośniczką 

dzieci i obecnie szczęśliwą mamą! 

Zapraszamy do zapisów na kolejne kursy 
Szkoły Rodzenia w Izabelinie – najbliższy ru-
sza we wrześniu 2017 r.

Zapisy: Jagna Szulc, tel. 608 634 886, 
e-mail: jagna@sla-w.com

Szczegółowy program zajęć i inne ważne in-
formacje znajdują się na stronie internetowej 
Szkoły Rodzenia:

http://www.szkolarodzeniaizabelin.pl/

INTERWENCJE 
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

W GMINIE IZABELIN W LIPCU 2017

W pierwszej dekadzie lipca na terenie gminy 
zanotowano 29 interwencji jednostek OSP, 
przy tak zwanych miejscowych zagrożeniach, 
które były następstwem zdarzeń mających 
miejsce w dniach 29 i 30 czerwca br. (ulewy 
deszczowe i silne wiatry). Działania straży 
pożarnych polegały na wypompowywaniu 
wody z zalanych pomieszczeń w budynkach 
mieszkalnych, ulic, usuwaniu zwalonych 
i pękniętych drzew z dachów budynków, 
ogrodzeń, chodników i ulic. Ponadto w dniu 
3 lipca br. dwukrotnie gaszono pożary odpa-
dów drewna, gałęzi w Truskawiu i Laskach. 
W dniu 29 lipca br. OSP w Izabelinie i La-
skach wspólnie z policją uczestniczyły w re-
jonie Sierakowa na obszarach leśnych KPN 
w poszukiwaniu zaginionej starszej osoby. 
W dniu 31 lipca jednostki OSP w Izabelinie 
i Laskach brały udział w akcji gaśniczej przy 
groźnym pożarze obiektu gospodarczego 
w miejscowości Koczargi na terenie gm. Sta-
re Babice. Ogółem w miesiącu lipcu br. straże 
pożarne w 32 przypadkach prowadziły dzia-
łania ratowniczo gaśnicze podczas ważnych 
zdarzeń. 

płk  mgr inż. Edward Gierski

WSTĘP WOLNY
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PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

ul. Poniatowskiego 1
05-080 Izabelin

tel.: 731 850 360
muminek@poczta.onet.eu

Zapraszamy:
pon.- pt.- 11.00-19.00
sobota 10.00-14.00

-

Limit miejsc 5-cioro dzieci 

info@santefit.pl  lub  tel. 690310485 
Zapisy już od 1 sierpnia !

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

KARTY HISTORIIREKLAMY
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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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koncert zespołu

POPARZENI KAWĄ TRZY

30 września 2017 
g. 20.00

Centrum Kultury Izabelin

bilety: 70 zł (siedzące) i 45 zł (stojące)


