
1

maj 2016 nr 5 (228)
lisopad 2015 nr 12 (222)

Gmina Izabelin LISTY
DO SĄSIADA

LISTY
DO SĄSIADA

Mościska   Laski   Izabelin   Hornówek   Sieraków   Truskaw

IS
SN

 1
42

7-
33

45

Lokalny miesięcznik bezpłatny wrzesień 2017 nr 9 (244)

UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE NA POCIESZE s. 10

DELEGACJA Z BUŁGARII W IZABELINIE s. 3

ROZBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA I BUDŻET 2018 s. 4



2

Okładka

 
 

 

  

Okładka: fot. Ryszard Górka

W SKRÓCIE

WSPÓLNE SPRZĄTANIE 
I PIKNIK SOŁECKI W HORNÓWKU

Podczas zebrania sołeckiego Hornówka mieszkańcy wspólnie zde-
cydowali o przeprowadzeniu Akcji sprzątania lasów otaczających 
Hornówek. Akcja zostanie przeprowadzona w dniu 7 października br. 

Po wspólnym sprzątaniu Rada Sołecka zaprasza mieszkańców 

na Piknik Sąsiedzki
Przed terminem mieszkańcy poinformowani zostaną o szczegó-
łach za pomocą plakatów i ulotek, które zostaną dostarczone do 
skrzynek pocztowych.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Hornówka do przyłączenia 
się do Akcji.

Rada Sołecka 

W poniedziałek 4 września br. po 71 dniach wakacji w polskich 
szkołach wybrzmiał pierwszy dzwonek. Nie inaczej było w iza-
belińskim Zespole Szkół, gdzie pierwszoklasiści i starsi uczniowie 
przekroczyli progi swoich klas, w których spędzą następne dzie-
sięć miesięcy swojego życia. Na cały ten czas nauczycielom życzy-
my kreatywności i cierpliwości w nauczaniu, a ich małym i dużym 
podopiecznym zapału do nauki, który nie będzie słomiany :)

IM

fot. Ryszard Górka

Dbajmy o porządek…
Gdy śmieci segregujesz, planetę ratujesz.
A kiedy woda czysta, ryby tańczą twista.
Segregujcie śmieci, tak mówią dorośli do dzieci.
Już w przedszkolu uczymy nasze dzieci porządku i czystości. 
Prosimy, by sprzątały po sobie ze stołu, układały zabawki na 
półki, a śmieci wyrzucały do kosza. Zazwyczaj w wielu domach 
te zasady są przestrzegane, bo któżby sobie pozwolił na to, by 
na środku salonu pozostawić puste butelki po piwie czy soku, 
albo zużyte chusteczki czy pomięte gazety. Nasz dom, budynek, 
ogrodzona posesja jest małym elementem w wielkiej układance 
zwaną naszą wsią, gminą, krajem, Europą czy wreszcie Planetą. 
Zastanawiam się jak to się dzieje, że potrafimy zadbać o swoje 
podwórko, ale już trudno nam jest przenieść te wspaniałe war-
tości pięć metrów dalej za naszą bramę. Piętrzące się góry śmie-
ci, porozrzucanych butelek, torebek, niepotrzebnych gadżetów, 
a wszystko w naszej gminie, gdzie sprawnie działa system od-
bioru odpadów. Drodzy Państwo, nie zaśmiecajmy domu naszych 
braci mniejszych – zwierząt i roślin, one tego nie robią w stosunku 
do nas! Mieszkamy w pięknym, unikatowym miejscu, „zielonych 
płucach” Warszawy, dbajmy o nie wszyscy razem, wspólnie pięt-
nujmy niewłaściwe zachowania. Weźmy sprawy w swoje ręce! 
Zwróć uwagę sąsiadowi, turyście, który przyjechał w odwiedziny 
czy panom, którzy swoje piwo chcą wypić w lesie. Niech wszy-
scy po sobie sprzątają!
Nie chodzi tu tylko o walory estetyczne, ale o bezpieczeństwo. 
Szklana butelka pozostawiona na słońcu może spowodować po-
żar w lesie, którego skutki mogą dotknąć każdego z nas. Mamy 
już przykład z Mościsk, jak się kończy niekontrolowane wyrzucanie 
odpadów (zaczęło się od małych torebek). Smród, który truje i dra-
stycznie obniża jakość powietrza. Pozostawmy przyszłym pokole-
niom piękno natury, które nas wszystkich tak bardzo zachwyca. 
RAZEM możemy więcej.

Iwona Mazurek, fot. A. Krassowski

Niewybuch
W dniu 4 września br. podczas prac przy budowie sieci 
kanalizacyjnej na ulicy Północnej w Truskawiu ekipa bu-
dowlana natrafiła na niewybuch, pochodzący z II Wojny 
Światowej. 

Teren znaleziska został niezwłocznie zabezpieczony przez wyko-
nawcę oraz pracowników naszej Spółki, jeszcze przed przybyciem 
odpowiednich służb. Teren pozostawał pod dozorem Policji do 
czasu przybycia patrolu saperskiego, który koło godziny 14.20 
usunął znalezisko. Jak wynika z informacji pozyskanych od żoł-
nierzy niewybuch był uzbrojony i stanowił realne zagrożenie.

Na szczęście zaistniała sytuacja nie będzie miała większego wpły-
wu na prowadzone prace budowlane. Wykonawca w konsultacji 
z przedstawicielami naszej Spółki przesunął ekipę realizującą na 
dalszy odcinek prac. Po zabraniu niewybuchu przez saperów, pra-
cownicy wykonawcy powrócili do realizacji przerwanych robót. 

Piotr Rudzki
GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. 

PIERWSZY DZWONEK
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W SKRÓCIE

WIZYTA DELEGACJI Z GMINY DOŁNI CZIFLIK W IZABELINIE
W dniach 13-16 września 2017 r. gminę Izabelin od-
wiedzili przedstawiciele Bułgarskiej gminy Dołni Cziflik. 

W ciągu tych kilku dni goście zwiedzili Szkołę Podsta-
wową w Izabelinie, Przedszkole w Izabelinie, Gminne 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Mokre 
Łąki”, Zakład dla Niewidomych w Laskach, Warszaw-
ską Giełdę Towarową w Broniszach i Warszawę. 

W piątkowe przedpołudnie, na podstawie uchwały 
Rady Gminy Nr XXVII/223/17 z dnia 31 maja 2017 r., 
nastąpiło uroczyste podpisanie umowy partnerskiej 
o wzajemnej współpracy gminy Izabelin z gminą Dołni 

Cziflik w Republice Bułgarii. W uroczystości wzięły udział władze gmi-
ny Izabelin, przedstawiciele Rady Gminy, członkowie Izabelińskiego 
Stowarzyszenia Miast i Gmin oraz mieszkańcy. Po podpisaniu umo-
wy nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy przed Centrum Kultury 
Izabelin. Gmina Dołni Cziflik jest czwartą gminą, która przystąpiła 
współpracy międzygminnej aby dzielić się swoimi doświadczeniami 
i wiedzą. 

 Monika Kacprowicz
fot. Grzegorz Nowicki

SPOTKANIE Z FELICJĄ KONARSKĄ

W naszej Gminnej Bibliotece Publicznej od 2014 roku 
działa Dyskusyjny Klub Książki. Co miesiąc miłośnicy 

literatury zapraszają kolejnego autora, aby podyskutować 
o współczesnej literaturze, inspiracjach i myślach przenie-
sionych na papier. 13 września gościem DKK była Felicja 
Konarska ze swoją najnowszą książką „Opowieści z czte-
rech kręgów.”

Felicja Konarska (z d. Tais) – córka Walentego Taisa – Legionisty 
Marszałka Józefa Piłsudskiego i Stefanii z Zawadzkich-Tais urodzi-
ła się na Wołyniu w Wojskowej Osadzie Ostrowskiej k/Berestecz-
ka. W wieku 6 lat, razem z rodziną została wywieziona na daleką 
północ Rosji. Po trwającej kilka tygodni podróży w koszmarnych 
warunkach trafiła do łagru, w którym spędziła dwa lata. Do Pol-
ski udało jej się wrócić w 1946 roku. Ojciec już nie żył, a matka 
była obłożnie chora. Po dawnym życiu nie było już śladu, resztę 
dzieciństwa spędziła w domu dziecka. Z wykształcenia filolog rosyj-
ski, pracowała jako nauczycielka. W swoich książkach opisuje luź-
ne wspomnienia – miniaturki zachowane w pamięci, jak: tęsknota 
za króciutkim dzieciństwem na Wołyniu, nurtujące myśli związane 
z zesłaniem, śmiercią Ojca i wojenną tułaczką oraz życiem w ogó-
le. Jako najmłodsza z licznego rodzeństwa długo zastanawiała się, 
czy jest osobą właściwą do opisania losów swojej rodziny. Nikt nie 
chciał, a w autorce narastała potrzeba udokumentowania historii 
rodu. 

Doświadczona przez los zachowała pogodę ducha, cudowne, bez-
pretensjonalne poczucie humoru i szczerość wypowiedzi. Rodzina 
nie miała pretensji o zawarte w książkach nawet najbardziej in-
tymne i wstydliwe wydarzenia. „Przecież napisałam prawdę... niko-

go nie obwiniam, ani też nie gloryfikuję. Starałam się opisać moje 
i moich bliskich życie takim, jakim ono było i jest.” Dzięki temu 
książki Felicji Konarskiej są takie autentyczne i szczere. Czyta się 
je mając pewność, że mamy do czynienia z prawdziwą rodzinną 
historią, a nie z wydumaną bałamutnie, dla lepszego efektu, fabułą. 

Bolesne doświadczenia związane z brutalnie przerwanym radosnym 
dzieciństwem, wywózką pod Ural, tułaczką po domach dziecka i dy-
lematy swojego dorosłego życia autorka opisuje jak wytrawny do-
kumentalista. „Do nikogo nie mam pretensji ani żalu o to, co mnie 
i moich bliskich spotkało”.
Zainteresowanym twórczością Felicji Konarskiej polecamy ponadto 
tej samej autorki „Wołyń – moja tęsknota”, „Liście na wietrze” oraz 
„Kolory w szarości”.

 Maryla Łukasińska 

wybrane fragmenty powieści czytała p. Katarzyna Hołtra, 
spotkanie prowadziła Maryla Łukasińska.
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Z ŻYCIA GMINY

W związku z nie przystąpieniem 
firmy Pribex – Wykonawcy 

projektu przebudowy ulicy Sienkiewi-
cza w Izabelinie B – do prac w terenie 
w dniu 5 września miało miejsce spo-
tkanie przedstawicieli gminy Izabelin 
w składzie: Wójt Witold Malarowski, Za-
stępca Wójta Ryszard Haczek, Skarbnik 
Marta Wojtachnio oraz Prezes zarządu 
spółki Mokre Łąki Waldemar Roszkie-
wicz i członek zarządu Marcin Sobczak 
ze starostą warszawskim-zachodnim 
i przedstawicielami Zarządu Dróg Po-
wiatowych (ZDP) – inwestorem pro-
jektu – celem wyjaśnienia zaistniałej 
sytuacji, a także omówienia wspólnych 
zamierzeń gminy i powiatu na rok 2018.

Stosownie do wyników i warunków majo-
wego przetargu Zarząd Dróg Powiatowych 
udostępnił Wykonawcy plac budowy w dniu 
27 czerwca, z założeniem, że w sierpniu roz-
poczną się prace w ulicy Sienkiewicza, które 
powinny zostać zakończone do końca br. Nie-
stety, pomimo wyłączenia w sierpniu z ruchu 
ulicy Sienkiewicza do 5 września nie nastąpiło 
faktyczne wejście Wykonawcy na plac budo-
wy. Przedstawiciele gminy Izabelin wyrazili 
swoje zaniepokojenie takim obrotem sprawy 
i zwrócili się do starosty o wyjaśnienie sytu-
acji oraz podjęcie odpowiednich kroków dla 
jej rozwiązania. Starosta warszawski-zachod-
ni poinformował, iż ZDP postara się uzgodnić 
z Wykonawcą dalsze zasady współpracy w za-
kresie realizacji tego projektu. Zobowiązał się 
także do podjęcia skutecznych działań, celem 
realizacji tej bardzo istotnej dla mieszkańców 
Izabelina B i całej gminy inwestycji tak, by za-
kończyła się ona w możliwie krótkim terminie. 
W dniu 13 września otrzymaliśmy jednak infor-
mację, iż ZDP w Ożarowie odstąpił od umowy 
z Wykonawcą dotyczącej zadania rozbudowy 
drogi Sienkiewicza w Izabelinie B co potwier-
dza, że starosta i ZDP podjęli skuteczne dzia-
łania mające na celu ochronę przed skutkami 
działań nierzetelnego Wykonawcy. Oznacza 
to, że ZDP rozpisze w ciągu najbliższych 2-3 
tygodni kolejny przetarg. Podczas rozmów ze 

starostą warszawskim-zachodnim zwróciliśmy 
się o objęcie nowym przetargiem odcinka uli-
cy Sienkiewicza od Jana Kazimierza do 3 Maja 
wraz z projektowanym rondem u zbiegu Sien-
kiewicza i 3 Maja oraz Krasińskiego. Nowe za-
danie będzie realizowane w latach 2017/2018. 
O dalszych losach powiatowego projektu roz-
budowy Sienkiewicza i wynikach kolejnego 
przetargu będziemy informować. 

Gmina Izabelin przedstawiła staroście i ZDP 
kilka kluczowych drogowych projektów in-
westycyjnych jakie powinny być zrealizowa-
ne przez powiat na terenie gminy Izabelin 
w najbliższych latach. Za kluczowe uznano by 
w 2018 r. wspólnie zrealizować fragment ścież-
ki rowerowej w Laskach oraz rondo na skrzy-
żowaniu Sienkiewicza z 3 Maja. Ustalono, że 
w projekcie budowy ścieżki rowerowej w La-
skach Gmina Izabelin zostanie Inwestorem za-
stępczym przejmując w drodze porozumienia 
uprawnienia realizacji inwestycji od powiatu. 
Wskazano także na konieczność zadbania 
o bezpieczeństwo dzieci i niewidomych przy 
powiatowej drodze 3 Maja, poprzez montaż 
progów wyspowych bądź wyniesienia przejść 
dla pieszych w połączeniu z odpowiednimi 
sygnalizatorami świetlnymi i miernikami pręd-
kości, co miało być wykonane wraz z plano-
waną przebudową ul. 3 Maja, która niestety 
w wyniku zbyt wysokich kosztów ofertowych 

nie doszła do skutku. Starosta zapewnił, że 
bezpieczeństwo dzieci w rejonie przedszkoli 
i szkół jest dla niego i radnych kluczowe oraz 
zapewnił, że tę zaległość w możliwie krótkim 
terminie ZDP nadrobi. 

Podczas spotkania omówiono także zagadnie-
nia związane z utrzymaniem pozostałych dróg 
powiatowych na terenie gminy, zwłaszcza ulicy 
Sierakowskiej i 3 Maja na odcinku od ul. Tet-
majera do ronda w Laskach. Stosownie do 
wcześniejszych rozmów ul. Sierakowska po-
winna zyskać jeszcze w tym roku nakładkę na 
odcinku kilkuset metrów od ul. Gen. R. Abra-
hama w stronę ulicy Końcowej w Izabelinie 
C, co powinno zapobiec dalszej degradacji jej 
nawierzchni. Również ulica 3 Maja na proble-
matycznym odcinku zostanie punktowo napra-
wiona. Wyniki przetargu na prace naprawcze – 
ogłoszonego już przez ZDP – poznamy w przy-
szłym tygodniu. ZDP wyraził przekonanie, że 
oferty powinny mieścić się w możliwościach 
finansowych powiatu i nie powinna zaistnieć 
sytuacja jaka miała miejsce przy przetargu na 
przebudowę 3 Maja i Sienkiewicza, gdy koszty 
ofertowe poszybowały o ponad 50% ponad 
przeznaczony na to zadanie budżet powiatu. 
Czekamy więc na materializację deklaracji sta-
rostwa.

Ryszard Haczek
Zastępca Wójta Gminy Izabelin

ROZBUDOWA 
DROGI POWIATOWEJ SIENKIEWICZA 

I BUDŻET 2018

Izabelin C, dnia 13 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające 
ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. 
Nr 32, poz. 191 z późn.zm) oraz rozdziałem IV pkt 4 uchwały Rady Ministrów z dnia 
9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego 
(M.P. Nr 30, poz. 235) Komisja Inwentaryzacyjna przy Radzie Gminy Izabelin z a w i a d 
a m i a, że w dniu 18 września 2017 r. zostaje wyłożony do publicznego wglądu spis 
inwentaryzacyjny nieruchomości Skarbu Państwa położonych w obrębie Izabelin oraz 
obrębie Laski.

Spis inwentaryzacyjny wyłożony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Izabelin 
przez okres 30 dni tj. do dnia 18 października 2017 r. w godzinach pracy Urzędu.

Jednostki organizacyjne, organizacje społeczne, zawodowe oraz osoby fizyczne mogą 
wystąpić w powyższym terminie z wnioskiem i zastrzeżeniem dotyczącym wyłożonego 
spisu inwentaryzacyjnego. 

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej - Edward Ciećwierz

WÓJT GMINY IZABELIN
informuje o wywieszeniu 
wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży 
w trybie bezprzetargowym.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 
2147) niniejszym podaje się do publicznej 
wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy 
Izabelin we wsi Izabelin C przy ul. 3 Maja 42 
wywieszony został wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym. 

Izabelin C, dnia 12 września 2017 r.

Wójt Gminy Izabelin
Witold Malarowski
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W dniu 30.08.2017r. w wyniku 
przeprowadzonego postępo-

wania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego w trybie przetargu nieogra-
niczonego, zawarta została umowa 
w przedmiocie wykonania nakładek 
bitumicznych na wyznaczonych od-
cinkach dróg gminnych o łącznej po-
wierzchni 14.310,00m2. 

 Zgodnie z zawartą umową, Wykonaw-
ca robót firma „ANAT” Witold Pociejewski 
z siedzibą w Płochocinie, przy ul. Stołecznej 
56, 05-860 Płochocin ma za zadanie wyko-
nanie nakładek bitumicznych z mieszanki 
betonowo-asfaltowych o grubości min. 5,00 
cm na niżej wymienionych odcinkach dróg 
gminnych w terminie od 11.09.2017 r. do 
15.10.2017 r.

Mateusz Milej
Zastępca Kierownika Wydziału Środowiska

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
tel. (+48 22) 722-89-48
fax. (+48 22) 722-80-06

m.milej@izabelin.pl

NAKŁADKI BITUMICZNE NA DROGACH GMINNYCH
Lp. Nazwa ulicy Odcinek od - do Długość 
Truskaw    

1. Ptasińskiego Leśnej Polanki - Popiełuszki 200 m

Izabelin C    

2. Początkowa Krasińskiego - Planty 110 m

3. Siemiradzkiego Poniatowskiego - Kościuszki 260 m

4. Paderewskiego Poniatowskiego - Świerkowa 140 m

5. Kościuszki Chodkiewicza - do końca ulicy 520 m

6. Słoneczna Kościuszki - Jałowcowa 95 m

Izabelin B    

7. Zamoyskiego Sapiehy - Podbipięty 300 m

8. Rocha Kowalskiego Lubomirskiego - Kordeckiego 290 m

Hornówek    

9. Poprzeczna XV Kurowskiego - Łączna 380 m

10. Łączna Lipkowska - XII Poprzeczna 190 m

11. Zielona 3 Maja - Kurowskiego 850 m

   3335 m

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 zapobie-
gania bezdomności zwierząt z terenu gmi-
ny Izabelin na 2017 rok właściciele psów 
i kotów zamieszkujący gminę Izabelin 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 dofinanso-
wania właściciel zwierzaka powi-
nien zgłosić się do Urzędu Gminy 
Izabelin (pokoje nr 3-5) i wypełnić 
oświadczenie stanowiące załącznik 
do ww. Programu, następnie udać 
się z kopią oświadczenia do jedne-
go z czterech zakładów leczniczych 

dla zwierząt, które wykonują usługi w ra-
mach zawartych z Gminą umów:

1) Gabinet Weterynaryjny Grzegorz Topor-
kiewicz, 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 r. lub do 
wyczerpania środków przeznaczonych na 
ten cel.

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

Agata Bartoszewicz
Foto: pixabay.com/pl

Z ŻYCIA GMINY

ZBIÓRKA GABARYTÓW I ELEKTROŚMIECI

Referat Gospodarki Odpadami przypomina, że od dnia 9 paździer-
nika br. w dniach wskazanych w harmonogramie odbioru od-

padów prowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
i elektrośmieci. 

Osoby zainteresowane odbiorem powinny udostępnić odpady przed posesją 
od godz. 6:00 w dniu wywozu. 

W ramach tych frakcji nie będą odbierane odpady remontowe, budowlane m. 
in. drzwi, okna, armatura sanitarna oraz opony i niekompletny sprzęt elek-
troniczny.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku aktualizacji danych w przypadku 
zmiany ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe tj. zamieszkanie 
lub wyprowadzka osoby, urodzenie dziecka lub zgon mieszkańca.

Marta Merchel
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Pani Jagno jest Pani założycielką Szko-
ły Rodzenia w Izabelinie i autorką pro-
gramu. Co daje Pani ta praca?
Ogromną satysfakcję zawodową, możliwość 
przekazania fachowych informacji. Widzę 
wielką rolę edukacji kobiet w położnictwie. 
Każda położna docenia świadomość kobiet 
w ciąży i potem na sali porodowej. Wpływa 
to na współpracę z ciężarną i rodzącą. Wie-
dza u kobiet daje im możliwość rozumienia 
sytuacji położniczych i łatwiejsze podejmo-
wanie decyzji, zmniejsza lęk. Po porodzie, 
w aspekcie pielęgnacji noworodka i laktacji, 
wiedza zwiększa u rodziców pewność sie-
bie. Wierzę w to, widzę efekty i cieszę się, 
że realizując program  mam w tym proce-
sie swój udział. Dodatkowo lubię prowadzić 
zajęcia.

Szkoła rodzenia funkcjonuje w Izabeli-
nie od 2007 roku, czyli w 2017 roku ob-
chodzi swoje 10-lecie. Co się zmieniło 
w funkcjonowaniu szkoły na przestrzeni  
tych wszystkich lat? 
Przez 10 lat prawie wszystko – sprzęt, miej-
sce, warunki, organizacja czasu, regular-
ność i inne. Także samo prowadzenie zajęć. 

Teraz realizujemy je w sposób aktywny, 
dostosowany do specyfiki nauczania do-
rosłych. Na samym początku tak nie było. 
Ewoluowały treści, przez 10 lat zmieniały 
się rekomendacje, oczekiwania uczestni-
ków, więc my jako szkoła wraz z nimi. Nato-
miast cały czas widzę elementy do zmiany 
i udoskonalenia. Co rok jest trochę inaczej. 
Z tego powodu od początku roku pracuje 
z nami nowa prowadząca – Joanna Zieliń-
ska – instruktorka ćwiczeń.

Ile nowych istnień przyszło na świat pod-
czas tych 10 lat (uczestników szkoły)?
Dokładnej liczby w tej chwili nie znam, 
około 250 dzieci. To ciekawe, bo w związ-
ku z tym, że zajęcia odbywają się w Szkole 
Podstawowej mam przyjemność spotykać 
dziś byłe uczestniczki, prowadzące tam ma-
luchy, które w szkole rodzenia były jeszcze 
w brzuchach. 

W którym miesiącu kobiety  w ciąży 
powinny się zgłaszać, żeby najbardziej 
efektywnie skorzystać z wiedzy i możli-
wości szkoły?
Najlepszy czas na zajęcia w Szkole Rodze-

WIERZĘ W TO, WIDZĘ EFEKTY I CIESZĘ SIĘ
z Jagną Szulc-Kamińską – założycielką Szkoły Rodzenia 
w Izabelinie – rozmawia Iwona Mazurek

nia jest po 25 tygodniu ciąży. Najwięcej 
wtedy można zapamiętać na czas porodu 
i połogu. Zapisać się warto wcześniej. Na-
tomiast edukacja ciężarnych poza szkołą 
rodzenia, w bardziej indywidualnym toku, 
powinna się rozpocząć oczywiście już od 
początku ciąży. 

Czego można się nauczyć i dowiedzieć 
uczestnicząc w zajęciach szkoły rodzenia?
Podsumowując – informacji dotyczących 
ciąży, porodu, karmienia piersią i pielęgna-
cji noworodka. Staramy się dać narzędzie 
w postaci wiedzy, żeby potem para bardziej 
swobodnie mogła podejmować decyzje 
w czasie okołoporodowym. Można zdobyć 
wiadomości fachowe i odpowiednio dobra-
ne. To wartościowe teraz, przy nieograni-
czonym dostępie do często nierzetelnej 
wiedzy na forach, blogach i nieprofesjo-
nalnych stronach o tej tematyce. Pary są 
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niejednokrotnie przesiąknięte relacjami do-
świadczeń innych kobiet a nie w ten sposób 
powinna się kształtować ich świadomość 
okołoporodowa. Realizujemy program tak, 
by nie było przewagi wiedzy typowo aka-
demickiej i naukowej, ale skupiamy się na 
praktycznej, aby wyjść naprzeciw temu 
przed czym faktycznie stoją rodzice. Pa-
miętamy, że nie tylko brak informacji może 
być niekorzystny ale i „przeedukowanie”. 
Zawsze zależy nam, żeby odpowiadać na 
indywidualne potrzeby uczestników. Wyma-
gania i potrzeby są bardzo różne i my mu-

simy temu podołać. Sprzyjają temu małe, 
kameralne grupy i wspaniali wykładowcy, 
z którymi mam przyjemność pracować.

Kto finansuje szkołę i jaki jest koszt 
uczestnictwa w zajęciach?
Zajęcia są całkowicie bezpłatne. Szkoła 
Rodzenia finansowana jest w przez Gminę 
Izabelin. Realizowana przez SPZOZ w Iza-
belinie. Bez tego wsparcia i zaangażowania 
Szkoła nie istniałaby.

Czego można Pani życzyć?
Chętnych wiedzy, aktywnych, wspaniałych 
uczestników. Takich jak dotychczas. Żeby 
wracali w kolejnych ciążach. Wiadomości co 
u nich już po porodzie – daje mi to radość, 
ale w tej wiedzy znajduję także siłę i in-
formację czego potrzeba w naszej Szkole. 
Okoliczności koniecznych, żeby nadal roz-
wijać Szkołę Rodzenia i niezmiennej siły do 
samokształcenia.

Dziękuję za rozmowę

WÓJT
GMINY IZABELIN
woj. mazowieckie
    Izabelin, dnia 15 września 2017 r.
GPA.6722.2.10.2017.AI

OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY IZABELIN
o ponownym częściowym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, część E
Na podstawie art. 17,  art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1073 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 ponownym częściowym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornó-
wek, część E. Wyłożenie obejmuje działki Nr: 85/1, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 87/2, 87/3, 192/1, położone przy ul. Rolnej.
Obszar objęty ponownym wyłożeniem oznaczony został na Załączniku graficznym, do niniejszego Ogłoszenia kolorem czerwonym.

Wyłożenie związane jest z projektowanym poszerzeniem pasa drogowego ul. Rolnej z 5,0 m proponowanych na etapie poprzedniego 
wyłożenia do publicznego wglądu (28.06.2017 r. – 31.07.2017 r.) do 9,0 m, co stanowić będzie powtórzenie w tym zakresie ustaleń obo-
wiązującego planu miejscowego wsi Hornówek, część C GIMNAZJUM, jak tez poprzednich planów miejscowych dla tego terenu.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie w dniach: 29 września 2017 r. – 20 paździer-
nika 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” -> „dokumenty w trakcie sporządzania”.

Dyskusja publiczna z udziałem głównego projektanta, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 4 października 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 4 paździer-
nika 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 
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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 
3 listopada 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 3 listopada 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 prze-
strzenne”. 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

WÓJT
GMINY IZABELIN
woj. mazowieckie
                                                            Izabelin, dnia 15 września 2017 r.
GPA.6720.7.2017.AI

OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY IZABELIN
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Izabelin
obejmującego działkę Nr 79/2, położoną we wsi Mościska, przy ul. Chabrowej.

Na podstawie art. 11, pkt 10 i 11ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1073 z późn. zm.), i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zmianami) w związku 
z uchwałą Nr XX/163/16  Rady Gminy Izabelin z dnia 30 listopada 2016 r., zmienioną uchwałą Nr XXV/202/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 
26 kwietnia 2017 r.

Z A W I A D A M I A M
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin 
obejmującego działkę Nr 79/2 położoną we wsi Mościska, przy ul. Chabrowej.
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Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie w dniach: 2 października 2017 r. – 23 paź-
dziernika 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” -> „dokumenty w trakcie sporządzania”.

Dyskusja publiczna z udziałem głównego projektanta, nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
9 października  2017 r. (poniedziałek) 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 studium, który odbędzie się w dniu 
9 października 2017 r. (poniedziałek), w godz. 16.00 - 18.00 w siedzibie Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, pok. 124 (I piętro). 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Studium 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 elek-
tronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAp na adres: izabelin@izabelin.pl. w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 13 listopada 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 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), zainteresowani w terminie do dnia 13 listopa-
da 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 prze-
strzenne”. Osoby składające uwagi oraz wnioski drogą elektroniczną, otrzymają informację zwrotną potwierdzającą wpływ i zarejestrowa-
nie uwagi w dzienniku korespondencyjnym Urzędu Gminy Izabelin. 

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

/-/ Witold Malarowski

ZAWSZE BĘDZIEMY PAMIĘTALI...
uroczystość patriotyczna na Pociesze

W niedzielę trzeciego  września br. odbyła się uroczy-
stość patriotyczna w Truskawiu na Pociesze.

Jak co roku obchody odbyły się przy pomniku upamiętniającym za-
mordowanie przez Niemców w 1943 roku, 100 mieszkańców Tru-
skawia oraz rozgromienie w nocy 2/3 września 1944 roku, dwóch 
batalionów zbrodniczych oddziałów RONA. Wydarzenie rozpoczę-
ło się o godzinie 11-tej uroczystą mszą święta polową, z asystą 
Wojskowej Orkiestry Reprezentacyjnej. Organizatorem imprezy 
był Urząd Gminy Izabelin i Stowarzyszenie Pamięci Powstańczych 
Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” Armii Krajowej i ich Komendanta 
płk Jerzego Strzałkowskiego przy udziale Środowiska „Grupa Kam-

pinos” AK. W uroczystościach uczestniczyły władze powiatu m.in. 
Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński, gmin 
sąsiadujących, dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego, władze 
naszej gminy, kombatanci oraz mieszkańcy. Wieńce złożyli: Wójt 
Gminy Izabelin Witold Malarowski, Zastępca Wójta Ryszard Haczek 
oraz Przewodnicząca Rady Gminy Izabelin Grażyna Zielińska. Było 
uroczyste wniesienie sztandaru, zapalenie zniczy, modlitwa i prze-
mówienia oraz koncert szlagierów warszawskich w wykonaniu ze-
społu Warszawska Ulica, czyli wszystko co jest potrzebne, by przy-
szłe pokolenia wiedziały, że taka jest nasza historia, a my zawsze 
będziemy pamiętali. 

Iwona Mazurek
fot. Ryszard Górka
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MOIM POWOŁANIEM JEST BYĆ DLA LUDZI 

Z ks. diakonem Bartłomiejem Michalskim, 
który będzie służył w parafii pw. św. Franciszka w Izabelinie 

przez najbliższy rok, rozmawia Iwona Mazurek.

Kim jest Bartłomiej Michalski?
Cierpliwy, ciepły choleryk, ale też bardzo 
wrażliwy człowiek. Zdecydowanie nastawio-
ny na drugiego człowieka.

Jeśli choleryk, to też ekscentryk i działacz?
Tak, to prawda, chociaż czasem Bartek woli 
być wycofany, nie zajmuje pierwszego miej-
sca, bo chce być cichym wsparciem dla innych.

Widzę młodego, przystojnego mężczy-
znę. Zastanawiam się dlaczego nie chce 
poznać miłej dziewczyny, ożenić się i za-
łożyć rodziny? Jak to się stało, że zdecy-
dował się ksiądz na taką drogę w życiu? 
Bardzo mi miło usłyszeć taki komplement 
(śmiech). Ja nie urodziłem się księdzem, 
wręcz przeciwnie – tak kształtowałem swo-
je życie, by założyć rodzinę, kogoś poznać 
i stworzyć coś więcej. O kapłaństwie zaczą-
łem myśleć dopiero rok przed maturą. Moja 
młodzieńcza droga, aż do przyszłego ka-
płaństwa, jest wypełniona niesamowitymi 
ludźmi. Pan Bóg prowadzi mnie z Aniołami 
Stróżami, to są niesamowite osoby, które 
mnie kształtowały i miały ogromny wpływ 
na wybór mojej drogi życiowej. W pewnym 
momencie zrozumiałem, że moim powoła-
niem jest być dla ludzi i służyć im. 

Mnie nadal intryguje myśl, jak to było 
z tym powołaniem. Czy to był proces, 
czy nagle coś kliknęło i młody Bartek 
poczuł, że chce być księdzem? I tak 
bez buntu wstąpił do seminarium?
To nie było takie proste. Rodzina i ja mie-
liśmy inne plany na moją przyszłość. Przed 
seminarium bardzo dużo działałem w mło-
dzieżowych radach dzielnic, radzie War-
szawy. Delikatnie wchodziłem w struktury 
polityczne, brałem udział w debatach sej-
mowych, ponieważ byłem laureatem olim-
piad ogólnopolskich miałem indeks na stu-
dia prawnicze i dziennikarskie. Niesamowity 
wpływ miała na mnie praca w kinie Atlantic 
w Warszawie, gdzie organizowałem even-
ty, spotykałem się z ludźmi z pierwszych 
stron gazet. Żyłem w zawrotnym tempie 
i nie myślałem o tym, że Pan Bóg chce mnie 
włączyć w skład swojej drużyny. Jednocze-
śnie, jak wcześniej wspomniałem, stawiał 
na mojej drodze mędrców, dzięki którym 
jestem tu, gdzie jestem. Był to m.in. nieży-
jący już ojciec Mariusz Ratajczyk, zakonnik 
z zakonu pasjonistów, człowiek, który uczył 
mnie wiary i relacji z Chrystusem. Pan Bóg 
mi daje i zabiera tych ludzi. Potem pojawił 
się kolejny pasjonista – ojciec Jerzy Frejnik, 
z którym mam bardzo synowsko-ojcowską 
relację, ale jest także moim duchowym 

mistrzem. Nocami rozmawialiśmy o świę-
tych. To on uczył mnie modlitw, adoracji 
Najświętszego Sakramentu, ale to nie było 
z nastawieniem, że robię to wszystko po to, 
by być księdzem. Ja po prostu, jak każdy 
człowiek, tworzyłem swoją relację z Chry-
stusem i w pewnym momencie poczułem 
w sobie takie ogromne pragnienie bycia 
oddanym tylko Jemu. To jest niesamowite, 
bardzo silne uczucie, któremu nie można się 
nie poddać. Moje wstąpienie do seminarium 
dla rodziny było szokiem. Kolejna osoba, 
która ma na mnie bardzo dobry wpływ, to 
mój obecny proboszcz – ks. Henryk Bartu-
szek z parafii św. Jakuba przy placu Naruto-
wicza w Warszawie. Niewątpliwie ogromną 
rolę w całym moim dotychczasowym życiu 
odegrali też moi dziadkowie, ale także kilka 
rodzin ze wspólnoty „Przymierze Rodzin”, 
z którymi jestem w bardzo dobrych, rodzin-
nych relacjach, traktują mnie jak swojego 
syna… 

Czy powołanie kapłańskie ma w dzi-
siejszych czasach sens? 
Zdecydowanie ma sens. Przytoczę tu hi-
storię, która przydarzyła mi się w wakacje. 
Będąc na Stadionie Narodowym na even-
cie „Jezus na stadionie” kupiłem dla siebie 
i znajomych cukierki – tzw. boże krówki 
w niebieskich papierkach z cytatami w środ-
ku. Wcześniej dużo myślałem o moim po-
wołaniu, o sensie mojej decyzji. Otwieram 
mojego cukierka i czytam sentencje Jana 
Pawła II, który mówi: „kapłan po to jest 
samotny, by inni nie czuli się samotni”. I po-
myślałem, że to jest właśnie sens mojego 
wyboru. Ja jestem w relacji z Chrystusem, 
czerpię od Niego siłę, żeby tobie Go dać, 
ciebie przytulić od Niego, ciebie obdarzyć 
błogosławieństwem, które On mi daje. Kie-
dy dajemy drugiemu człowiekowi Chrystu-
sa, to dzieją się niesamowite cuda – zarów-
no w życiu tego człowieka jak i w moim. 
Ja mam świadomość, że przyjąłem święce-
nia po to, by Chrystus mógł działać przeze 
mnie w innych ludziach. Pierwsze moje sło-
wa, kiedy idę głosić kazanie brzmią: „ to nie 
moje usta, lecz Twoje Panie się teraz otwie-
rają i Ty otwieraj serca swoich wiernych”. 
Kapłaństwo ma sens, bo to jest dawanie 
miłości, nadziei, życia.

Kim jest dla księdza Bóg?
Pierwsze co przychodzi mi na myśl, to Przy-
jaciel. I tu postawię kropkę.

Mówi się o kryzysie wiary w Europie, 
o tym, że ludzie odchodzą od Kościoła. 
Czym jest Kościół dla księdza? I co by 
ksiądz chciał przekazać naszym miesz-
kańcom przez najbliższy rok, kiedy bę-
dzie pełnił posługę w naszej parafii?
Kryzys wiary niewątpliwie jest i nie ma co 

z tym dyskutować. Ludzie odchodzą od Ko-
ścioła. Moim zdaniem przyczyną tego jest 
fakt, że my się boimy dotykać prawdy, któ-
ra jest zmierzeniem się z samym sobą. To 
jest zadanie sobie pytania, dlaczego coś się 
dzieje w moim życiu. Kościół wciąż apeluje, 
byśmy zajrzeli do swojego życia, sprawdzili 
co jest nie tak i naprawili to. To jest bar-
dzo trudne, zobaczyć siebie nieidealnego, 
poranionego. Musimy mieć świadomość, że 
Kościół ma wszystko, by wzrastać w obli-
czu świętości, przede wszystkim są to sa-
kramenty, ale nam często wygodnie jest 
skupiać się na tym, co nie wymaga wysiłku, 
co negatywne. Kościół jest czasami dener-
wujący, bo jest złożony z ludzi, którzy też 
są grzeszni. Jednocześnie w Kościele jest 
Bóg, który ogarnia wszystkich swoją miło-
ścią. Czyż nie jest niesamowite to, że na 
niedzielną mszę świętą przychodzą ci sami 
ludzie, którzy chcą, tak jak ja, wielbić tego 
samego Boga, dzielić się doświadczeniem 
wiary, dawać świadectwo. Nie zrażajmy się 
Kościołem, który nieraz boli czy nam doku-
czy. Trzeba zobaczyć w Kościele coś więcej, 
choć do tego potrzeba dojrzałości ducho-
wej i emocjonalnej oraz przełamania same-
go siebie. Moja relacja z Kościołem też nie 
zawsze była łatwa, musiałem pokonywać 
wiele stereotypów, ale zawsze starałem się 
widzieć w tym Kościele Boga, który w spo-
sób rzeczywisty jest w nim obecny. Naszym 
parafianom chciałbym przekazać otwar-
tość na siebie nawzajem, żebyśmy siebie 
nie oceniali, rozumieli się i dawali sobie 
miłość. Po prostu żebyśmy byli dla siebie. 
Mam wrażenie, że jest tak wiele konfliktów 
na ziemi, kłótni, nieporozumień, bo my nie 
jesteśmy dla siebie. Bóg nam w swojej 
ewangelii powtarza: „przeze mnie bądź dla 
drugiego człowieka” i tego pragnę dla siebie 
i dla wszystkich mieszkańców naszej parafii.

Największa wartość w księdza życiu?
Największą wartością dla mnie jest miłość. 
I choć jest to pojęcie często nadużywane, 
wyświechtane i znaczy bardzo wiele albo 
nie znaczy nic, to jednak z tej miłości wy-
chodzi wszystko. Najpierw miłość do Boga, 
potem do samego siebie i do drugiego czło-
wieka. To jest mój program na dalsze życie. 

Co by ksiądz powiedział młodym chło-
pakom, którzy chcą być duchownymi?
Bądźcie odważni, nie bójcie się, Bóg na-
prawdę nic złego nam nie zrobi, chce tylko 
naszego dobra. I jeśli to nie jest Twoja dro-
ga, to drzwi są zawsze otwarte. Nie każdy 
może w nie wejść, ale każdy może wyjść. 
Najważniejszy jest pierwszy krok i odwaga, 
by go zrobić. 

Dziękuję za rozmowę i życzę wytrwało-
ści w otwarciu na drugiego człowieka :)
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Tak wiele lat temu śpiewał legen-
darny polski artysta Eugeniusz 

Bodo, w którego w przedstawieniu 
„Bodo - musical” wcielił się znakomity 
aktor Dariusz Kordek.

Inspiracją dla reżysera Dariusza Tarasz-
kiewicza do stworzenia musicalu stała się 
historia i barwne życie Eugeniusza, ale 
przepuszczone przez dzisiejsze czasy i wy-
obraźnię. Nasi mieszkańcy mogli ją poznać 
w piątek ósmego września br. w Centrum 
Kultury Izabelin. 

Spektakl jest utrzymamy w konwencji mu-
sicalowej, a jego najmocniejszą stroną są 
niezapomniane przeboje artysty. Na izabe-
lińskiej scenie mogliśmy usłyszeć wspaniałe 
piosenki m.in. „Umówiłem się z nią na dzie-
wiątą”, „Całuję twoją dłoń, madame” czy 
„Już taki jestem zimny drań”. 

Eugeniusz Bodo urodził się 28 grudnia 1899 
r. jako Bogdan Eugene Junod (jako miej-
sce urodzenia podawane są, w zależności 
od źródła, Łódź lub Genewa). Jego ojciec, 
Teodor Junod, prowadził w Łodzi kinoteatr 
Urania. Matka, Dorota Dylewska, pochodzi-
ła z polskiej szlachty. Na wczesnym etapie 
kariery Bodo występował w warszawskich 
kabaretach, m.in. w Qui Pro Quo i Mor-
skim Oku. W filmie po raz pierwszy poja-

UMÓWIŁEM SIĘ Z NIĄ NA DZIEWIĄTĄ…
musical BODO w Centrum Kultury Izabelin

wił się w 1925 r. jako Geniuś w „Rywalach” 
w reż. Henryka Szaro. Następnie grał m.in. 
w „Uśmiechu losu” (1927), „Pieśniarzu 
Warszawy” (1934), „Kocha, lubi, szanuje” 
(1934). W „Czarnej perle” (1934) Bodo 
zagrał razem z tahitańską aktorką i tancer-
ką Reri, którą poznał podczas jej pobytu 
w Warszawie i z którą prywatnie połączył 
go romans. Jedną z najbardziej pamięt-
nych ról, Bodo wykreował w „Piętrze wyżej” 
(1937), skąd pochodzi piosenka „Umówiłem 
się z nią na dziewiątą”. W 1938 roku aktor 

wystąpił wraz z Adolfem 
Dymszą w „Pawle i Gawle”, 
gdzie w duecie wykonali 
kołysankę „Aaa, kotki dwa” 
(„Ach, śpij kochanie”). 

Dariusz Kordek (znany 
m.in. z ról w „Młodych 
Wilkach”, „Poranku Ko-
jota” czy filmie „Sztos”) 
znakomicie poradził sobie 
z rolą tego przedwojen-
nego amanta kina. Piękny 
wokal, świetnie dobrane 
stroje i niewątpliwe podo-
bieństwo obu panów zro-
biło swoje. Jeśli do tego 
dodamy skromną, choć 
stylową scenografię to bę-
dzie prawie cała droga do 
sukcesu. Prawie, bo nie 
można zapomnieć o tan-
cerzach, którzy towarzy-
szyli aktorowi i wystąpili 
w choreografii Agnieszki 
Brańskiej. Przedstawienie 
jest połączeniem kina, te-
atru, tańca i śpiewu i chy-
ba ta różnorodność form 
robi wrażenie. Z tej historii 
można było dowiedzieć się 
jednego, że tak naprawdę 
nigdy nie możemy być do 

końca pewni tego, co czeka nas jutro. Po-
dobnie musiało być też z Bodo, kiedy był 
największą gwiazdą polskiego show biz-
nesu. U szczytu swojej sławy w 1937 czy 
1938 roku nie mógł nawet przypuszczać, że 
przyjdzie mu rozstać się z życiem w tak tra-
gicznych okolicznościach. Bodo zmarł 7 paź-
dziernika 1943 r. na terenie ZSRR, podczas 
transportu do łagru. 

Serdecznie gratulujemy za pomysł i jego re-
alizację. Naprawdę było warto!

Iwona Mazurek
fot. Janusz Marciniak
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STARAM SIĘ BYĆ PRAWDZIWY
z Dariuszem Kordkiem rozmawia Iwona Mazurek

Kim jest Dariusz Kordek?
Aktualnie bardzo zabieganym i zajętym 
człowiekiem. Jestem w takim momencie 
mojej ścieżki zawodowej, że zadaję sobie 
różne istotne pytania. Od dziewięciu lat 
mam szczęśliwą rodzinę, dwójkę dzieci, 
więc nie patrzę na swoje życie tylko przez 
pryzmat zawodowy. W mojej głowie jest 
mnóstwo myśli i spraw. Czasem jestem roz-
targniony, innym razem wydaję się być nie-
obecny. Prowadzę dosyć intensywne życie.

Od początku swojej pracy twórczej 
zagrał Pan w wielu serialach i filmach, 
na wielu polskich scenach teatralnych. 
Jak Pan ocenia z perspektywy czasu, 
które z tych produkcji najbardziej Pana 
rozwinęły jako człowieka?
Jako człowieka te zawodowe sytuacje nie-
koniecznie rozwijają, bo jest to zawód, 
w którym jesteśmy bez przerwy oceniani, 
więc napędem jest ego, a to nie jest dobra 
baza do rozwoju osobistego. 

A jako aktora?
Myślę, że taka propozycja, która w pełni 
wykorzystałaby drzemiące we mnie możli-
wości, które zdobywam od dwudziestu kil-
ku lat jest jeszcze przede mną. Oczywiście 
wszyscy aktorzy tak mówią, nawet ci, któ-
rzy mają już za sobą wiele dużych produk-
cji. Jako człowieka w miarę dobrze radzą-
cego sobie na trudnym polskim aktorskim 
rynku, najbardziej rozwinął mnie musical 
„Bodo”. W tym musicalu nie jestem tylko 
wykonawcą, frontmanem czy liderem tego 
projektu, ale zajmuję się także promocją, 
sprzedażą spektakli w Polsce, robię wszyst-
ko, co w mojej mocy, by ten projekt był 
znany. Szczerze mówiąc niosę to na swoich 
barkach. 

Jakiej wymarzonej roli nie zagrał jesz-
cze Dariusz Kordek?
Właściwie to nie mam takiej wymarzonej 
roli. Być może pisze się ona gdzieś, a ja 
o tym nie wiem! Nie jestem zbyt wybredny 
i jeśli przychodzi dobra propozycja, to naj-
częściej ją przyjmuję. W rzeczywistości jest 
jednak tak, że nie siedzę na kanapie i nie 
czekam na telefon, tylko sam aktywnie szu-
kam tych propozycji, dzwonię, rozmawiam, 
chodzę na castingi.

Grał Pan śpiewająco w wielu musicalach 
zaczynając od „Metra” (1993), poprzez 
m.in. „Romeo i Julię”, „Deszczową pio-
senkę”, „Mamma Mia” aż do musicalu 
„Bodo”, który możemy obejrzeć obecnie 
m.in. na naszej rodzimej scenie w Iza-
belinie? Zastanawia mnie co jest bliższe 
Pana sercu: aktorstwo czy śpiewanie?
Śpiewanie jest napędem mojego zawodowe-
go życia od wielu lat, ale teraz coraz bardziej 
ciągnie mnie do aktorstwa. Mam już swój 
wiek, różnego rodzaju przeżycia zawodowe 
i życiowe. Z tego wszystkiego uzbierał się 
wielki worek doświadczeń i potencjał do za-
grania dużej wymagającej roli teatralnej czy 
filmowej. I o taką rolę będę się starał.

Jakie wartości prowadzą Pana przez ży-
cie?

Staram się nie sprawiać trudności, nie robić 
nikomu przykrości, być odpowiedzialnym za 
siebie i moich bliskich. Robię wszystko, by 
być uczciwym wobec siebie i ludzi, mówić 
prawdę. I w tych najważniejszych spra-
wach, udaje mi się to. Jednocześnie będąc 
w tym środowisku i zawodzie muszę upra-
wiać politykę i dyplomację zawodową. Sta-
ram się być prawdziwym i uczciwym przede 
wszystkim wobec siebie. Moim wyzwaniem 
jest w tej chwili, by zapewnić mojej rodzinie 
spokojne życie. 

Ma Pan dwójkę cudownych dziecia-
ków. Jakim jest Pan tatą?
Niestety często nie ma mnie w domu, pracu-
ję głównie wyjazdowo, ponieważ nie mam 
stałego kontraktu w Warszawie, w której 
mieszkam. Dużo wyjeżdżam, ale wszystkie 
chwile, które spędzam w domu staram się 
maksymalnie wykorzystać. I wtedy jestem 
na 100%. Moja córka od rana po mnie 
skacze, a ja jej na to pozwalam. Z synem 
bardzo dużo rozmawiamy. Nawet dziś rano, 
gdy przyjechałem z trasy zmęczony, pamię-
tałem, że obiecałem mu złożyć bramkę do 
piłki nożnej i zrobiłem to. Staram się uczyć 
go, że słowo jest najważniejsze i trzeba go 
dotrzymywać niezależnie od okoliczności.

A córkę wychowuje Pan na księżniczkę? 
Raczej nie, choć jak na księżniczkę przysta-
ło, ona bez sukienki nie wyjdzie z domu. 
Nasza córeczka Maria jest fantastyczna, ma 
w sobie mnóstwo energii i wszędzie jej peł-
no. Staram się z nią rozmawiać, dużo tłu-
maczyć i pokazywać realne życie.

Co jest Pana największym marzeniem? 
Czego można Panu życzyć?
Pragnę w moim życiu mieć trochę więcej 
harmonii i spokoju. Odkąd mam rodzinę, 
strasznie cierpię na wyjazdach i nie czuję 
się sobą, po prostu tęsknię. Dlatego nawet 
jeśli mam pracę poza Warszawą, staram się 
wracać po spektaklu do domu, żeby spędzić 
wieczór i poranek z rodziną. By być z moją 
żoną i dzieciakami, chodzić na spacer, do 
kina i robić wszystko to, co najbardziej lu-
bią, bo tego mi najbardziej brakuje.

I właśnie tego z całego serca Panu życzę:)
Dziękuję za rozmowę

Jesienne popołudnie 16 września br. w Centrum Kultu-
ry Izabelin rozbrzmiewało muzyką ludową. Stało się to 

za sprawą 4-osobowego zespołu, który wprowadził nas 
w atmosferę polskiej biesiady. Koncert złożony był z naj-
bardziej popularnych pieśni ludowych z różnych regionów 
kraju. Piosenki takie jak „Pije Kuba do Jakuba”, „Marianna”, 
„Szła dzieweczka”, „Zagraj mi piękny cyganie”, „Głęboka 
studzienka”, „Czerwone i bure”, „Hej bystra woda”, „Hej 
szalała szalała” i wiele innych znanych utworów biesiad-
nych zapewniło wszystkim uczestnikom doskonałą zabawę. 
Nasi mieszkańcy nie tylko wspólnie śpiewali z artystami, ale 
również ruszyli w tany. Zabawa była przednia i choć grono 
kameralne, to i tak na długo pozostanie w naszej pamięci.

IM
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PIKNIKI, PIKNIKI...CZYLI ŻEGNAMY LATO

Mieszkańcy  Truskawia  z cukru nie są i deszczu się nie 
boją. Pomimo mżawki i przelotnych opadów przyby-

li na plac zabaw w Mokrych Łąkach, by cieszyć się swoją 
obecnością, lepiej poznać i miło spędzić czas. 

Piknik został zorganizowany w pierwszą sobotę września br. z fun-
duszu sołeckiego przez panią  sołtys Wandę Załęcka i Radę Sołec-
ką.  Atrakcji nie zabrakło i każdy mógł wybrać coś dla siebie. Naj-
bardziej szczęśliwe były dzieciaki, które z radością dosiadały koniki 
ze Stajni Sawanka czy kłady prowadzone przez strażaków.  Swoje 
stanowiska łowcze z dumą pokazywali i o nich opowiadali wędkarze 
z naszej gminy, którzy są zafascynowani zbiornikiem retencyjnym 
w Mokrych Łąkach i tym co można w nim złowić. I wcale się nie 
dziwię tej radości, bo za każdym razem, kiedy jestem nad „naszą 
wodą”  czuję się jakbym za sprawą czarodziejskiej różdżki znalazła 
się na ukochanych Mazurach. Śpiew ptaków, przestrzeń, zieleń, na-
tura i woda –to przepis na relaks od zabieganej codzienności. Na 
zgłodniałych imprezowiczów czekał grill pełen smakołyków, a na 
pragnące wrażeń maluchy stanowisko, na którym ich dziecięce 
buźki zmieniały się w bohaterów bajek. Były też ogromne bańki 
mydlane, konkursy z nagrodami i mnóstwo dobrej zabawy. Jak bar-
dzo potrzebne są takie imprezy pokazali sami mieszkańcy, którym 
trudno się było rozstać, kiedy impreza dobiegła końca.

Iwona Mazurek
Fot. Paweł Stawski

TAK SIĘ BAWI TRUSKAW… IZABELIN B TEŻ SIĘ BAWI…

W sobotę 9 września br. na placu zabaw przy ul. Za-
głoby w Izabelinie B odbył się piknik, który zorga-

nizowała Rada Sołecka z Panią sołtys Elżbietą Kowalczyk. 
Na imprezę zostali zaproszeni mieszkańcy, którzy tłumnie 
przybyli , by wspólnie spędzić czas i zintegrować się. 

Pomimo deszczowego tygodnia, pogoda w weekend dopisała. Na 
błękitnym niebie pojawiło się gorące słońce, które z kretesem prze-
goniło deszcz i kłębiaste chmury. Zatem atmosfera pikniku była 
gorąca i to nie tylko za sprawą rozpalonego ogniska, na którym 
można było upiec sobie kiełbaski, ale także kapeli, która przygrywa-
ła skoczne poleczki, oberki i mazury. Maria Holka( akordeon, śpiew)  
i Aleksander Baszun (bęben radomski, klarnet, szałamaja, flety, 
śpiew) zaprezentowali mieszkańcom pieśni ludowe kurpiowskie, 
podhalańskie, wielkopolskie, podlaskie i inne. Jedne znane i lubia-
ne, w śpiew których włączali się mieszkańcy,  inne nieznane, lecz 
równie piękne. Na gościnnym stole znalazły się ciasta własnego 
wypieku i ulubione słodycze dla dzieci. Była bryczka z konikiem, 
konkursy z nagrodami, śmiechy, rozmowy i pyszne jedzonko. A kie-
dy kapela skończyła gościnne występy, mieszkańcy wnieśli sprzęt 
grający i poszli w tany do współczesnych przebojów muzyki popu-
larnej. Było lekko, przyjemnie i rodzinnie. Oby więcej takich spo-
tkań w tym zabieganym świecie.

Tekst i fot.  Iwona Mazurek

Z ŻYCIA GMINY
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IZABELIN C INTEGRUJE SIĘ 
NAWET W DESZCZU

EUROPA ZMIENIA 
METROPOLIĘ WARSZAWSKĄ

Mieszkańcy Izabelina C pozazdrościli sąsiadom z innych 
wsi zabawy,  dlatego pomimo chmur i  mżawki zjawili się 

w sobotę 16 września br. na Polanie Jakubów przy siedzibie 
Dyrekcji  Kampinoskiego Parku Narodowego. 

Piknik zorganizowała Rada Sołecka, sołtys Izabelina C Ryszard Gawin 
oraz zastępca wójta Ryszard Haczek, który też jest mieszkańcem Izabe-
lina C. Ta wspólnie spędzona sobota pokazała, że ludzie chcą się inte-
grować i poznawać. Jak rozmowy to tylko przy wspólnym stole z dobrą 
strawą na talerzach. I tu smakiem wykazała się Gospoda Kampinówka, 
która przygotowała wojskową grochówkę, pieczone ziemniaczki i kar-

kówkę z grilla. A na deser dla wszystkich pyszny sernik upiekła  p. Ania 
Gawin. Można też było ogrzać się przy ognisku i upiec swoją kiełbaskę. 
Swoją obecność zaznaczyła też straż pożarna z Izabelina, Przychodnia 
Zdrowia, Oczyszczalnia Ścieków Mokre Łąki, Centrum Kultury Izabelin. 
Na najmłodszych czekała dmuchana zjeżdżalnia, przejażdżki konne, ką-
cik malowania buziek, puszczania ogromnych baniek mydlanych oraz 
gry i zabawy. Do akcji włączyli się pracownicy KPN-u, którzy zorganizo-
wali wycieczki po lesie z przewodnikiem. 

Zabawa była przednia, zatem dziękujemy organizatorom i czekamy na 
następną integrację.

Tekst i fot. Iwona Mazurek

„Europa zmienia Metropolię Warszawską” pod taką nazwą 
9 i 10 września br. odbył się piknik na terenie Parku Pole 

Mokotowskie w Warszawie. 

Organizatorem imprezy było Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Roz-
woju Urzędu m.st. Warszawy, który współfinansowany był ze środków 
UE. Wydarzenie miało charakter edukacyjno informacyjny i był dedy-
kowany mieszkańcom Warszawy i okolic. Podczas pikniku swoje sto-
iska wystawiły gminy przylegające do stolicy oraz instytucje działające 
na terenie Warszawy. Wśród nich znalazła się m.in. gmina Izabelin, 
Leszno, Błonie, Mińsk Mazowiecki, Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego w Pruszkowie, Cyrk w Julinku, dwa teatry Krystyny Jan-
dy  „Polonia” i „Och teatr”, stoiska promujące Unię Europejską i Me-
tro Warszawskie oraz wiele innych. Przybyli goście mogli się zapoznać 
z ofertą wystawców, zadać dodatkowe pytania oraz otrzymać prospekty, 

ulotki  oraz gadżety reklamowe typu długopisy, magnesy, torby płócien-
ne, kubki, kolorowanki itp. Pogoda dopisała a zieleń parku skłaniała do 
spacerów i  rodzinnej atmosfery. 

Tekst i fot. Iwona Mazurek
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NA TERENIE GMINY IZABELIN RUSZYŁ REJON

 SZLACHETNEJ PACZKI

Szlachetna Paczka to znany ogólnopolski projekt organi-
zowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego pomysło-

dawcą jest Ksiądz Jacek Stryczek.

Nie ma Paczki bez wolontariuszy. Im nas więcej, tym większej ilości 

rodzin w potrzebie możemy pomóc. Wolontariuszem może być KAŻDY. 

Poszukiwane są osoby aktywne i odpowiedzialne, które chcą się anga-

żować społecznie i mają ukończone 18 lat. Wolontariusze to zarówno 

osoby młode, studiujące, jak również osoby o ustabilizowanej sytuacji 

zawodowej, a także emeryci. Liczy się chęć zmiany. Do Paczki ludzie 

przychodzą i zostają, ponieważ widzą, że niesiona przez nich pomoc 

jest mądra i efektywna, a sam wolontariat dopracowany i dobrze zor-

ganizowany, dzięki czemu można się wiele nauczyć.

Zgłoś się!
Kandydaci mogą się zgłaszać do końca września. Warto się jednak 

spieszyć, ilość miejsc jest ograniczona. Wystarczy wejść na stronę 

www.superw.pl i wypełnić krótki, intuicyjny formularz zgłoszeniowy. 

Następne kroki to rozmowa i jednodniowe wdrożenie.  

INTERWENCJE 
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

W GMINIE IZABELIN 

w sierpniu 2017 roku

Większość upalnych dni, w których temperatura powietrza 
wynosiła bardzo często +27 do +32°C nie miała wpływu na wzrost 
ilości pożarów i innych zdarzeń. Ogółem w jedenastu przypadkach 
jednostki OSP interweniowały przy 4 pożarach i 4 miejscowych 
zagrożeniach oraz trzykrotnie brały udział jako jednostki wsparcia na 
terenie gminy Stare Babice. W dniu 11 sierpnia br. w Izabelinie przy 
ul. Sierakowskiej miał miejsce wybuch par gazu w studzience, jedna 
osoba została poszkodowana. W dniu 13 sierpnia br. w Izabelinie 
przy ul. Langiewicza w pomieszczeniach piwnicznych w budynku 
paliło się tworzywo sztuczne. W dniu 25 sierpnia br. w Izabelinie 
przy ul. Matejki miał miejsce pożar w domku letniskowym. 31 
sierpnia br. w Izabelinie przy ul. Chodkiewicza w kuchni budynku 
mieszkalnego paliła się lodówka. 8 sierpnia w Izabelinie „B” przy ul. 
3 Maja i Małachowskiego nastąpiło zderzenie trzech samochodów, 
poszkodowane zostały trzy osoby, jednej z nich strażacy OSP 
w Laskach udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy. 26 sierpnia 
w Laskach w kościele pw. Matki Bożej Królowej Meksyku osoba 
wykonywała prace z przystawionej do organów drabiny, z której 
spadła. Po jej wyniesieniu na zewnątrz przez strażaków została 
przekazana ekipie pogotowia ratunkowego.

płk  mgr inż. Edward Gierski
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II FESTIWAL NATURA-KULTURA-MEDIA
 im. Ryszarda Kapuścińskiego 

Warszawa –  Izabelin 25-28.10.2017 

Festiwal Natura-Kultura-Media 
im. Ryszarda Kapuścińskiego, 
organizowany przez Fundację Cen-
trum Badań i Edukacji im. Ryszar-
da Kapuścińskiego, Wydział Dzien-
nikarstwa, Informacji i Bibliologii 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
Urząd Gminy Izabelin (przy udziale 
Kampinoskiego Parku Narodowego, 
Centrum Kultury Izabelin, Mazo-
wieckiego Instytutu Kultury, Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego) 
poświęcony jest szeroko pojętemu 
reportażowi i filmowi dokumental-
nemu.

Tegoroczny, II Festiwal odbędzie się w dniach 25-28 paździer-
nika 2017 r. Jego program składa się z czterech części: pierw-
szą jest debata inspirowana twórczością Ryszarda Kapuścińskie-
go. Część druga poświęcona jest szeroko pojętemu reportażowi, 
trzecia – filmowi dokumentalnemu i podróżom, a czwarta to wy-
stawy i koncerty. 

Debata pt. „Spór o Innego” odbędzie się 26 października 2017 r 
w auli Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Wezmą w niej udział m.in. prof. Janusz 
Adamowski, prof. Marek Jabłonowski, dr Paulina Orłowska, red. 
Stanisław Zawiśliński, oraz główny gość festiwalu, znany 
włoski dziennikarz Paolo Rumiz. 

Pokazy filmowe i spotkania z autorami książek odbywać się będą 
w Izabelinie (w Centrum Kultury i siedzibie Kampinoskiego Par-
ku Narodowego), gdzie Ryszard Kapuściński przebywał w czasie 
wojny i gdzie wiele lat później pisał też swoje teksty, m.in. głośne 
„Podróże z Herodotem”. 

Na program literacki składają się spotkania autorskie z reporte-
rami: Paolo Rumizem, Markiem Kusibą, Katarzyną Tuby-
lewicz, Pawłem L. Reszką oraz Aleksandrą Lipczak i Ka-
milem Bałukiem – laureatami stypendiów im. Ryszarda Kapu-
ścińskiego oraz blok pt. „Czytanie Kapuścińskiego” w wykonaniu 
znanych polskich aktorów scen warszawskich (m.in. Wojciecha 
Pszoniaka, Olgierda Łukaszewicza, Andrzeja Masztale-
rza, Krzysztofa Gosztyły i Waldemara Obłozy).

W programie filmowym znajdują się m.in. fragmenty nowego 
filmu w reż. Raula de la Fuente i Damiana Nenowa inspirowa-
nego książką Ryszarda Kapuścińskiego „Jeszcze dzień życia”, 
„Żalamasz” Marcina Sautera, „Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz” 
Krzysztofa Kopczyńskiego, „Więzi” Zofii Kowalewskiej, „Obcy na 
mojej kanapie” Grzegorza Brzozowskiego, „Kapuściński w Meksy-
ku” Oli Chrzanowskiej i spotkania z ich twórcami. Dopełnieniem 
programu festiwalu są pokazy filmów przyrodniczych w KPN – 
„Szczęśliwi ludzie – rok w tajdze” Wernera Herzoga, „Królestwo” 
Jacquesa Perrina oraz „Żywot chruścika” Zbigniewa Bączyńskiego 
i Moniki Zawadzkiej, 

W bloku „Moje podróże” zaplanowano spotkania z Krzysztofem 
Zanussim i Andrzejem Bartkowskim. 

Na koncertach wystąpi m.in. zespół Mamadou Dioufa.

Festiwalowi towarzyszyć będą wystawy: portretów Ryszarda 
Kapuścińskiego wykonanych przez Krzysztofa Wojciewskie-
go, „Ogrody japońskie” Stanisława Roszkowskiego oraz „Izrael 
w oczach młodych reporterów”.

Ukaże się też specjalne wydanie „Nowego Folderu” - magazynu 
Fundacji Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego.

MŁ

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

CZYNNE 
MUZEUM 
W GRANICY
Informujemy, że od dnia 13 
września, Muzeum Puszczy 
Kampinoskiej w Granicy 
jest ponownie otwarte dla 
zwiedzających.

UTRUDNIENIA NA SZLAKACH
Uwaga, na żółtym szlaku z Truskawia do Zaborowa Leśnego 
utrzymują się rozległe kałuże - przejście bardzo utrudnione!
Ze względu na obfite opady deszczu, prosimy o odpowiednie 
przygotowanie się do odwiedzin w parku, w tym zabranie 
stosownego, nieprzemakalnego obuwia.

za: www.kampinoski-pn.gov.pl

WARSZTATY 
PISANIA IKON 
DLA MŁODZIEŻY

Fundacja „Przyjaciele Ale-
go” zaprasza młodzież, 

która chciałaby uczestniczyć 
w warsztatach pisania ikon. 

Warsztaty te będzie prowadziła 
jako wolontariuszka – nie biorąc 
za to wynagrodzenia, pani Ur-
szula Żakowska. Przewidziana 
jest jedynie miesięczna opłata 
ok. 50 zł od osoby za materiały 
do tych warsztatów. 

Pierwsze spotkanie informa-
cyjne odbędzie się w piątek 
22 września o godz. 19 w sali 
na plebanii w kościele pw. św. 
Franciszka z Asyżu w Izabelinie.

za: www.przyjacielealego.pl
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Tajemnicze telefony od osób podających się za krewnych 
czy policjantów do ludzi starszych z prośbą o pożycze-

nie pieniędzy, to już klasyczna metoda wyłudzeń stosowa-
na przez oszustów. Wprawdzie wielu seniorów nie daje się 
oszukać, jednak problem wciąż dotyczy znacznej ich czę-
ści. Kłopotów pozwoli uniknąć również niewpuszczanie do 
mieszkania osób obcych. Wszelkie niespodziewane wizyty 
administratorów, hydraulików, gazowników, pracowników 
socjalnych i innych da się samemu zweryfikować dzwoniąc 
do konkretnej instytucji. Warto przy okazji spotkań w gro-
nie rodziny poruszyć ten temat i ostrzec najbliższych, jak 
mogą uchronić się przed oszustami. 

„Babciu poznajesz mnie?” W tym miejscu nieświadoma babcia po-
daje imię myśląc, że rozmawia z wnukiem czy inną znajomą osobą 
z rodziny. Oszust będący po drugiej stronie słuchawki potwierdza 
i opowiada ckliwą historyjkę o tym, że pilnie potrzebuje pieniędzy, 
bo musi spłacić dług lub coś pilnie kupić. Kiedy oszustowi udaje 
się nakłonić seniora do udzielenia pożyczki informuje, że nie bę-
dzie mógł osobiście odebrać pieniędzy – odbierze ją jakaś inna 
osoba. Ta odbierając pieniądze przekazuje babci czy dziadkowi te-
lefon komórkowy, umożliwiając w ten sposób ponowną rozmowę 
z rzekomym wnuczkiem. Ma to dodatkowo uwiarygodnić koniecz-
ność przekazania pieniędzy. Zdenerwowani chcąc pomóc, oddają 
oszczędności zgromadzone w domu lub wypłacają je z banku. 

Inny przykład: zaczyna się podobnie, ponownie jest to telefon od 
krewnego z prośbą o szybką pomoc finansową z powodu np. nagłej 
choroby czy jakiegoś wypadku. Rozmówca informuje, że ważne jest 
szybkie działanie, a jeśli senior nie ma gotówki w domu, to może ją 
wypłacić z banku, a nawet zaciągnąć kredyt. Po zakończeniu roz-
mowy telefon dzwoni raz jeszcze. Tym razem dzwoniący podaje 
się za funkcjonariusza Policji lub Centralnego Biura Śled-
czego Policji. Informuje, że senior mógł stać się właśnie ofiarą 
wyłudzenia, ale na szczęście policja obserwuje oszusta i może za-
trzymać go na gorącym uczynku. „Funkcjonariusz” przekonuje, że 
potrzebna będzie wzajemna współpraca. Chodzi o przekazanie pie-
niędzy, które zostaną wykorzystane do przygotowania fikcyjnej pro-
wokacji. Dodatkowo zapewnia, że po całej akcji pieniądze zostaną 
zwrócone. Niestety część seniorów będąc przekonana, że pomaga 
Policji przekazuje pieniądze oszustom. 

- Oszustwa metodą „na wnuczka” czy „na policjanta CBŚP” są nam 
znane. Ścigamy i zatrzymujemy osoby zajmujące się tym proce-
derem. Ważna jest jednak profilaktyka i zapobieganie. Od kilku lat 
bardzo dużo mówimy o tym problemie, przygotowujemy spoty te-
lewizyjne, zamieszczamy informacje w Internecie, spotykamy się 
z osobami starszymi w trakcie debat społecznych, w klubach senio-
rów, radach osiedli czy podczas codziennej służby (np. dzielnicowi 
w trakcie obchodu rejonu). Mówimy też o tym ludziom młodym, 
tym prawdziwym wnukom, aby rozmawiali z seniorami. Współpra-
cujemy z wszelkimi możliwymi podmiotami: prasa, radio, telewi-
zja, ośrodki pomocy społecznej, banki, spółdzielnie mieszkaniowe, 
a także z kościołem. Pojawiamy się wszędzie tam, gdzie możemy 
ostrzec przed tego rodzaju oszustwami - mówi Mariusz Ciarka, 
rzecznik prasowy Policji. 

To tylko dwa przykłady wyłudzeń metodą „na wnuczka” lub „na po-
licjanta CBŚP”. Ale przestępcy nie próżnują i szukają innych, coraz 
to nowszych sposobów na zdobycie pieniędzy. Jak nie paść ofiarą 
oszustwa i co powinno budzić niepokój? 
Przede wszystkim należy przyjąć prostą zasadę: nigdy nie wolno 
przekazywać pieniędzy osobom obcym! Nie ma znaczenia za kogo 
się podają. Nawet jeśli pokażą policyjną legitymację! Policja ni-
gdy nie prosi obywateli o pieniądze! Nawet podpisanie jakie-
goś pokwitowania na niewiele się zda. Oszuści są na to przygoto-
wani i posługują się fałszywymi danymi. 

Druga zasada to należy weryfikować informacje. Po zakończeniu 
rozmowy należy samemu skontaktować się z wnukiem, z kuzynem 
i zapytać o co chodzi. O sprawie powiadomić policję, przy czym na-

leży najpierw rozłączyć połączenie, a następnie samemu zadzwonić 
pod nr 997 lub 112. Oszuści stosują tutaj pewien trick. Proszą se-
niora żeby się nie rozłączał i wybrał na klawiaturze telefonu nr poli-
cji, a następnie oddają słuchawkę swojemu kompanowi. Senior jest 
przekonany, że zadzwonił na policję, gdy tymczasem połączenie nie 
zostało przerwane i druga odzywająca się w słuchawce osoba to 
wspólnik przestępcy. 

Trzecia rzecz, która pozwoli uniknąć kłopotów, to niewpuszczanie 
do mieszkania osób obcych. Wszelkie niespodziewane wizyty ad-
ministratorów, hydraulików, gazowników, pracowników socjalnych 
i innych da się samemu zweryfikować dzwoniąc do konkretnej in-
stytucji. Dobrze jest przyjąć zasadę, by w trakcie wszelkich takich 
kontroli technicznych itp., mieć wsparcie kogoś młodszego: syna, 
córki, zięcia, wnuka. Poza sytuacjami nagłymi jak np. woda kapiąca 
z sufitu, wszelkie kontrole i przeglądy mogą poczekać. Można umó-
wić się na inny termin, w którym senior nie będzie sam. 

- Dzięki nagłaśnianiu przypadków wyłudzeń w mediach osoby star-
sze są coraz bardziej świadome ewentualnych zagrożeń. Dodatko-
wo współpraca banków z policją i szkolenia pracowników sprawiają, 
że udaje im się kilkanaście razy w roku udaremnić takie oszustwa. 
Warto jednak pamiętać, że w takich przypadkach zawsze potrzeb-
na jest współpraca pomiędzy klientem a doradcą – nie bójmy się 
mówić o swoich wątpliwościach i bądźmy wyrozumiali, gdy pracow-
nik dopytuje o cel pożyczki czy powód nagłej wypłaty dużej sumy 
pieniędzy. Wynika to najczęściej z chęci sprawdzenia, czy klient nie 
padł właśnie ofiarą przestępców – mówi Monika Poncyliusz, rzecz-
nik klienta w PKO Banku Polskim. 

Jak nie dać się oszukać ”fałszywemu” wnuczkowi czy policjan-
towi? 
• po odebraniu telefonu nie należy wpadać w panikę, spróbo-
wać opanować emocje i nie działać pod presją czasu, 
• zapiszmy dane telefonującej osoby (przynajmniej imię i na-
zwisko) i zapytajmy kim dzwoniący jest dla naszego krewnego, 
• po zakończeniu rozmowy najlepiej zadzwonić do kogoś 
bliskiego i koniecznie opowiedzieć o całym zdarzeniu, 
• w żadnym wypadku nie przekazujmy pieniędzy nieznajo-
memu ani nie róbmy przelewu na jego konto, 
• nigdy nie bierzmy kredytu pod wpływem nacisku osób trzecich. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy jak najszyb-
ciej powiadomić Policję telefonując pod numer 997 lub 112. 

Poniżej prezentujemy film, który pokazuje schemat działania prze-
stępców, metody, których używają i słabości, które wykorzystują. 
Materiał oparty na bazie autentycznych rozmów przestępców z ofia-
rami obnaża działania przestępców, którzy wyłudzają pieniądze 
podszywając się pod członków rodziny czy funkcjonariuszy Policji. 

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/140178,Nie-daj-si
e-nabrac-Oszustwa-quotna-wnuczkaquot-i-quotna-policja
ntaquot.html 

Pamiętajmy, 
 1. Policjant nigdy nie zadzwoni z informacją o prowadzonej akcji. 
 2. Policja nigdy nie poprosi Cię o przekazanie komuś pieniędzy, 
przelaniu ich na konto lub pozostawienie w jakimś miejscu! 

Policjanci apelują: nie wyrzucajcie swoich pieniędzy do 
kosza na śmieci, bo tak każe wam rzekomy policjant! 
Przestępcy wmawiają, że nasze oszczędności w banku są 
w niebezpieczeństwie i koniecznie musimy je wypłacić, 
aby przekazać do zabezpieczenia policjantowi. To kłam-
stwo nie dajmy się zwieść! 

info: kgp, /ego/ 
Z poważaniem 

podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja 
oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji 

dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
z siedzibą w Starych Babicach

OSZUŚCI WCIĄŻ ZAGRAŻAJĄ BEZPIECZEŃSTWU NASZYCH DZIADKÓW 

Z ŻYCIA GMINY
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UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU - ZACZYNAMY NOWY ROK AKADEMICKI

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Centrum Kultury Iza-
belin działa od 1 października 2013 roku. 2 paździer-

nika br. już po raz piąty zostanie zainaugurowany jego 
nowy rok akademicki.

Uniwersytet Trzeciego Wieku adresowany jest do ludzi 50+, 
niepracujących zawodowo, którzy chcą realizować swoje pasje 
i zainteresowania. Mamy nadzieję, że zaproponowane wykłady, 
spotkania oraz wycieczki zaspokoją Państwa potrzebę aktywności 
kulturalnej, społecznej i intelektualnej. Udział w zajęciach Uniwer-
sytetu, planowanie własnego czasu, pozwala na mobilizację psy-
chiczną, fizyczną, na wzrost aktywności życiowej. Jest też okazją 
do nawiązywania nowych znajomości, przyjaźni.
Program wykładów obejmuje wiedzę z zakresu szeroko pojętych 
nauk humanistycznych, ekonomicznych, biologiczno-społecznych, 
historii sztuki. Wykładają u nas wybitni naukowcy, dziennikarze 
i ludzie kultury z wielu dziedzin i z wielu placówek naukowych i 
kulturalnych. 

Działalność UTW dedykowana jest pokoleniu 50+.  Aby zostać 
jednym ze słuchaczy UTW  należy dokonać zapisu w sekretariacie  
Centrum Kultury Izabelin.
 
W roku akademickim organizujemy dla Państwa interesujące 
spotkania i zajęcia, tworzymy miejsce, gdzie mogą się Państwo 
spotkać, poznać nowych ludzi w podobnym wieku i o podobnych 
zainteresowaniach. 

Serdecznie zapraszamy.

PROGRAM 
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 

W IZABELINIE
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018

2.10.2017 g. 10.00 CKI 
ŚWIAT MUZYKI 
Koncert inauguracyjny „Ludowi romantycy – od zalotów do gro-
bowej deski” – miłosne pieśni ludowe z różnych regionów Polski 
– Maria Holka (muzykolog)

9.10.2017 g. 10.00 CKI 
KULTURA 
„Fakty i mity o japońskiej kuchni” – Marcin Pabich 

16.10.2017 g. 10.00 CKI 
MUZYKA
„Polska pieśń okresu romantyzmu w twórczości F. Chopina, S. Mo-
niuszki”. – wykład z koncertem 
Anna Maria Ostrowska – mezzosopran
Tomasz Ostrowski – baryton, fortepian

19.10.2017 g. 10.45 przy kasach ZAMKU KRÓLEWSKIEGO
MALARSTWO 
„Martwa natura z perłą, czyli o Holendrach i Van Goghu” – Daniel 
Artymowski 

24.10.2017 g. 10.00 CKI 
SZTUKA I MALARSTWO 
„Gustaw Klimt i Emilie Floge – sztuka, miłość i moda” – dr Mag-
dalena Bialic 

26.10.2017 g. 10.45 kasy MUZEUM NARODOWEGO w Warsza-
wie
SZTUKA UŻYTKOWA 
„Biedermeier”
Zapisy max. 15 os. Bilety 15 zł 

30.10.2017 g. 10.00 CKI 
 ŚWIAT MUZYKI 
„Wiedeń – muzyczny salon Europy” – Kamila Wieczorek 

6.11.217 g. 10.00 CKI 
WYPRAWY I EKSPEDYCJE 
„Karaiby spod żagla” – Maciej Mickiewicz

14.11.2017 g. 10.00 CKI 
KULTURA 
„Wspaniałe dwudziestolecie w muzyce i kulturze” – dr Katarzyna 
Szymańska-Stułka 

16.11.2017 g. 10.45 ZAMEK KRÓLEWSKI 
ARCHITEKTURA 
„Hellada, Turcja czy Grecja? Zmienne oblicze architektury grec-
kiej” – Beata Artymowska 

20.11.2017 g. 10.00 CKI 
KULTURA 
„Jak nas widzą…, czyli współczesna Polska oczami cudzoziemców” 
– dr Adam Raszewski

27.11.2017 g. 10.00 CKI
WYPRAWY I EKSPEDYCJE 
„VIVAT POLONIA 2016 – Ekspedycja do Afryki (Kamerun, Nigeria, 
Liberia i Wybrzeże Kości Słoniowej) śladami wielkiego polskiego 
odkrywcy Stefana Szolc-Rogozińskiego” – dr Tomasz Grzywa-
czewski 

4.12.2017 g. 10.00 CKI
SZTUKA UŻYTKOWA 
„Klejnoty Nomadów – biżuteria Turkmenów” – Karolina Krzywicka
g.11.00 Warsztaty bożonarodzeniowe BUTW cz. 1

11.12.2017 g. 10.00 CKI
ENERGIA I ŚRODOWISKO 
„Odnawialne a nieodnawialne źródła energii” Krzysztof Figarski 
g.11.00 Warsztaty bożonarodzeniowe BUTW cz. 2 

14.12.2017 g. 10.45 ZAMEK KRÓLEWSKI 
HISTORIA SZTUKI 
„Fundament. Piękno Grecji i potęga Rzymu” – Daniel Artymowski

18.12.2017 CKI
BIOGRAFIE 
g. 10.00 „Św. Mikołaj z Miry” – Jadwiga Migdał 
g. 11.30 Spotkanie wigilijne BUTW 

8.01.2018 g. 10.00 CKI
ŚWIAT MUZYKI 
„Śladami Straussa” – Kamila Wieczorek 

18.01.2018 g. 10.45 ZAMEK KRÓLEWSKI 
ARCHITEKTURA 
„Ta nieznośna wieża Eiffla – najciekawsze zabytki Francji” – Beata 
Artymowska

29.01.2017 g. 10.45 CKI
ENERGIA I ŚRODOWISKO 
„Świat zasypany popiołem – Wezuwiusz” dr hab. Wojciech No-
wakowski

Z ŻYCIA GMINY
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FILMY DLA DZIECI

7 października 2017 godz. 11.00
Sawa. Mały wielki bohater
reż. M. Fadiejew, od 7 lat, 83 min

14 października 2017 godz. 11.00
Listonosz Pat i wielki świat
reż. M. Disa, od 7 lat, 83 min

21 października 2017 godz. 11.00
Dzielny kogut Maniek
reż. R. i G. Riva Palacio Alatriste, od 7 lat, 93 min

28 października 2017 godz. 11.00
Jak uratować mamę
reż. D. Zduńczyk, M. Męczkowski, od 7 lat, 86 min

FILMY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

3 października 2017 godz. 18.00
Mary’s Land. Ziemia Maryi  
reż. J. M. Cotelo, od 12 lat, 105 min

6 października 2017 godz. 18.00
Reality
reż. M. Garrone, od 16 lat, 106 min

7 października 2017 godz. 16.00
Subtelność 
reż. Ch. Vincent, od 12 lat, 93 min

10 października 2017 godz. 18.00
Moje wielkie greckie wesele 2
reż. K. Jones, od 12 lat, 90 min
13 października 2017 godz. 18.00
Papusza 
reż. K. Krauze, J. Kos-Krauze, od 12 lat, 131 min

14 października 2017 godz. 16.00
Jak zostać kotem
reż. P. Chelsom, od 7 lat, 83 min

17 października 2017 godz. 18.00
Wściekłość
reż. M. Węgrzyn, od 16 lat, 83 min

20 października 2017 godz. 18.00
Pokój 
reż. L. Abrahamson, od 16 lat, 112 min

21 października 2017 godz. 16.00
Mój przyjaciel orzeł
reż. O. Penker, G. Olivares, od 12 lat, 93 min

24 października 2017 godz. 18.00
Papusza 
reż. K. Krauze, J. Kos-Krauze, od 12 lat, 131 min

27 października 2017 godz. 18.00
Mary’s Land. Ziemia Maryi  
reż. J. M. Cotelo, od 12 lat, 105 min

28 października 2017 godz. 16.00
Wielkie piękno
reż. P. Sorrentino, od 16 lat, 135 min

31 października 2017 godz. 18.00
Son of a gun
reż. J. Avery, od 16 lat, 104 min

Kino za Rogiem

wystawy
11 września - 30 października 2017 
Wystawa prac malarskich 
Teodozji Gołaszewskiej i Haliny Kozak 
Gminna Biblioteka w Izabelinie (czyt. str. 21)

11 września - 15 października 2017 
Wystawa prac malarskich Izabeli Skowrońskiej
Centrum Kultury Izabelin

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

7 października 2017 godz. 19.00
Koncert Bogusława Nowickiego „Dylan i ja”
Centrum Kultury Izabelin, Mała Scena pod Łosiem, bilety: 15 zł

21- 22 października 2017
Warszawskie Dni Suzuki - warsztaty 
dla dzieci uczących się grać 
metodą Suzuki Centrum Kultury Izabelin

muzyka

14 października 2017 godz. 10.00 – 14.00
Wyprzedaż garażowa Centrum Kultury Izabelin

20 października 2017 godz. 20.00
Laura Łącz i jej goście: Olga Borys
Centrum Kultury Izabelin, Mała Scena pod Łosiem, wstęp wolny

25-28 października 2017
Festiwal im. R. Kapuścińskiego (czyt. str. 17)

inne wydarzenia

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

20 października 2017 godz. 17:30
spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
„Umami”
 Laia Jufresa
Gminna Biblioteka Publiczna

literatura

zajęcia cykliczne dla dzieci
30 września 2017 godz. 10.00
Kreatywne warsztaty plastyczne »Jesienne fantazje«
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 20 zł

30 września 2017 godz. 11.00
Zajęcia artystyczne z wykorzystaniem batiku, ebru itp.
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 20 zł

14 października 2017 godz. 12.00
Gordonki - zajęcia umuzykalniające dla dzieci i rodziców
GITARA Centrum Kultury Izabelin, bilety: 15 zł

14 października 2017 godz. 15.00
Warsztaty »Twój robot« dla dzieci 7-12 lat
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 35 zł

28 października 2017 godz. 10.00
Kreatywne warsztaty plastyczne
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 20 zł
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WYSTAWA PRAC MALARSKICH
 TEODOZJI GOŁASZEWSKIEJ I HALINY KOZAK

 W GMINNEJ BIBLIOTEKA PUBLICZNA

TEODOZJA GOŁASZEWSKA 
Zainteresowanie malarstwem wyniosłam 
z domu rodzicielskiego. Dziadek malował  
i rzeźbił, a ja uczestniczyłam w tym wszyst-
kim z dziecięcą ciekawością.
Doskonaliłam swój warsztat w Studium 
Nauczycielskim Wychowania Plastycznego 
pod kierunkiem prof. Skoczylasa. 
Wiedzę i sztukę malarstwa zagłębiałam 
w pracowniach artystów plastyków: Brzo-
zowskiego, Lidii Żmihorskiej, Sławomiry 
Rykty i Lecha Żukrowskiego.
Od 1982 r. brałam czynny udział w plene-

rach i wystawach zbiorowych wystawianych przez Klub Nauczycielski 
przy ul. Odyńca 57, jak również w Ogólnopolskim Biennale Nauczyciel-
skim im. J. Chełmońskiego w Skierniewicach i Biennale Nauczycielskim  
w Warszawie i Lublinie.
Od 1999 r. jestem członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Plasty-
ków. Posiadam certyfikat ukończenia pięcioletniego Studium Malarstwa. 
W ramach działalności Stowarzyszenia biorę czynny udział w wystawach 
zbiorowych i indywidualnych. 
Maluję nie tylko kwiaty i krajobrazy, lubię też portrety i martwą naturę. 
Stosuję różne techniki, wielbię jednak akwarelę. 
Moje prace wzbogaciły zbiory indywidualne w kraju i za granicą. 

HALINA KOZAK
Ukończyłam studia pedagogiczne na Uni-
wersytecie Warszawskim (dyplom 1962 r.). 
Zamiłowania artystyczne przejawiałam „od 
zawsze”. 
W wieku 18 lat kształciłam się w zakresie 
rysunku, malarstwa i grafiki w Ognisku Kul-
tury Plastycznej w Grodzisku Mazowieckim. 
Od roku 1987 związana jestem z zespołem 
plastycznym „Fascynacje” przy Klubie Na-
uczyciela na Mokotowie.
Otrzymałam dyplomy i wyróżnienia w I i II 

Biennale Sztuki Pedagogów (1996 r. i 1998 r.). Od roku 1992 należę do 
grupy plastyków „Kontrasty”.
W latach 1994-2000 doskonaliłam swój warsztat w pracowni prof. M. 
Kruszewskiej-Rotwand.
Swoje prace artystyczne prezentowałam na kilkudziesięciu wystawach 
zbiorowych i 15 indywidualnych.
Od roku 1993 jestem członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Plasty-
ków, które w maju 2003 r. przyznało mi certyfikat.

Obrazy można oglądać w Bibliotece do30.10.2017 r.

KREATYWNE 
WARSZTATY 
PLASTYCZNE
z Małgorzatą Hernik

Jesienne 
fantazje
dla dzieci 4-5 lat

30 września 2017
godz. 10.00

Centrum Kultury Izabelin
wstęp: 20 zł

warsztaty 
plastyczne 

z Julią Sulikowską
zajęcia artystyczne

30 września 2017 godz. 11.00
Koszt: 20 zł /zajęcia

dla dzieci w wieku 6-11 lat
warsztaty odbywają się RAZ W MIESIĄCU

w soboty o godz. 11.00
w Centrum Kultury IzabelinWYSTAWA PRAC MALARSKICH IZABELI SKOWROŃSKIEJ

W CENTRUM KULTURY IZABELIN 

Swoją przygodę z malarstwem zaczynałam od 
odzwierciedlenia rzeczywistości. Najbardziej lubiłam 
portrety i w tym nadal się specjalizuje. 
Studiowałam grafikę komputerową, a teraz 
postanowiłam kontynuować naukę na kierunku 
psychologia procesu. 
Interesuję się rozwojem osobistym i duchowością i 
takie też są tematy moich prac. Inspiracją dla mnie 
jest człowiek, umysł jego przeżycia i emocje. Pragnę 
przelewać na płótno to 
czego nie da się zobaczyć, 
wizję które pojawiły 
się w mojej głowie lub 
moich klientów. Utrwalam 

sny, marzenia, lub coś czego nie da się 
określić ale chce zostać wyrażone. 
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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

-

Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą starszą. 
Dyspozycyjna, doświadczona 

Tel. 500-42-10-52

KARTY HISTORIIREKLAMY

MIEJSCE 

NA TWOJĄ 

REKLAMĘ

SEANS NA ŻYCZENIE
Przypominamy, że istnieje możliwość rezerwacji naszego kina na wybrany film z biblioteki Kina za Rogiem znajdującej się 
pod adresem: 
www.kinozarogiem.pl 
Seans na życzenie jest bardzo dobrym sposobem na spędzenie wolnego czasu w gronie rodziny czy znajomych. 

Filmy wyświetlane są w wysokiej rozdzielczości, zapewniony jest również profesjonalny system dźwiękowy.  
Nasza sala kinowa jest klimatyzowana, może pomieścić ok. 20 osób (możliwości różnej konfiguracji miejsc z wykorzystaniem foteli oraz puf sako).
Szczegółowych informacji udzielamy pod nr. tel 22 752 68 17 oraz poprzez e-mail: kinozarogiem@centrum.izabelin.pl 
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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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7 października 2017 
godz. 19.00
bilety: 15 zł

Centrum Kultury Izabelin
Bogusław Nowicki - gitara i śpiew

Marek Stefankiewicz - piano

sekretariat CKI: tel. 22 752 68 28
sekretariat.cki@centrum.izabelin.pl

www.centrum.izabelin.pl

koncert zespołu

POPARZENI KAWĄ TRZY

30 września 2017 
g. 20.00

Centrum Kultury Izabelin

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

LAURA ŁĄCZ I JEJ GOŚCIE

spotkanie z aktorką

OLGĄ 
BORYS

20 PAŹDZIERNIKA 2017
GODZ. 20.00

CENTRUM KULTURY IZABELIN
MAŁA SCENA POD ŁOSIEM

bilety: 15 zł

14 października 2017 godz. 10.00 – 14.00

WYPRZEDAŻ GARAŻOWA
Centrum Kultury Izabelin

sprzedający: 10 zł, kupujący: wstęp wolny

14 października 2017 godz. 12.00

GORDONKI
zajęcia umuzykalniające 

dla dzieci i rodziców - GITARA

Centrum Kultury Izabelin, bilety: 15 zł

14 października 2017 godz. 15.00 -16.30

TWÓJ ROBOT 
budowa i programowanie robotów 

na zestawie Lego Mindstorms FV3 
dla dzieci 7-12 lat

Centrum Kultury Izabelin, bilety: 35 zł


