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JESIENNY RAJD 
ROWEROWY 

Z PIECZENIEM KIEŁBASEK
12 PAŹDZIERNIKA 2019        SOBOTA

przejazd szlakami KPN, dwie trasy do wyboru 20 lub 40 km

START: Izabelin C, Polana Jakubów
• 9:30 (trasa ok. 40 km)
• 9:45 (trasa ok. 20 km)

META: ok. 13:00 Laski - boiska sportowe, ognisko i pieczenie kiełbasek

Zapisy: w dniu Rajdu  9:00-9:30
albo drogą elektroniczną na adres: sport@centrum.izabelin.pl

lub osobiście w CKI, ul. Matejki 21 do dnia 10.10.2019 

Regulamin 
oraz Karta Zgłoszenia

do pobrania na stronie 
www.centrum.izabelin.pl

tel. 22 752 68 29
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Z ŻYCIA GMINY

NOWI SOŁTYSI
15 września 2019 r. w gminie Izabelin odbyły się pierwsze powszechne wybory sołtysów. 

Wzięło w nich udział 22,19% mieszkańców gminy Izabelin. Oto wyniki:

SOŁECTWO  MOŚCISKA
 
Frekwencja: 27,23%
Liczba wyborców, którym wydano karty 
do głosowania: 112
Liczba głosów ważnych: 108

Na sołtysa została wybrana: 

DANUTA KARCZMAREK

SOŁECTWO LASKI
Frekwencja: 29,34%
Liczba wyborców, którym wydano karty 
do głosowania: 465
Liczba głosów ważnych: 461

Na sołtysa została wybrana:  

ANNA MAGDALENA
KOPESTYŃSKA-MANDES

SOŁECTWO IZABELIN B

Frekwencja: 35,96%
Liczba wyborców, którym wydano karty 
do głosowania: 324
Liczba głosów ważnych: 321

Na sołtysa została wybrana:  

ELŻBIETA GENOWEFA
KOWALCZYK

SOŁECTWO HORNÓWEK

Frekwencja: 24,00%
Liczba wyborców, którym wydano karty 
do głosowania: 355
Liczba głosów ważnych: 351

Na sołtysa został wybrany: 

JAROSŁAW KĘPKOWICZ

SOŁECTWO IZABELIN C
Frekwencja: 17,83%
Liczba wyborców, którym wydano karty 
do głosowania: 393
Liczba głosów ważnych: 388

Na sołtysa został wybrany:

JACEK SZARPAK

SOŁECTWO  TRUSKAW
Frekwencja: 8,79%
Liczba wyborców, którym wydano karty 
do głosowania: 126
Liczba głosów ważnych: 126

Na sołtysa została wybrana:  

PATRYCJA KATARZYNA
BYKOWSKA

SOŁECTWO SIERAKÓW
Frekwencja: 23,36%
Liczba wyborców, którym wydano karty 
do głosowania: 64
Liczba głosów ważnych: 64

SOŁTYSA NIE WYBRANO

6 października 2019 odbyły się kolejne wybo-
ry na sołtysa Sierakowa. Wybrana została:

EWA MALISZEWSKA
Frekwencja: 43,59%
Liczba wyborców, którym wydano karty 
do głosowania: 119
Liczba głosów ważnych: 119

PODZIĘKOWANIE
Składam serdeczne podziękowania wszystkim Mieszkańcom Izabelina C, 
którzy  głosowali na moją osobę w wyborach sołeckich. Dziękuję za okazane 
zaufanie i życzę, by nowo wybrany sołtys spełniał  Państwa oczekiwania.

Andrzej Korczak

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję moim wyborcom za wszystkie oddane na mnie głosy.

Elżbieta Kowalczyk
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Wieści 
z zebrań 
sołeckich
We wrześniu 2019 roku, tuż po wy-
borach sołtysów w gminie Izabelin 
odbyło się siedem zebrań sołeckich, 
podczas których zostały wybrane 
Rady Sołeckie, a także ustalono 
wydatki z budżetów sołeckich.
17 września  odbyły się zebrania w so-
łectwie Hornówek i sołectwie Truskaw.

W zebraniu wiejskim w Hornówku wzięli 
udział: sołtys Jarosław Kępkowicz, sekretarz 
Urzędu Gminy Izabelin Agata Bartoszewicz, 
radni wsi Hornówek Małgorzata Piekarska, 
Małgorzata Wiśniewska i Bogdan Szczesiak, 
komisja wyborcza w 4-osobowym składzie 
oraz 49 mieszkańców wsi Hornówek. Na ze-
braniu przedstawiono koncepcję powołania 
straży sąsiedzkiej. Powołano Radę Sołecką, 
w jej skład wchodzą: Lech Celejewski, Emil 
Chojcan, Barbara Czyż, Egida Kacymirow, 
Anna Kiszka, Barbara Orlińska, Wacław Pie-
karski, Anna Rychlik, Konrad Sworowski, Piotr 
Żelezik. 

Pozostałe fundusze z budżetu sołeckiego 
z 2019 roku w kwocie 25.490,54 złotych prze-
znaczone zostały na: działania antysmogowe 
(szkolenie oraz ulotki), projekt tablicy upamięt-
niającej poległych w II wojnie światowej, ko-
sze uliczne, ławki na parking przy cmentarzu 
i plac zabaw oraz zakup tablic informacyjnych 
– zamykanych. Środki budżetu na 2020 rok 
w kwocie 60.411,20 złotych zostały przezna-
czone na: zakup kamer monitorujących (5 
szt.),  scenę (wspólna inwestycja wszystkich 
sołectw oraz CKI), tablicę upamiętniającą 
poległych w II wojnie światowej, organizację 
pikniku sołeckiego, materiały informacyjne, 
ulotki, działania antysmogowe oraz zakup ta-
blic informacyjnych – zamykanych.

Truskaw – udział wzięli: sołtys Patrycja By-
kowska, radny wsi Truskaw – Tomasz Stemp-
kowski, zastępca Wójta Gminy Izabelin – Mi-
chał Postek, Komisja wyborcza w 3-osobowym 
składzie oraz 33 mieszkańców. Skład nowej 
Rady Sołeckiej: Ewa Milej,  Anna Bienias, 
Maria Sienicka, Andrzej Wącior,  Zbigniew 
Młynarski, Molga Dagmara,  Tomasz Rzeszu-
tek, Kamil Brzozowski. Rozmawiano m.in.  nt.  
możliwości powstania PSZOK przy ul Mokre 
Łąki w Truskawiu na terenie działki gminnej. 
Środki pozostałe z budżetu sołeckiego z 2019 
r. w kwocie 8623,50 zostały przeznaczone na 
scenę mobilną, mikser audio sceniczny, daszek 
nad piaskownicę. A środki z budżetu sołeckie-

go na 2020 rok  w kwocie 60411,20 zł zosta-
ły przeznaczone na: ławki i kosze na śmieci, 
ozdoby świąteczne na latarnie,  piknik sołecki, 
doposażenie placu zabaw, wianki na pikniku, 
wakacyjne leśne zajęcia survivalowe dla dzieci, 
utwardzenie/oświetlenie drogi. 

20 września odbyły się zebrania we wsi 
Sieraków i Laski.

Sieraków – udział wzięli: Michał Postek –
zastępca Wójta Gminy Izabelin, radne wsi 
Hornówek – Jolanta Kowalska, Grażyna Flu-
der-Wasilewska, Komisja wyborcza w 4-oso-
bowym składzie oraz 10 mieszkańców wsi 
Sieraków. Nowi członkowie Rady Sołeckiej: 
Agnieszka Bieńkowska, Rafał Bieńkowski. Nie-
wykorzystane środki z funduszu sołeckiego zo-
staną wykorzystane na koncepcję: projektów 
zagospodarowania terenu boiska, placu zabaw 
i trzech skwerów przy pomnikach pamięci oraz 
koncepcję zagospodarowania terenu boiska 
i placu zabaw. Fundusz na 2020 rok w kwocie 
- 31.534,65 zł został przeznaczony na: wiatę 
rowerową, zagospodarowanie terenu przy 
pomnikach pamięci, festyn, scenę (wspólna 
inwestycja wszystkich sołectw).

Laski – uczestniczyli: Anna Kopestyńska-Man-
des – sołtys wsi Laski, Dorota Zmarzlak – Wójt 
Gminy Izabelin, radni wsi Laski Krzysztof Mar-
kiewicz i Bartłomiej Połomski, komisja wybor-
cza w 4-osobowym składzie oraz 62 miesz-
kańców wsi Laski. Rada sołecka to: Agnieszka 
Głowińska, Kamila Hoszcz – Komar, Dobiesław 
Derbich, Krzysztof Markiewicz, Bartłomiej Po-
łomski, Joanna Russek, Katarzyna Stempkow-
ska, Zofia Śmietanko, Joanna Radzimowska, 
Marek Słoń. Pozostałe fundusze z budżetu 
sołeckiego z 2019 roku w kwocie 2.794,55 
złotych przeznaczone zostały na materiały 
reklamowe/gadżety sołectwa Laski. Środki bu-
dżetu na 2020 rok w kwocie 60.411,20 złotych 
zostały przeznaczone na: opracowanie dziejów 
Lasek w formie pisemnej (książka, praca magi-
sterska), tablice informacyjne o patronach ulic 
w sołectwie, zorganizowanie zajęć sportowych 
dla mieszkańców – „elastyczny fitness”, kaliste-
nika, zajęcia biegowe, na tablicę informacyjną 
na placu zabaw przy sprzęcie do kalisteniki 
oraz na placu zabaw przy poidełku, festyn,  
dzień dziecka, a także cykliczne spotkania 
mieszkańców (np. Kawiarenka u Przyjaciół) 
w ramach pobudzenia aktywności obywatel-
skiej, współorganizację przedsięwzięć z Gmin-
nym Przedszkolem w Laskach, materiały biu-
rowe i reklamowe, kosze na śmieci, spacery 
z przewodnikiem po KPN-ie, scenę, mikser, 
szkolenie dla strażaków OSP Laski oraz poideł-
ko na boisku gminnym na terenie sołectwa.

21 września odbyły się zebrania we wsi 
Izabelin C i Mościska.

Izabelin C – udział wzięli: Jacek Szarpak –
sołtys wsi Izabelin C, Dorota Zmarzlak – Wójt 
Gminy Izabelin radny wsi Izabelin C Ryszard 
Szymczak, komisja wyborcza oraz 37 miesz-
kańców wsi Izabelin C. Członkami rady so-
łeckiej zostali: Monika Grzybowska, Marzena 
Krupicz, Krystyna Leśniowska, Zbigniew Pióro, 

Dariusz Skopczyński, Sergiusz Sobczyk, Wero-
nika Szarpak, Barbara Szymańska-Dziewulska, 
Grzegorz Tomas, Arkadiusz Wojciechowski.

Pozostałe fundusze z budżetu sołeckiego 
z 2019 roku w kwocie 17 111,27 złotych prze-
znaczone zostały na montaż punktu monito-
ringu, kosze na śmieci, poprawę oświetlenia 
przy ul. Rynkowej. Środki budżetu na 2020 rok 
w kwocie 60.411,20 złotych zostały przezna-
czone na: zorganizowanie Dnia Sąsiada, fe-
stynu, utrzymanie czystości dróg gminnych na 
terenie sołectwa, projekt i zagospodarowanie 
terenów zielonych w sołectwie, zajęcia spor-
towe,  zakup wyposażenia do organizowania 
imprez w sołectwie (wspólne przedsięwzięcie 
sołectw), kosze na śmieci, montaż ławko-stołu 
przy ul. Planty, konserwację urządzeń na pla-
cu zabaw w sołectwie, zakup wyposażenia dla 
OSP Izabelin.

Mościska – udział wzięli: Michał Postek – za-
stępca Wójta Gminy Izabelin, sołtys Mościsk 
Danuta Karczmarek, radny wsi Mościska Mi-
chał Karczmarek, komisja wyborcza w 4-oso-
bowym składzie oraz 23 mieszkańców. Skład 
Rady Sołeckiej: Marek Stusiński,  Piotr Rzeźnic-
ki, Mieczysława Pakulska, Elżbieta Sawińska, 
Monika Przewoźnik. Niewykorzystana suma 
3 866,00 zł z funduszy sołeckich za 2019 rok 
zostanie wykorzystana na zakup oświetlenia 
świątecznego pry ul. 3 Maja. Środki budżetu 
na 2020 rok w kwocie  42 771,12 złotych zo-
stały przeznaczone na: zakup wspólnej sceny, 
doposażenie strażnicy OSP Laski, urządzenie 
terenu rekreacyjnego, który ma powstać obok 
boiska, zakup artykułów biurowych, wynajem 
sali na zebranie wiejskie.

24 września odbyło się zebranie we wsi 
Izabelin B.
W zebraniu wzięli udział: Elżbieta Kowalczyk  – 
sołtys wsi Izabelin B, Dorota Zmarzlak – Wójt 
Gminy Izabelin, radni wsi Izabelin B Teresa 
Skowrońska i Piotr Dziewicki, komisja wy-
borcza oraz 63 mieszkańców wsi Izabelin B. 
Członkami rady sołeckiej zostali: Maria Cie-
ślińska Trojak, Krystyna Józefowicz, Zdzisław 
Kajak, Monika Kowalska, Agnieszka Kuzia, Ga-
briela Kwiatkowska, Anna Rybczyńska, Henryk 
Skowroński, Michał Wachol, Janusz Wysocki. 

Pozostałe fundusze z budżetu sołeckiego 
z 2019 roku w kwocie 6342,27 złotych prze-
znaczone zostały na stworzenie monitoringu 
na skwerze przy ul. Księcia Jeremiego. Środki 
budżetu na 2020 rok w kwocie 60.411,20 zło-
tych zostały przeznaczone na: wiaty przystan-
kowe przy ul. Sienkiewicza,  sprzęt sportowy 
dla mieszkańców, nasadzenia roślin przy bo-
isku i placu zabaw przy ul. Zagłoby, urządzenia 
na plac zabaw przy ul. Zagłoby, zadaszenie 
(żagiel) w miejscu spotkań mieszkańców przy 
kapliczce, kosze na śmieci, zorganizowanie 
pikniku, zakup domków dla pszczół, moderni-
zację ławek i  montaż poidełka w miejscu spo-
tkań mieszkańców przy kapliczce, znaki drogo-
we (ostrzegawcze, informacyjne), wykonanie 
materiałów informacyjnych.

R. Bieńkowski, I. Mazurek
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Nie ma jak 
sąsiedzka 
integracja…
Piknik – forma spędzania wolnego czasu na świeżym 
powietrzu. Miłe spotkanie z przyjaciółmi i rodziną. 
Dobre jedzonko, skonsumowane w miłym towarzystwie. 
Aktywna zabawa i ruch na łonie przyrody. 

Jednym słowem PIKNIK pełną gębą. Większość z nas  lubi w nich  
uczestniczyć, bo jest w stanie znaleźć coś miłego dla siebie. W gminie 
Izabelin pikniki mają już swoją wieloletnią tradycję. Bo jak najlepiej 
zintegrować się z sąsiadami ze wsi, jak nie na pikniku, tańcząc z panem 
Kaziem, plotkując z Krysią czy piekąc kiełbaskę przy ognisku z Olą.

W tym roku piknikować zaczęliśmy już w maju (25 maj br.). Jako 
pierwsi wystartowali mieszkańcy Lasek, którzy  spotkali się na bo-
iskach sportowych Rys Laski. Pogoda dopisała, więc całe rodziny 
przyszły wspólnie świętować i bawić się. Niespełna miesiąc póź-
niej  integrowali się mieszkańcy Truskawia (15.06 – na placu zabaw 
ul. Mokre Łąki 8), Izabelina C (22.06. – Polana Jakubów w KPN) 
oraz Mościsk (22.06 – plac zabaw ul. 3 Maja). Tuż po wakacjach 
świętował Izabelin B (31.08 – plac zabaw, ul. Zagłoby) i Sieraków 
(7.09. plac zabaw, ul. Gen. Abrahama). W Hornówku zabawa dopiero 
przed nami – piknik odbędzie się 19.10 przy Szkole Podstawowej
(ul. Wojska Polskiego). 

Wszystkie pikniki charakteryzowały się dobrą atmosferą, wesołym 
śmiechem dzieciaków, rozmowami dorosłych. Na każdym ze spotkań 
były przygotowane atrakcje dla najmłodszych milusińskich w postaci 
ciekawych animacji, dmuchańców, malowania buziek, przejażdżek na 
kucykach, niespodzianek i słodkich smakołyków. Były punkty z ga-
stronomią, gdzie można było posilić się gorącą grochówką, mięsiwem 
z grilla czy domowymi ciastami. Z głośników leciała muzyka, więc 
można było pośpiewać i potańczyć. Dorośli uczestnicy dyskutowali 
z dawno niewidzianymi sąsiadami lub poznawali tych jeszcze niezna-
nych. W ramach Narodowego Czytania w Sierakowie zaprezentowa-
no m.in. fragmenty prozy Stefana Żeromskiego. Częstym gościem 
wszystkich imprez byli nasi dzielni strażacy z OSP Izabelin i OSP 
Laski, którzy dumnie prezentowali wozy bojowe i sprzęt gaśniczy. 
A czasami robili mokre psikusy ze strażacką kurtyną wodną, które 
okazały się dużą frajdą, nie tylko dla najmłodszych. Nie zabrakło też 
policjantów z Komendy Powiatowej Policji, którzy pokazywali swoje 
wyposażenie i radiowóz. 

Wszystkie pikniki zorganizowali sołtysi i rady sołeckie pod patrona-
tem Wójta Gminy Izabelin. Od strony technicznej wsparli je: Centrum 
Kultury Izabelin oraz pracownicy Urzędu Gminy Izabelin. Imprezy zo-
stały sfinansowane z budżetu Gminy Izabelin w ramach Funduszów 
Sołeckich poszczególnych wsi.

Już kilkadziesiąt lat temu zespół Alibabki wiedział i pięknie śpiewał:

Jak dobrze mieć sąsiada, Jak dobrze mieć sąsiada
On wiosną się uśmiechnie, jesienią zagada.

Iwona Mazurek, fot. Michał Starnowski / arch. sołectw

LASKI

IZABELIN B

IZABELIN C

MOŚCISKA

SIERAKÓW

TRUSKAW

TO BYŁO...
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Place zabaw 
w Gminnym Przedszkolu w Laskach
W dniu 2 września 2019 roku, wraz 

z nowym rokiem szkolnym, zosta-
ły udostępnione odnowione place zabaw 
w Gminnym Przedszkolu w Laskach. W okresie 
wakacyjnym została ułożona nawierzchnia ze 
sztucznej trawy wraz z odwodnieniem na te-
renie wokół dębu. Wykonano 80 m2 trawnika 
z rolki. Udostępnione zostało rodzicom nowe 
wejście od ul. Przedszkolnej wraz z dojściem 
z kostki betonowej. Plac zabaw dla starszych 
dzieci doposażono w duży zestaw rekreacyjny 
z elementami linowymi, 2 huśtawki równoważ-
ne oraz minizestaw wyposażony w grę „kół-
ko i krzyżyk”, sklepik oraz panel edukacyjny. 
Najmłodszym dzieciom udostępniono dwa 
urządzenia zabawowe oraz wykonano nową 
nawierzchnię z trawy sianej.

Tekst i fot. Dominika Glonek

Umowa na koncepcję odwodnienia gminy
W dniu 28 sierpnia 2019 została podpisana umowa z firmą FPP Enviro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na wykonanie koncepcji odwodnienia 
terenu gminy Izabelin. W ramach opracowania zostanie przeprowadzona inwentaryzacja terenowa stanu istniejącego i diagnoza problemów na 
podstawie której, zostanie wykonana koncepcja. Termin realizacji zadania to 15 marca 2020 r.

Z ŻYCIA GMINY

ZAKUP RĘBAKA DO ROZDRABNIANIA GAŁĘZI 
na potrzeby mieszkańców gminy Izabelin

Gmina Izabelin, po uzyskaniu dofinan-
sowania ze środków własnych Woje-

wództwa mazowieckiego, dokonała zakupu 
fabrycznie nowego rębaka do rozdrabniania 
gałęzi.

Rębak będzie udostępniony mieszkańcom 
gminy Izabelin w celu redukcji i lepszego 
wykorzystania odpadów zielonych pocho-
dzących z ogrodów przydomowych.

Każdy mieszkaniec będzie miał możliwość, 
na ustalonych przez Gminę Izabelin zasa-
dach, skorzystać z urządzenia, a następnie 
wykorzystać przerobiony materiał na wła-
sne potrzeby.

Zasady korzystania z rębaka zostaną poda-
ne do publicznej wiadomości z chwilą ich 
zatwierdzenia. 

Tekst i fot. Michał Roczek
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MERCEDES-UNIMOG POZOSTAŁ W GMINIE

ŚMIECI WABIĄ ZWIERZĘTA

Czy w Izabelinie jest problem z zaśmie-
caniem lasów?
Agnieszka Czarnecka: Kiedyś mieliśmy 
z tym większy kłopot. Od kiedy wprowa-
dziliśmy gminny system odbioru odpadów, 
rzadziej trafiają one do lasu, ale nadal zda-
rzają się sporadyczne przypadki „dzikich 
wysypisk”. Wówczas natychmiast zgłasza-
my to właścicielowi nieruchomości. Gdy są 
to tereny gminne – sprzątamy sami.

Jakie śmieci znajdujecie w lesie?
Najczęściej to gruz, czyli tzw. odpady pore-
montowe. Niektórym mieszkańcom wędru-
jącym po lesie zdarza się również wyrzucić 
np. butelkę czy papierek po batonach itp. 
Na szczęście większość spacerowiczów 
wszystkie odpady zabiera ze sobą.

Czy śmieci w lesie są niebezpieczne?
Oczywiście. Wyrzucając do lasu resztki je-
dzenia czy skoszoną trawę, czyli tzw. odpa-
dy ulegające biodegradacji, zachęcamy np. 
łosie i dziki do podchodzenia do domów. 
Zwierzęta te stają się bardziej odważne 
i czują się coraz pewniej wędrując ulicami 
gminy. A to stanowi zagrożenie zarówno dla 
ludzi, jak i samych zwierząt.

Wyrzucanie resztek jedzenia i trawy do lasu w pobliżu zabudowań 
wabi dzikie zwierzęta, w tym dziki i łosie. Takie działania mogą 
stwarzać niebezpieczne sytuacje zarówno dla ludzi, jak i samych 
zwierząt – ostrzega Agnieszka Czarnecka z Urzędu Gminy Iza-
belin

Co możemy zrobić, żeby lasy były 
czystsze?
Zawsze znajdzie się taka osoba, która śmie-
ci. Pomóc może jedynie edukacja. I to od 
najmłodszych lat. Gdy małe dzieci nauczy-
my zasad dbałości o środowisko – w przy-
szłości to zaprocentuje. I na szczęście już 
się tak dzieje.

Rozmawiały: Gabriela Fortuniak, 
Aneta Gryżewska, Lena Merchel

MŁODZI 
DZIENNIKARZE

W Szkole Podstawowej im. płka Stanisła-
wa Królickiego w Izabelinie działa kółko 
dziennikarskie „Młody reporter”. Tworzy 
je 20 zdolnych uczniów klasy 5c. Pod 
okiem nauczycielki języka polskiego Do-
miniki Olszewskiej-Dąbkiewicz, młodzi 
„dziennikarze” uczą się pisania tekstów 
informacyjnych, reportaży czy przepro-
wadzania wywiadów. Dzięki uprzejmości 
władz gminy oraz Centrum Kultury Izabe-
lin ich teksty będą regularnie ukazywały 
się na naszych łamach. 

Zachęcamy do czytania.

fot. pixabay.com

W dniu 19 września br. Kampinoski Park 
Narodowy przekazał nieodpłatnie 

Urzędowi Gminy Izabelin na rzecz Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Laskach samochód 
gaśniczy Mercedes-Unimog z oprzętem firmy 
Rosenbauer. Przez 25 lat samochód służył jako 
jednostka pierwszego rzutu w zabezpieczeniu 
przeciwpożarowym lasów Kampinoskiego Par-
ku Narodowego w części wschodniej przyległej 
do stolicy. Samochód jest sprawny technicznie 
z napędem na 4 koła, z autopompą i szybkim 
natarciem o ciśnieniu 40 bar oraz zbiornikiem 
na wodę 1500 l i na pianę 200 l. Ponadto sa-
mochód jest wyposażony w przednią wciągar-
kę oraz przednie zraszacze, dwa radiotelefony 

na pasma leśne i PSP. Załogę stanowią trzy 
osoby: kierowca oraz dwóch ratowników. 
Przede wszystkim z uwagi na trudności ka-
drowe KPN, samochód został przekazany OSP 
i po przystosowaniu do potrzeb jednostki Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zo-
stanie wprowadzony powtórnie do eksploatacji 
w celu zabezpieczenia lasów Kampinoskiego 
Parku Narodowego w sezonie pożarowym oraz 
całorocznego zabezpieczenia terenów gminy 
Izabelin. Samochód ze względu na parametry 
techniczne może być wszechstronnie wykorzy-
stywany do różnych zdarzeń lokalnych i innych 
miejscowych zagrożeń: gaszenie pożarów 
traw i łąk, usuwanie drzew zagrażających bez-
pieczeństwu, poszukiwanie osób zaginionych 

i zagubionych w lesie, usuwanie i zabezpiecza-
nie zagrożeń komunikacyjnych, ratownictwo 
zwierząt, usuwanie zagrożeń owadów błonko-
skrzydłych (szerszenie, osy, pszczoły), prowa-
dzenie akcji ratowniczo-gaśniczych w terenie 
zaśnieżonym, podmokłym, trudnodostępnym, 
itp. Kampinoski Park Narodowy nie sprzedał 
samochodu, lecz za zgodą Ministerstwa Środo-
wiska oraz Komendy Wojewódzkiej Państwo-
wej Straży Pożarnej przekazał nieodpłatnie 
samochód naszej jednostce OSP w celu zwięk-
szenia bezpieczeństwa publicznego i środowi-
skowego społeczności lokalnej. 

Włodzimierz Szaga
fot. R. Bieńkowski
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,,Zmysły nieokiełznane”  „Bezpiecznie wokół nas”  ,,Ali - człowiek dialogu”

TRZY PROJEKTY W GMINNYM PRZEDSZKOLU 
im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie

ZMYSŁY NIEOKIEŁZNANE
październik-grudzień
Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkań-
cy gminy Izabelin, a przede wszystkim dzieci 
i nauczyciele placówek oświatowych naszej 
gminy.  Projekt obejmuje konsultacje z tera-
peutami SI oraz minikonferencję z dwoma 
panelami: dla rodziców i dla nauczycieli (na 
wiosnę). Naszym celem jest wsparcie informa-
cyjne i rozpowszechnienie wiedzy wśród ro-
dziców, nauczycieli, a także pracowników pla-
cówek oświatowych na temat rozpoznawania 
i radzenia sobie z trudnościami rozwojowymi  
i problemami dzieci w wychowaniu i edukacji 
(w  domu i szkole) wynikającymi z problemów 
sensorycznych.

BEZPIECZENIE WOKÓŁ NAS 
styczeń-marzec
Projekt ten będzie poruszał kwestię szeroko 
pojętego bezpieczeństwa dzieci i mieszkańców 
gminy. Zawartość projektu to mini - projekty 
m.in. takie jak: bezpieczne dziecko - jestem 
chciany, jestem lubiany, jestem ważny: bez-
pieczne przedszkole, szkoła, dom, gmina Iza-
belin.

Z zaproszonymi do współpracy instytucjami 
i placówkami oświatowymi naszej Gminy wy-
mienimy się  doświadczeniami związanymi 
z bezpieczeństwem dzieci w przedszkolu, szko-
le, środowisku lokalnym.

Pomysł na wyżej wymienione projekty powstał w wyniku wieloletniej obserwacji potrzeb dzieci i ich rodzin 
oraz wymiany myśli i doświadczeń z rodzicami i różnymi specjalistami zaangażowanymi przez wiele lat 
w dynamiczny rozwój przedszkola.

ALI – CZŁOWIEK DIALOGU
kwiecień-czerwiec 
Celem projektu będą szeroko pojęte działania 
propagujące wartości jakimi kierował się pa-
tron naszego przedszkola ks. Aleksander Fedo-
rowicz: dobro, miłość, tolerancja, wrażliwość 
na potrzeby innych.....

Każdym z wyżej wymienionych tematów bę-
dziemy się zajmować przez tydzień w trzech   
kolejnych miesiącach. Wszystkich chętnych, 
którzy chcą się włączyć do realizacji projektów 
prosimy o kontakt z dyrektorem Gminnego 
Przedszkola im. ks. Aleksandra Fedorowicza 
w Izabelinie.

Beata Podgajna

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej (www.przedszkole.izabelin.pl), gdzie znajdą Pańśtwo aktualne informacje.

ZMYSŁY NIEOKIEŁZNANE
To nowy projekt  w Gminnym Przedszkolu 

im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabe-
linie, który rusza już od października i potrwa 
aż do grudnia 2019 roku. W odpowiedzi na 
często zadawane pytania przez rodziców dzieci 
uczęszczających do naszego przedszkola, te-
rapeuci integracji sensorycznej i nauczyciele 
będą zamieszczać regularnie na stronie przed-
szkola informacje o rozwoju dzieci w kontek-
ście SI, a także ciekawe materiały o tej tema-
tyce, literaturę, polecane strony i warsztaty.

W ramach tego projektu przewidujemy:

- Tydzień Otwartych Konsultacji dla rodziców 
dzieci z terenu naszej gminy, 

- trzy ciekawe tygodnie tematyczne zakresu SI 
dla naszych dzieci w przedszkolu, 

- otwarte spotkanie dla nauczycieli, rodzi-
ców i terapeutów z terenu naszej gminy na 
wiosnę 2020. 

EDUKACJA
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Z ŻYCIA GMINY

SEJMIK TURYSTYCZNY

Dokładny termin Tygodnia Otwartych Konsul-
tacji zostanie ustalony w październiku przez 
Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji 
Sensorycznej. W wybranym tygodniu zostaną 
ustalone dyżury terapeutów SI, podczas któ-
rych rodzice będą mieli możliwość konsultacji 
po wcześniejszym zapisie. Zapisy rozpoczną 
się w trzecim tygodniu października. 

Trzy tygodnie tematyczne odbędą się kolejno:

- w październiku „modulacja sensoryczna – 
słuch”,

-  w listopadzie „modulacja sensoryczna – do-
tyk i sensoplastyka” 

- w grudniu – „(nie)zgrabne smyki – zapinamy 
guziki, wiążemy buciki”. 

Podczas tych trzech tygodni dzieci będą mia-
ły okazję wziąć udział w ciekawych zajęciach 
przygotowanych przez nauczycielki i terapeu-
tów specjalnie na ich potrzeby sensoryczne. 
Pani psycholog przygotowała w ramach wstę-

pu do projektu wpis o tym, jak nieokiełznane 
zmysły mogą wpływać na  emocje dzieci i ich 
zachowanie. Zapraszamy do lektury. 

Emocje nieokiełznane, czyli o proble-
mach z regulacją emocjonalną dzieci 
z zaburzeniami sensorycznymi, cz. 1

Nasze zmysły kształtują się już w trakcie życia 
płodowego. Do podstawowych  z nich należą 
zmysł dotyku, zmysł przedsionkowy – odpo-
wiedzialny za ruch ciała w przestrzeni oraz 
proprioceptywny – dający nam świadomość 
własnego ciała. W trakcie rozwoju mózgu uczą 
się one współdziałać ze sobą i pozostałymi 
zmysłami. Ich prawidłowe wzajemne oddziały-
wanie jest niezbędne do właściwej interpreta-
cji bodźców  napływających z zewnątrz i co za 
tym idzie prawidłowej reakcji.

Podobnie jest z emocjami – wraz z wiekiem 
uczymy się lepszej kontroli własnych zacho-
wań emocjonalnych. Im młodsze dziecko, 

tym jego reakcje na sytuacje, wydarzenia są 
bardziej spontaniczne. Niektóre typy zaburzeń 
sensorycznych mogą być przyczyną chwiejno-
ści emocjonalnej dziecka, objawiającej się re-
akcjami nieadekwatnymi do sytuacji.

Dzieci z problemami sensorycznymi, proble-
mami z regulacją są dziećmi bardzo mocno 
emocjonalnymi, nawet nad wyraz emocjo-
nalnymi.

U dziecka z dysfunkcją integracji sensorycznej, 
zmysły współpracują ze sobą w sposób zabu-
rzony; odbierają bodźce zbyt słabo lub zbyt 
silnie, a układ nerwowy nie potrafi skoordyno-
wać ich działania. Można by to porównać do 
orkiestry, w której brakuje dyrygenta. 
(Małgorzata Kwiatek)

Małgorzata Chomicz-Kieniewicz, 
fot. arch. Gminnego Przedszkola w Izabelinie

25 września 2019 r. w Centrum Kultury Izabelin odbył się XIII Sejmik Turystyczny Województwa 
Mazowieckiego zatytułowany „Miejsca szczęśliwe”. 

W wydarzeniu wzięli udział przedsta-
wiciele jednostek samorządu tery-

torialnego województwa mazowieckiego 
oraz instytucji i organizacji działających 
na rzecz polskiej turystyki. Samorząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego reprezentował 
Wicemarszałek – Wiesław Raboszuk. 

Tegoroczny Sejmik poświęcony był two-
rzeniu, rozwijaniu i podtrzymywaniu relacji 
w branży turystycznej, twórczemu rozwią-
zywaniu problemów oraz zapoznaniu się 
z nowymi trendami opowiadania o turysty-
ce. Uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów, 
wzięli udział w jednym  z czterech warsz-

tatów, mieli możliwość wymiany doświad-
czeń  i zacieśniania współpracy. Dodatkową 
atrakcją była przejażdżka bryczkami i po-
znawanie uroków Izabelina oraz Puszczy 
Kampinoskiej.    

Na zakończenie wydarzenia, podczas wie-
czornej Gali Sejmiku, radna województwa 
mazowieckiego Bożena Żelazowska wręczy-
ła certyfikaty za najlepsze produkty tury-
styczne województwa mazowieckiego 2019 
roku oraz dyplomy i listy gratulacyjne Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego oso-
bom szczególnie zaangażowanym w rozwój 
turystyki Mazowsza. Wyróżnienie otrzymali 

m.in. Paweł Białecki – radny powiatu war-
szawskiego zachodniego i prezes LGD „Mię-
dzy Wisłą a Kampinosem”, Marek Bojano-
wicz – współzałożyciel i długoletni prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Kampinoskiego Par-
ku Narodowego oraz Krzysztof Radkowski – 
aktualny prezes tego Towarzystwa. 

Gratulujemy serdecznie wszystkim laure-
atom, a władzom województwa mazowiec-
kiego dziękujemy za zorganizowanie XIII 
Sejmiku Turystycznego Województwa Ma-
zowieckiego w Izabelinie. 

Katarzyna Wojtak

TO BYŁO...

fot. Rafał Bieńkowski fot. Sylwia Jabłońska
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WYBORY DO SEJMU I DO SENATU 
Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.

Lokale wyborcze na terenie Gminy Izabelin:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 
Gminne Przedszkole w Laskach, Laski ul. 3 
Maja 43, 05-080 Izabelin – głosują mieszkań-
cy Mościsk i Lasek;

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2
Szkoła Podstawowa, Hornówek ul. Wojska 
Polskiego 5, 05-080 Izabelin – głosują miesz-
kańcy Izabelina B;

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 
Szkoła Podstawowa, Hornówek ul. Wojska 

Polskiego 5, 05-080  Izabelin – głosują miesz-
kańcy Hornówka;

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4
Centrum Kultury Izabelin, Izabelin C ul. Matej-
ki 21, 05-080 Izabelin – głosują mieszkańcy 
Izabelina C;

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5
Szkoła Podstawowa, Izabelin C ul. 3 Maja 49, 
05-080 Izabelin – głosują mieszkańcy Truska-
wia i Sierakowa.

W serwisie https://wybieramwybory.pl/ można 
znaleźć wiele praktycznych informacji i wska-

zówek dotyczących wyborów, np. jak dopisać 
się do rejestru wyborców, czy mogę głosować 
za granicą, informacje o uprawnieniach dla 
niepełnosprawnych itp.
Również na stronie BIP Urzędu Gminy Izabelin 
www.bip.izabelin.pl w zakładce wybory, znaj-
dziemy bieżące informację dotyczące wyborów 
w naszej gminie.

6 sierpnia 2019 r. weszło w życie postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia 
wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wybory odbędą się w niedzielę 13 października 
2019 r. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach: 7:00-21:00.

Kandydaci do Sejmu w okręgu nr 20
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: Warszawa / Liczba mandatów: 2 / Zasięg: część 
województwa mazowieckiego obejmująca obszary powiatów: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, 
piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński

Lista numer 1 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Numer na liście Nazwisko i imiona Zawód Miejscowość zamieszkania Przynależność do partii politycznej lub poparcie 

1 MORDAK Robert Dariusz architekt Radom nie należy do partii politycznej 

2 ŻELAZOWSKA Bożena Jadwiga politolog Józefów członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe 

3 STEFANIAK Jakub Łukasz dziennikarz Warszawa członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe 

4 PETELICKA Agnieszka Beata ekonomista Warszawa nie należy do partii politycznej 

5 ŚWIERCZ Artur Mateusz przedstawiciel władzy samorządowej Pruszków nie należy do partii politycznej 

6 BIERNACKA Magdalena dyrektor departamentu Nasielsk członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe 

7 OLEKSIAK Emilia wyższy urzędnik samorządowy Tłuszcz członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe 

8 GRAJDA Dariusz Grzegorz prezes Celestynów członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe 

9 GALIŃSKI Piotr Stanisław przedstawiciel władzy samorządowej Natolin członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe 

10 MAŁOLEPSZY Karol Andrzej doradca zawodowy Wołomin członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe 

11 POZOREK Artur wyższy urzędnik samorządowy Jabłonna członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe 

12 BUSZTA Krystian Stanisław dyrektor szkoły Nowe Grochale nie należy do partii politycznej 

13 SUDOMIRSKI Marek Szczepan wyższy urzędnik samorządowy Nadma nie należy do partii politycznej 

14 SZYNKIEWICZ Ewa rolnik upraw polowych Czersk członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe 

15 LITWIŃCZUK Zdzisław Czesław prezes Warszawa członek partii politycznej: Unia Europejskich Demokratów 

16 NASIADKA Ilona ekonomista Warszawa członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe 

17 CIEPIELEWSKA Joanna Katarzyna prawnik Wołomin nie należy do partii politycznej 

18 DOMINIAK Michał Adam technik leśnik Grądy nie należy do partii politycznej 

19 ŁUKASIŃSKA Maryla Barbara animator kultury Izabelin C nie należy do partii politycznej 

20 OKUROWSKA Małgorzata dyrektor szkoły Grodzisk Mazowiecki nie należy do partii politycznej 

21 SOSIN Daniel Krzysztof architekt Warszawa nie należy do partii politycznej 

22 PIEKUT Damian Marek trener sportu Legionowo członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe 

23 RYŚ-FERENS Erwina Lilia nauczyciel wychowania fizycznego Warszawa członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe 

24 BORKOWSKI Łukasz Jan dyrektor szkoły Kajetany nie należy do partii politycznej 
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WYBORY

Lista numer 2 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Numer na liście Nazwisko i imiona Zawód Miejscowość zamieszkania Przynależność do partii politycznej lub poparcie 

1 BŁASZCZAK Mariusz urzędnik państwowy Legionowo członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość 

2 CZERWIŃSKA Anita prawnik Wyględy członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość 

3 SMIRNOW Andrzej nauczyciel akademicki Łazy członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość 

4 SZYSZKO Jan Feliks leśnik Warszawa członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość 

5 SIPIERA Zdzisław Tadeusz wyższy urzędnik państwowy Pruszków członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość 

6 UŚCIŃSKI Piotr Michał parlamentarzysta Ząbki członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość 

7 BITTEL Andrzej prawnik Warszawa członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość 

8 OLSZEWSKI Dariusz dyrektor do spraw administracyjnych Karczew członek partii politycznej: Solidarna Polska 

9 KLINOWSKI Marcel Józef specjalista ds. transportu Warszawa członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina 

10 PRÓSZYŃSKI Michał Feliks politolog Warszawa członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość 

11 KWIEK Monika Joanna nauczyciel języka obcego Otwock członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość 

12 SZYDLIK Robert wyższy urzędnik samorządowy Tłuszcz członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość 

13 TRACZYK Stefan leśnik Celestynów członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość 

14 LASKUS Tomasz Bogumił politolog Karczew członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość 

15 BOJEMSKA Dorota Małgorzata zawodowy działacz organizacji pozarządowej Warszawa nie należy do partii politycznej 

16 MADZIAR Jolanta Monika prezes zarządu Wołomin nie należy do partii politycznej 

17 PRUSZCZYK Grzegorz administrator baz danych Krupia Wólka członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość 

18 NIEZABITOWSKI Zbigniew kierownik wydziału Czeczotki członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość 

19 ZALEWSKA Aurelia ekonomista Komorów członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość 

20 MIROSŁAW Renata nauczyciel nauczania początkowego Piaseczno członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość 

21 CHOROŚ Piotr właściciel firmy budowlanej Jabłonna członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość 

22 SZYMAŃSKA-SUCHECKA Małgorzata psycholog Wycinki Osowskie członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość 

23 RUDZKA Anna Krystyna historyk Łomianki członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość 

24 CHOROSIŃSKA Dominika Małgorzata aktorka Konstancin-Jeziorna nie należy do partii politycznej 

 

Lista numer 3 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Numer na liście Nazwisko i imiona Zawód Miejscowość zamieszkania Przynależność do partii politycznej lub poparcie 

1 ROZENEK Andrzej Tadeusz dziennikarz Ząbki członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej 

2 ZIMMERMANN Julia Eliza socjolog Warszawa członek partii politycznej: Lewica Razem 

3 BUŹNIAK Sylwia Lidia Ekonomistka Kobyłka członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia 

4 PONIEWIERKA Leszek filolog języka nowożytnego Olszewnica Stara członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia 

5 GÓRSKI Marcin sprzedawca Piastów członek partii politycznej: Lewica Razem 

6 RADZIKOWSKI Andrzej Marek koordynator spedycji Miścinne nie należy do partii politycznej 

7 GOŁOTA Konrad Krzyszof doradca finansowy Nadma członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej 

8 SKÓRSKA Ewa Katarzyna nauczyciel Leszno nie należy do partii politycznej 

9 BRAITER Katarzyna Anna ekonomistka Raszyn nie należy do partii politycznej 

10 GAWKOWSKI Bartosz Konrad urzędnik do spraw licencji Radzymin członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia 

11 CIEPLIŃSKA-KOWALSKA Joanna Dagmara nauczycielka Glinianka członek partii politycznej: Lewica Razem 

12 STARZYŃSKA Małgorzata Henryka specjalista ds. reklamy i marketingu Wymysły nie należy do partii politycznej 

13 KOWALSKA Katarzyna specjalista ds. rekrutacji pracowników Kołbiel nie należy do partii politycznej 

14 MAZUR Remigiusz Radosław etnograf Milanówek członek partii politycznej: Lewica Razem 

15 KOZIELSKA Liliana specjalista sprzedaży technologii i usług teleinformatycznych Lesznowola członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia 

16 WOJCIESKI Andrzej inżynier teleinformatyk Otwock członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia 

17 URBANEK Robert inżynier elektryk Pruszków członek partii politycznej: Lewica Razem 

18 BŁASZCZAK Monika pośrednik nieruchomości Wołomin nie należy do partii politycznej 

19 MIŁOW Sławomir Borys inżynier elektryk Nowa Iwiczna nie należy do partii politycznej 

20 SZYMAŃSKI Mateusz bibliotekarz Pomiechówek członek partii politycznej: Lewica Razem 

21 WRÓBLEWSKA Ewa Magdalena specjalista ds. egzekucji Słupno członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia 

22 TOMASZEWSKI Wiesław diagnosta laboratoryjny Nowy Dwór Mazowiecki nie należy do partii politycznej 

23 STEFANKOWSKI Mateusz Kamil sprzedawca w stacji paliw Słupno członek partii politycznej: Lewica Razem 

24 PAPUGA Marek Zdzisław doradca finansowy i inwestycyjny Nowy Dwór Mazowiecki członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej 
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Lista numer 4 -  KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

Numer na liście Nazwisko i imiona Zawód Miejscowość zamieszkania Przynależność do partii politycznej lub poparcie 

1 WAWER Michał Jan radca prawny Warszawa członek partii politycznej: Konfederacja Wolność i Niepodległość 

2 PAZIO Rafał Piotr nauczyciel Duczki nie należy do partii politycznej 

3 NIEZNAŃSKI Michał przedstawiciel handlowy Marki członek partii politycznej: Ruch Narodowy 

4 KORWIN-MIKKE Jacek Baltazar przedsiębiorca Otwock członek partii politycznej: Korwin 

5 CHMIELECKI Bogdan Jerzy inżynier elektryk Zaborów nie należy do partii politycznej 

6 CYNKIER Tomasz Jan politolog Jaktorów-Kolonia członek partii politycznej: Ruch Narodowy 

7 ŚLIWA Anna Małgorzata fizjoterapeuta Warszawa nie należy do partii politycznej 

8 TROCHANOWSKA Beata Elżbieta politolog Łomianki nie należy do partii politycznej 

9 FILIPEK Piotr prawnik Milanówek członek partii politycznej: Ruch Narodowy 

10 WITASZEK Zbigniew przedsiębiorca Czosnów nie należy do partii politycznej 

11 LECH-RĄCZKA Teresa przedsiębiorca Pomiechówek nie należy do partii politycznej 

12 ŻOŁEK Julia Maria student Otwock członek partii politycznej: Ruch Narodowy 

13 JANIK Michał Jan programista Wołomin członek partii politycznej: Kongres Nowej Prawicy 

14 LUTY Edyta Agnieszka administrator baz danych Warszawa nie należy do partii politycznej 

15 SKWARSKI Adam Andrzej trener Warszawa członek partii politycznej: Ruch Narodowy 

16 PINTARA Anna Jadwiga statystyk Ożarów Mazowiecki członek partii politycznej: Ruch Narodowy 

17 BAJKOWSKI Rafał motorniczy Marki członek partii politycznej: Ruch Narodowy 

18 DROŻDŻ Piotr Dariusz przedsiębiorca Warszawa członek partii politycznej: Korwin 

19 PUŁAWSKI Sebastian specjalista ds. marketingu i 
handlu 

Warszawa członek partii politycznej: Ruch Narodowy 

20 RUMIŃSKA Anna Patrycja nauczyciel matematyki Warszawa nie należy do partii politycznej 

21 STERKOWSKA Ewelina higienistka stomatologiczna Warszawa nie należy do partii politycznej 

22 TOTT Karol Tadeusz inzynier budownictwa Warszawa członek partii politycznej: Ruch Narodowy 

23 CHOJNACKA Grażyna Wiesława kierownik restauracji Grodzisk Mazowiecki nie należy do partii politycznej 

24 SMUNIEWSKI Konrad Paweł dziennikarz Piastów członek partii politycznej: Ruch Narodowy 

Lista numer 5 -   KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

Numer na liście Nazwisko i imiona Zawód Miejscowość zamieszkania Przynależność do partii politycznej lub poparcie 

1 GRABIEC Jan Stanisław poseł Legionowo członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP 

2 ZALEWSKI Paweł Ksawery konsultant Warszawa członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP 

3 GAJEWSKA Kinga Magdalena poseł na Sejm RP Błonie członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP 

4 LASEK Maciej Grzegorz inżynier lotniczy budowy płatowców Stefanowo nie należy do partii politycznej 

5 WIŚNIEWSKI Jacek Grzegorz prezes Raszyn nie należy do partii politycznej 

6 NIEMCZYK Piotr Franciszek konsultant Warszawa członek partii politycznej: Nowoczesna 

7 SZOSTAK Katarzyna Albina pielęgniarka operacyjna Michałowice członek partii politycznej: Inicjatywa Polska 

8 KOCZOROWSKA Jolanta Maria emerytka Radiówek członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP 

9 RZYMAN Krzysztof Adam ekonomista Warszawa członek partii politycznej: Partia Zieloni 

10 KOŁOSOWSKI Artur Stanisław przedsiębiorca Milanówek nie należy do partii politycznej 

11 KRAWCZYK-DĘBIEC Ewa Małgorzata kierownik kontroli wewnętrznej Warszawa nie należy do partii politycznej 

12 HERNER Wojciech przedstawiciel handlowy Reguły członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP 

13 BONECKA Halina Justyna ekonomista Radzymin członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP 

14 SZTURO Tomasz Paweł nauczyciel Kobyłka nie należy do partii politycznej 

15 ORZECHOWSKA - MIKULSKA Grażyna przedstawiciel władzy samorządowej Warszawa członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP 

16 WASILEWSKI Piotr Michał adwokat Czarnów członek partii politycznej: Nowoczesna 

17 MIERZEJEWSKA-WAŚ Magdalena Jadwiga turoperator Leszno członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP 

18 LUBOIŃSKI Patryk Jan przedstawiciel władzy samorządowej Kiełpin nie należy do partii politycznej 

19 WIERZBICKA Olga prawnik Jadwisin członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP 

20 WYDURSKI Patryk student Mława członek partii politycznej: Partia Zieloni 

21 WINIARSKA-CZAJKOWSKA Maja 
Magdalena 

trener osobisty Opypy nie należy do partii politycznej 

22 BIELEC Karol menadżer Nowy Dwór Mazowiecki członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP 

23 KAMIŃSKI Grzegorz Rafał specjalista polityki społecznej Milęcin członek partii politycznej: Nowoczesna 

24 KANDYBA Piotr magister inżynier technologii żywności Piaseczno członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP 
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Lista numer 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY

Numer na liście Nazwisko i imiona Zawód Miejscowość zamieszkania Przynależność do partii politycznej lub poparcie 

1 WYSOCKI Grzegorz dziennikarz Warszawa nie należy do partii politycznej 

2 STARZYŃSKI Jan prawnik Nowa Wieś nie należy do partii politycznej 

3 KORCZAK Agata lekarz stomatolog Piastów nie należy do partii politycznej 

4 DUCH Mateusz urzędnik Ząbki nie należy do partii politycznej 

5 PACIOREK Tomasz Sławomir ekonomista Marki nie należy do partii politycznej 

6 NELKEN Urszula dziennikarz Łomianki nie należy do partii politycznej 

7 LIPIŃSKI Grzegorz Michał ekonomista Warszawa nie należy do partii politycznej 

8 DUDA Krzysztof Ryszard handlowiec Nowy Dwór Mazowiecki nie należy do partii politycznej 

9 MORYC Ilona ekonomista Kobyłka nie należy do partii politycznej 

10 SAWA Michał Grzegorz przedsiębiorca Kobyłka członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina 

11 TYMIŃSKI Piotr pisarz Legionowo nie należy do partii politycznej 

12 WOŹNIAK Dorota Krystyna urzędnik państwowy Mysiadło nie należy do partii politycznej 

13 CHMIELEWSKI Paweł technik mechanik Sade Budy nie należy do partii politycznej 

14 JAWOREK Katarzyna pracownik fizyczny Rozalin nie należy do partii politycznej 

15 PAĆKO Jarosław Paweł technik ogrodnik Milanówek nie należy do partii politycznej 

16 SUWAŁA Jacek rzemieślnik Raszyn nie należy do partii politycznej 

17 WYKOWSKA Marta Maria nauczyciel Marki nie należy do partii politycznej 

18 SOKALSKI Mariusz Paweł technik mechanik Warszawa nie należy do partii politycznej 

19 MISIEWICZ-PRZYBOROWSKA Aneta nauczyciel Kobyłka nie należy do partii politycznej 

20 MARCHEWKA Katarzyna Karolina urzędnik samorządowy Kobyłka nie należy do partii politycznej 

21 KROGUL Piotr inżynier mechanik Warszawa nie należy do partii politycznej 

22 GAJEWSKA Anna Katarzyna ekonomista Serock nie należy do partii politycznej 

23 RYTEL Konrad Szymon inżynier budowlany Turów nie należy do partii politycznej 

Kandydaci do Senatu w okręgu nr 40
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: Warszawa / Liczba mandatów: 1 / Zasięg: obszary powiatów: 
legionowski, nowodworski, warszawski zachodni, wołomiński

Numer na liście Nazwisko i imiona Zawód 
Miejscowość 
zamieszkania Komitet Przynależność do partii politycznej lub poparcie 

1 HIBNER Jolanta Emilia inżynier inżynierii 
środowiska 

Warszawa KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA 
OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 

członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP 

2 ŻARYN Jan Krzysztof historyk Warszawa KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  nie należy do partii politycznej 

 

Z naszej gminy do Sejmu kandyduje

MARYLA ŁUKASIŃSKA 
62 lata, dwoje dorosłych dzieci, dwóch wnuków. Z wykształcenia psycholog kliniczny dziecka (Wydział 

Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego). 

Gmina Izabelin jest moją małą ojczyzną. Tutaj osiadłam na stałe, zbudowałam dom i z dumą patrzę 
jak Izabelin się rozwija. Czynnie uczestniczę w życiu społecznym. Jestem córką leśnika; dzieciństwo 
spędzone w leśniczówce nauczyło mnie szacunku do przyrody, a epizod zawodowy w Ośrodku 
Pomocy Społecznej jeszcze bardziej uwrażliwił na problemy ludzkie. 

Zawodowo od 20 lat realizuję się jako animator kultury. Obecnie pełnię obowiązki dyrektora Cen-
trum Kultury Izabelin. 

Współtworzyłam Izabelińskie Spotkania z Książką – najstarszy w Polsce, bo z ponad 20-letnią 
tradycją, mały festiwal literacki. Jestem w Radzie Programowej Festiwalu „Natura Kultura Media” 
im. R. Kapuścińskiego. Dbam o zachowanie zasobów kulturowych, historycznych i tracycji regionu. 
Z tego powodu jestem członkiem nadzyczajnym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
Grupa Kampinos. 

Równocześnie działam na rzecz rozwiązywania problemów społecznych poprzez pracę w Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Interdyscyplinarnym Zespole ds. Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie. Przez jedną kadencję byłam ławnikiem sądu rejonowego.

Moje hobby to mój leśny ogród i rozrywki umysłowe.

Okręg 20, numer 19 na liście nr 1 (PSL)
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Miłość jest najważniejsza

XIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY IZABELIN

Z ŻYCIA GMINY

XIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy 
Izabelin odbyła się 9 września 2019 
roku. Porządek obrad wyglądał nastę-
pująco:

• Złożenie informacji przez Przewodniczącą 
Gminnej Komisji Wyborczej o wyborach uzu-
pełniających w Gminie Izabelin, przeprowa-
dzonych w dniu 11 sierpnia 2019 roku.
• Wręczenie przez Przewodniczącą Gminnej 
Komisji Wyborczej Bartłomiejowi Połomskie-
mu zaświadczenia o wyborze na radnego.
• Złożenie ślubowania przez Bartłomieja 
Połomskiego.

Radni podjęli następujące uchwały:

• uchwała XIV/102/19 (ZA: 12, PRZE-
CIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 3) w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Izabelin na lata 2019-2026. 

• uchwała XIV/103/19 (ZA: 12, PRZE-
CIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 
0, NIEOBECNI 3)  w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin. 

• uchwała XIV/104/19 (ZA: 10, PRZE-
CIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁO-
SU: 1) w sprawie wyrażenia zgody na naby-
cie przez Gminę Izabelin w drodze umowy 
sprzedaży nieruchomości - działki ewiden-
cyjnej nr 948/1 położonej w obrębie Izabelin

• uchwała XIV/105/19 (ZA: 12, PRZE-
CIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 3) w sprawie zmiany 
uchwały nr II/5/18 Rady Gminy Izabelin 
z dn. 5.12.2018 r. w sprawie ustalenia składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Izabelin i wyboru jej przewodniczącego.

IM

XV SESJA RADY GMINY IZABELIN
XV sesja Rady Gminy Izabelin, odbyła  
się w dniu 26 września 2019 roku. Radni 
podjęli następujące uchwały:

• uchwała XV/106/19 (ZA: 10, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 1) w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 
2019-2026. 

• uchwała XV/107/19 (ZA: 10, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 1) w sprawie zmiany uchwały budże-
towej na rok 2019 Gminy Izabelin. 

• uchwała XV/108/19 (ZA: 14, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 1) w sprawie zmiany uchwały Nr 
VIII/57/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 3 lipca 
2015 r. dotyczącej zasad udzielania dotacji ce-
lowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinan-
sowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. 

• uchwała XV/109/19 (ZA: 14, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 1) w sprawie finansowania zadania 

Powiedzcie proszę o początkach Wasze-
go wspólnego życia.
Nasza znajomość rozpoczęła się od szybkich 
decyzji i Matki Boskiej. Należeliśmy w liceum 
do grupy formacyjnej Pomocnicy Matki Ko-
ścioła. Chodziliśmy na pielgrzymki. Szybko 
podjęliśmy decyzję o wspólnym życiu. Bartek 
musiał mieć zgodę rodziców ponieważ nie miał 
ukończonych dwudziestu lat. Nie była to moty-
wacja „ciążowa” tylko miłosna… Po roku przy-
szedł na świat nasz najstarszy syn – Mateusz. 
Mieliśmy dużo pracy, planów. Kiedy Mateuszek 
podrósł, zaczęliśmy starać się o drugie dziec-
ko. Czekaliśmy… Wreszcie – po dwóch latach 
urodziła się nam wymarzona córka. Niestety 
jej 10 punktów nie odzwierciedlało stanu zdro-
wia. W czasie porodu doszło do niedotlenienia. 

Monika i Bartłomiej Baranowscy w Koczargach Starych prowadzą Rodzinny Dom Dziecka. Obdarzają miłością 
nie tylko własne dzieci, ale także i te dla których w historii życia zabrakło troski i zrozumienia najbliższych. 

Lekarz zaryzykował życie dziecka. Doszło do 
niewielkich zmian. Było mi ogromnie trudno to 
zaakceptować. Pytałam Pana Boga – dlaczego 
ja? Dlaczego moje dziecko? Zaczęła się praca 
z terapeutą, żmudna rehabilitacja. W nocy 
tuliłam córeczkę do siebie i ze łzami stawia-
łam warunki Panu Bogu. Mówiłam: jeżeli ona 
wyzdrowieje, obiecuję Ci, że zaadoptujemy 
dziecko... To był trudny czas dla nas obojga. 
Nie rozmawialiśmy o tym z mężem. Po kilku 
miesiącach w rozmowie Bartek przyznał, że 
którejś nocy obiecał Panu Bogu to samo… 

Rehabilitacja się udała? Dotrzymaliście 
słowa…
Tak. Córka zaczęła rozwijać się prawidłowo. 
Zgłosiliśmy się do chrześcijańskiego ośrodka 
adopcyjnego. Nie stawialiśmy żadnych wa-
runków. Płeć, wiek, kolor włosów… To nie 
miało znaczenia. Nie byliśmy jedynie gotowi 
na niepełnosprawność. Telefon zadzwonił 19 
kwietnia 2002 r. w urodziny najstarszego syna. 
Chłopczyk czekał na krańcach Polski. Pojecha-
liśmy po niego następnego dnia…

Nie każdy tak łatwo decyduje się na ad-
opcję. 
Ludzie często się boją. To obawy są zrozumia-
łe. Dziecko może dziedziczyć różne choroby, 
może pójść inną drogą od tej wymarzonej 
przez nas… A tu potrzeba takiego pełnego 
otwarcia się na dziecko. Miłości, która jest tro-

ską, oddaniem. Przytulając dziecko przyjmuje-
my je z całym bagażem doświadczeń, akcep-
tujemy takie, jakie ono jest, chociaż nie znamy 
i nigdy nie odkryjemy jego historii życia… My 
mamy dać mu miłość. Poczucie, że bez wzglę-
du na wszystko jest dla nas ważne. Dlatego 
bardzo istotna jest prawda o adopcji. 

Jak to powiedzieć, aby nie zranić tej ma-
łej, kochanej istoty?
Prawda powinna być powiedziana jak naj-
wcześniej. Długo zastanawialiśmy się, kiedy 
powiedzieć to małemu chłopcu. I stało się. 
Spontanicznie… Siedzieliśmy przy stole i nagle 
zaczęliśmy mówić: kochany synku, czekaliśmy 
na ciebie całe życie. Zanim do nas przyszedłeś, 
byłeś już w naszych sercach. Urodziła cię inna 
pani, ale jesteś u nas i jesteśmy szczęśliwi, że 
cię mamy… Spodziewaliśmy się różnych reakcji 
– poprzez prośby o zdjęcia z wieku wcześniej-
szego, skończywszy na histerii pod stołem… 
Tymczasem nasz syn, który miał wtedy osiem 
lat, z rozbrajającą szczerością zapytał: I co, czy 
teraz jeszcze weźmiecie takie dziecko? Takie 
proste, szczere wyznanie chwyciło za serce. 
Czuliśmy, że będą kolejne dzieci.

I później okazało się, że Monika jest w ciąży?
Tak. Niestety, straciliśmy to maleństwo przed 
urodzeniem. Po kilku miesiącach znowu za-
dzwonił telefon z ośrodka. W domu dziecka 
czekała dwójka dzieci. Bliźnięta. (Kiedy po cza-
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XV SESJA RADY GMINY IZABELIN
z zakresu zarządzania drogami Miasta Stołecz-
nego Warszawy i wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia w tym zakresie. 

• uchwała XV/110/19 (ZA: 13, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, 
NIEOBECNI: 1) w sprawie zmiany uchwały Nr 
XIII/99/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 lipca 
2019 roku, dotyczącej regulaminu utrzymania 
czystości i porządku w Gminie Izabelin. 

• uchwała XV/111/19 (ZA: 14, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 1)  w sprawie oceny sytuacji ekono-
miczno- finansowej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie. 

• uchwała XV/112/19 (ZA: 14, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 1) w sprawie przygotowania projektu 
uchwały dotyczącej zasad i warunków sytuowa-
nia obiektów małej architektury, tablic reklamo-
wych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 
ich gabarytów, standardów jakościowych oraz 
rodzajów materiałów budowlanych, z jakich 
mogą być wykonane.  

• uchwała XV/113/19  (ZA: 13, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 1) w sprawie zmian w Statucie Cen-
trum Usług Wspólnych Izabelin. 

• uchwała XV/114/19 (ZA: 14, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 1) w sprawie przyjęcia Lokalnego pro-
gramu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 
i młodzieży, pobierających naukę na terenie 
Gminy Izabelin. 

• uchwała XV/115/19 (ZA: 14, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 1) w sprawie zasad przyznawania 
stypendium Wójta Gminy Izabelin w ramach 
Lokalnego programu wspierania edukacji uzdol-
nionych dzieci i młodzieży, pobierających naukę 
na terenie Gminy Izabelin. 

• uchwała XV/116/19 (ZA: 14, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 1) w sprawie przystąpienia Gmi-
ny Izabelin do projektu partnerskiego pod na-
zwą “Różne możliwości – jeden cel = edukacja 
przedszkolna w Laskach bez barier – dostoso-

wanie przedszkoli w Gminie Izabelin”. 

• uchwała XV/117/19 (ZA: 10, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 1) w sprawie ustanowienia po-
mnika przyrody. 

• uchwała XV/118/19 (ZA: 12, PRZECIW: 
1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 1) w sprawie ustanowienia po-
mnika przyrody. 

• uchwała XV/119/19 (ZA: 11, PRZECIW: 
1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 1) w sprawie rozpatrzenia skargi.

• uchwała  XV/120/19 ( ZA: 12, PRZE-
CIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 
1, NIEOBECNI: 1) w sprawie przyjęcia proto-
kołu kontroli Komisji Rewizyjnej. 

• uchwała XV/121/19  (ZA: 13, PRZE-
CIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 
0, NIEOBECNI: 1) w sprawie zmiany uchwały 
Nr II/7/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. dotyczą-
cej składów osobowych stałych Komisji Rady 
Gminy Izabelin i wyboru ich przewodniczących. 

IM

sie Baranowscy zaczęli analizować fakty okaza-
ło się, że dzieci, które podarował im Pan Bóg 
urodziły się dokładnie w tym czasie w którym 
stracili swoje dzieciątko. Data ich narodzin była 
symboliczna – red.). Pojechaliśmy zobaczyć 
dzieci. Dusia i jej braciszek. Kiedy się urodzili, 
dziewczynka ważyła niespełna kilogram. Miała 
nie chodzić. Były inne problemy. A jej brat … – 
on w życiu płodowym przejął na siebie chyba 
wszelkie możliwe „defekty”, które miały do-
tknąć ich oboje. Mieliśmy zabrać tylko dziew-
czynkę. W ośrodku powiedziano nam, że chło-
piec nie ma szans na normalne życie, że będzie 
niemal wegetującą roślinką. Zabraliśmy małą 
do domu. Była przez wszystkich przytulana, 
kochana. Jednak, gdzieś tam cały czas mieli-
śmy w myślach jej małego braciszka. Widzie-
liśmy go jakiś czas później. Był bardzo chory, 
sztucznie karmiony. Nie było z nim praktycznie 
żadnego kontaktu. Dramat. Czuliśmy jednak, 
że on będzie z nami chociaż wszyscy starali się 
nam wybić z głowy ten pomysł. To był dla nas 
trudny czas.  I wtedy  okazało się, że spodzie-
wamy się kolejnego dziecka. Nasz biologiczny 
syn przyszedł na świat w 2009 r. w dramatycz-
nych okolicznościach. Wszystko wydarzyło się 
w Wielkim Tygodniu. Miałam krwotok. Jedna, 
druga, w Wielki Piątek trzecia operacja. W za-

sadzie moje życie wisiało na włosku, ale byłam 
spokojna. Czułam, że wszystko skończy się 
dobrze. Przecież Pan Bóg jest wielki. I tak też 
się skończyło, chociaż dochodzenie do zdrowia 
zajęło mi rok. Kiedy wróciłam do równowagi, 
pojechaliśmy po Adasia – braciszka Dusi. To 
była przemyślana decyzja. Zdawaliśmy sobie 
sprawę, że nikt nie pomoże małemu, choremu 
i samotnemu chłopcu. Niepełnosprawne dzie-
ci są zazwyczaj na pozycji straconej... Wtedy 
po raz pierwszy pojawiła się myśl o rodzinie 
zastępczej…

To właśnie od Adasia wszystko się zaczęło i trwa 
do dziś. Przez nasz dom przeszło prawie trzy-
dzieścioro dzieci. Niektóre przychodzą na chwi-
lę i zostają na zawsze, inne mają być długo, 
a dość szybko wyjaśnia się ich sytuacja prawna. 
Czujemy jednak, że zawsze jesteśmy potrzebni.

Dziś Adaś i jego siostrzyczka mają dwa-
naście lat. Adaś, choć odbiega nieco 
od swoich rówieśników i potrzebuje 
nieustannej opieki, rozwija się na mia-
rę swoich możliwości. 15 czerwca br. 
w trakcie IV Pikniku Rodzinnego „Ali 
Run” – biegnij z ks. Alim pod hasłem 
„Miłość jest pierwsza”, który odbył 
się w Izabelinie, przy stoisku Fundacji 
im. ks. Aleksandra Fedorowicza „Przy-
jaciele Alego” zbieraliśmy cegiełki 
na rzecz dalszej rehabilitacji Adasia. 
Wylosowana została jedna, której 
właściciel otrzymał ikonę Pana Jezu-
sa. 1 października zebrana kwota zo-
stała przekazana Monice i Bartkowi 
w prowadzonym przez nich Rodzinnym 
Domu Dziecka Pieniądze przekazali: 
Piotr Kamiński – prezes Fundacji oraz 
mec.  Paweł Dziekański. 

Wciąż potrzebne są nowe rodziny za-
stępcze. Przynajmniej dwa razy do roku 
w Powiecie Warszawskim Zachodnim 
prowadzone są specjalne (bezpłatne) 
kursy, które trwają 10 tygodni. Można 
w tym czasie spokojnie zastanowić się, 
czy to jest nasza droga, nasze powo-
łanie. Bardzo zachęcamy, szczególnie 
osoby, które jeszcze się wahają, jeszcze 
nie są zdecydowane. Decyzję o zastaniu  
rodziną zastępczą można podjąć właści-
wie w każdym momencie swojego życia. 
Dzieci czekają…

Człowiek jest wielki, nie przez to co posiada, 
lecz przez to, kim jest; nie przez to co ma, lecz 
przez to, czym dzieli się z innymi – mówił Jan 
Paweł II, a dzielić się możemy chlebem, miło-
ścią, naszym czasem. SERCEM.

Tekst i fot. Magdalena Kamińska

Z ŻYCIA GMINY
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Bez korzeni drzewo nie wyrośnie…

Na terenach naszej gminy odbyło się wiele 
walk, w których swoje życie stracili żołnie-

rze i ludność cywilna. 75 lat po tych wydarze-
niach obchodziliśmy uroczystości upamiętnia-
jące te bitwy. 

Wszystkie wydarzenia objęła patronatem Do-
rota Zmarzlak – Wójt Gminy Izabelin. Uroczy-
stości zorganizowane zostały przez Centrum 
Kultury Izabelin we współpracy ze Środowi-
skiem „Grupa Kampinos” Światowy Związek 
Armii Krajowej, Stowarzyszeniem Pamięci Po-
wstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” 
i ich komendanta płka Jerzego Strzałkowskie-
go oraz 424 Drużyną Starszoharcerską „Grupa 
Kampinos”, Kampinoskim Parkiem Narodo-
wym, Szkołą Podstawową im. płka Stanisława 
Królickiego i duchowieństwem.

I tak, 2 września w Truskawiu pod pomni-
kiem, który jest upamiętnieniem zwycięskiej 
potyczki żołnierzy AK z oddziałami SS RONA, 
mieszkańcy gminy uczcili 75. rocznicę bitwy, 
która miała miejsce we wrześniu 1944 r. Skła-
dając hołd poległym w obecności wójt Doroty 
Zmarzlak, złożono kwiaty i zapalono znicze. 
Następnie, już przy ognisku, wspólnie z zespo-
łem Wokaliza zaśpiewano piosenki powstań-
cze, a harcmistrz Marek Ruszczak opowiedział 
gawędę o bitwie truskawskiej. W spotkaniu 
licznie uczestniczyli mieszkańcy Truskawia 
i gminy Izabelin oraz Skauci Europy z Lasek.

W niedzielę 8 września 2019 roku w miej-
scowości Pociecha odbyła się po raz 63 
uroczystość upamiętniająca walki, jakie w tym 
rejonie toczyły powstańcze Oddziały Specjalne 

To dzięki młodym, walecznym i gotowym na wszystko ludziom, z wartościami Bóg Honor Ojczyzna, 
żyjemy dziś w wolnym kraju, prowadząc dostatnie życie. Mamy tego pełną świadomość, dlatego 
uczymy nasze dzieci, by pamiętały, że bez korzeni drzewo nie wyrośnie. Bez historycznej przeszłości 
nie byłoby naszej teraźniejszości i przyszłości.

„Jerzyki” w 1944 r. W nocy z 2 na 3 września 
1944 oddziały Grupy Kampinos AK pod do-
wództwem Adolfa Pilcha (ps. „Góra”, „Dolina”) 
rozgromiły stacjonujące we wsi oddziały SS 
RONA, słynące z niebywałego okrucieństwa. 
Przy stratach własnych 10 zabitych, straty wro-
ga to ok. 250. Powstańcze Oddziały Specjalne 
„Jerzyki” zostały utworzone w październiku 
1939 r. przez Jerzego Strzałkowskiego. Kom-
pania Jerzyków ze Starego Miasta przeszła 
kanałami na Żoliborz, a następnie przedostała 
się do Puszczy Kampinoskiej, gdzie w okresie 
od 28 sierpnia do 2 września 1944 r. brała 
udział w licznych walkach. Pomnik „Jerzyków” 
(krzyż) wzniesiony we wsi Pociecha upamięt-
nia 5-dniową bitwę z okupantem (bitwę kam-
pinoskich oddziałów, w tym Jerzyków – z for-
macją RONA). Zginęło w niej 12 żołnierzy AK; 
8 z POS „Jerzyki” i 4 „Doliniaków” z oddziału 
kawalerii por. Adolfa Pilcha. 

Uroczystość, pomimo deszczowej aury, została 
połączona z celebracją polowej Mszy Świętej 
odprawianej przez ks. płka Jana Domiana, ka-
pelana Środowiska „Grupa Kampinos” ŚZŻ AK. 
Nie zabrakło też przemówień, apelu poległych, 
salwy honorowej oraz części, podczas której 
zaproszeni goście złożyli wieńce i wiązanki przy 
pomniku. Następnie wszyscy zgromadzeni 
przeszli na sąsiednią polanę, gdzie przy ogni-
sku i wyśmienitej grochówce, wraz z zespołem 
Wokaliza mogli pośpiewać piosenki patriotycz-
ne i wysłuchać wspomnień kombatantów.

Mszą św. pod przewodnictwem metropolity 
warszawskiego kard. Kazimierza Nycza roz-
poczęły się obchody rocznicowe w dniu 14 
września 2019 r. na Cmentarzu-Mauzo-
leum w Palmirach. W uroczystościach upa-

miętniających 80. rocznicę wybuchu II wojny 
światowej oraz ofiary niemieckich egzekucji 
w Puszczy Kampinoskiej wzięli udział m.in. 
kombatanci, posłowie i senatorowie, przedsta-
wiciele władz państwowych i samorządowych 
oraz Wojska Polskiego.

A w sobotę 21 września 2019 r. na Cmen-
tarzu Wojennym w Laskach odbyły się 
uroczystości patriotyczno-religijne, które zo-
stały zorganizowane w rocznicę walk pułków 
kawalerii Armii „Poznań” pod Pociechą, Siera-
kowem, Truskawiem i Laskami.

W uroczystościach udział wzięli kombatanci, 
przedstawiciele władz samorządowych szcze-
bla powiatowego i gminnego, przedstawiciele 
Kampinoskiego Parku Narodowego, nauczyciele 
i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Izabelinie, 
duchowieństwo, strażacy z miejscowych OSP, 
Skauci Europy, harcerze z 424 Drużyny Starszo-
harcerskiej „Grupa Kampinos” oraz mieszkańcy.

Po Eucharystii odczytano Apel Poległych, a na-
stępnie dzieci i młodzież oraz poszczególne de-
legacje złożyli kwiaty i wieńce pod pomnikiem. 
Po zakończeniu oficjalnej części mieszkańcy 
udali się na Polanę Jakubów, gdzie odbyła się 
m.in. minirekonstrukcja historyczna wydarzeń 
wrześniowych. Pamięć to również śpiewanie 
pieśni patriotycznych. Na tę  i inne wrześnio-
we okazje CKI przygotowało śpiewniki, które 
ułatwiły wspólne śpiewanie przy ognisku. Miło 
spędzono czas przy pieczeniu kiełbasek i gro-
chówce.

M. Starnowski / I. Mazurek

fot. M. Starnowski

TO BYŁO...
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Ks. prof. dr hab. Stanisław Olejnik 
zasłużony izabelińczyk, działacz lokalny i wizjoner 

Gdy odchodzi człowiek wielki duchem, 
który żył wśród nas skromnie i dlatego 
przez młodych mógłby zostać niezau-

ważony, warto przywoływać Go we wspomnie-
niach i pokazywać Jego uniwersalną i ponad-
pokoleniową wielkość. Warto zadumać się nad 
tym, jak żyć,  żeby przynieść chwałę nie tylko 
sobie, ale również społeczności – Ojczyźnie. 
„Żyć dla innych” – to było Jego przesłanie, któ-
re pozostawił w spadku dla nas.

Tak się dziwnie złożyło, że Księdza Stanisława 
Olejnika zobaczyłem pierwszy raz w życiu jako 
sześcioletni chłopiec, uczestnicząc wraz z rodzi-
cami w ostatnim w tym okresie historycznym 
pochodzie  3 Maja, w moim rodzinnym mieście 
Włocławku. Niespodziewanie przed Katedrą 
Włocławską funkcjonariusze aktualnej władzy 
zdecydowali się rozpędzić młodzież szkolną, 
oddając salwę ostrymi nabojami do masze-
rujących. Wśród młodzieży tej było dwóch 
moich braci i trzy siostry. Gdy nagle załamał 
się śpiew: „Witaj majowa jutrzenko, świeć na-
szej polskiej krainie…” i na ulicę padli pierwsi 
ranni – z Katedry wybiegł młody ksiądz, klękał 
przy każdym z leżących i udzielał sakramentu 
chorych. Potem dowiedziałem się, że był to 
Ksiądz Stanisław Olejnik. Zapamiętałem ten 
obraz na całe życie, chociaż nie przypuszcza-
łem, że drogi nasze spotkają się raz jeszcze 
w Izabelinie. Główna ulica Izabelina nosi dum-
ną nazwę ulicy 3 Maja. Mnie przypomina te 
obrazy z dzieciństwa: wrażenia przerażonego 
„wojennego” dziecka, które rejestruje w swym 
mózgu jaskrawe dowody nowej, brutalnej woj-
ny z narodem, odbierania mu zdobytej z takim 
poświęceniem wolności, w zestawieniu z po-
stacią niezłomnego księdza, pozostającego na 
swym posterunku pomimo strzałów i wypeł-
niającego z odwagą swą duchową powinność 
na oczach rozbiegającego się w przerażeniu 
i panice tłumu. Spotkaliśmy się po raz drugi, 
tym razem w Izabelinie w okresie przemian 
ustrojowych. Był to burzliwy czas, gdy powsta-
wały różnorodne komitety obywatelskie, nowe 
partie polityczne, a nawet wolne media - na 
razie w postaci gazetek lokalnych wydawanych 
metodą chałupniczą. Wszyscy pragnęliśmy 
mieć własną Gminę Izabelin. Prawie co tydzień 
odbywały się zebrania mieszkańców. Wolność 
wymagała nowej organizacji i dawała wresz-
cie szansę na realizację postulatów obywateli 
– mieszkańców. Społeczność bywała czasem 
niezwykle wzburzona. To co teraz jest oczywi-
stością – wtedy było mglistym marzeniem. Pla-

gą bywali też nietrzeźwi obywatele zakłócający 
swą wesołością zebrania. Obywatele nowej 
demokracji musieli mozolnie uczyć się zasad 
parlamentaryzmu: zgodnego i kulturalnego 
debatowania o wspólnych sprawach.

Ks. prof. Stanisław Olejnik, pełniący w tym 
czasie swoją posługę kapłańską w kaplicy 
przy ul. Siemiradzkiego, a ograniczający dzia-
łalność naukową (krajową i międzynarodową) 
ze względu na wiek emerytalny uświadomił 
sobie i nam: grupie przyjaciół gromadzących 
się wokół niego i w jego mieszkaniu na docie-
kliwych, a nieraz burzliwych dyskusjach inte-
lektualistów o współczesności, że mamy przed 
sobą do odegrania istotną rolę w środowisku 
lokalnym. Że jako mieszkańcy Izabelina mamy 
obowiązek uczestniczyć w zebraniach gmin-
nych, wyróżniać się życzliwością w stosunku 
do współobywateli  i wyrozumiałością  dla wy-
branych przedstawicieli władzy. Ksiądz oczy-
wiście dawał nam przykład, uczestniczył we 
wszystkich zebraniach, zdecydowanie zabierał 
głos np.: w sprawie utworzenia nowej gminy, 
samorządności, uczył troski o dobro społeczne 
oraz metody włączania się w realizację priory-
tetowych postulatów. Uczył i dawał przykład 
jak dyskutować i jak zgodnie działać.

 Pamiętam jak w akcjach „oczyszczania ziemi” 
wyciągał z lasu zardzewiałą pralkę. Wycho-
dził do ludzi i rozmawiał, pouczał w sposób 
niedostrzegalny żeby nikogo nie urazić, był 
świetnym psychologiem-praktykiem. Jak na 
to patrzę teraz - było to bezwarunkowe wpro-
wadzanie wokół siebie życia bez popularnego 
obecnie „hejtu”, nienawiści i wrogości – dro-
ga do prawdziwej demokracji, a może nawet 
marzenie o Europie niepodległych ojczyzn 
sięgających swymi korzeniami tradycji prawa 
rzymskiego.

Ponieważ wokół Księdza gromadziło się coraz 
liczniejsze grono mieszkańców Izabelina, z ini-
cjatywy Księdza zarejestrowaliśmy oficjalnie 
Klub Miłośników Izabelina i Puszczy Kampi-
noskiej, którego zgodził się zostać Prezesem. 
Organizowane były co miesiąc zebrania klubo-
we, a w sytuacjach istotnie ważnych, otwarte 
zebrania Klubu, w siedzibie gminy, na które 
zapraszani byli mieszkańcy, radni i przedstawi-
ciele władz gminnych. Dyskusje były zawsze 
rzeczowe, ale utrzymane w przyjacielskiej 
i sąsiedzkiej atmosferze. Takiej atmosfery 
obrad należałoby aktualnie życzyć wszystkim 
„ciałom” samorządowo-parlamentarnym w na-

szym kraju – a może już teraz nie życzyć, lecz 
żądać. Większość obywateli zrozumiała, że kul-
tura parlamentarna – tam gdzie jej nie ma, po-
winna zostać przywrócona, a parlamentarzyści 
powinni służyć interesowi kraju. W tamtym 
historycznym okresie wydawaliśmy pierwszą 
w Izabelinie gazetę lokalną „Nasze Sprawy”, 
a w momencie przejęcia przez gminę inicjaty-
wy pt. „Listy do Sąsiada” zaczęliśmy wydawać 
swój organ prasowy „Refleksje” ukierunko-
wany na problematykę kulturalno-naukową. 
W tym czasie Ks. Prof. Olejnik i Prof. Piotr 
Perzyna, jako przedstawiciele Klubu, wzmocnili 
gminną Komisję Kultury, a ja za namową Księ-
dza zostałem radnym i Przewodniczącym Ko-
misji Zdrowia. Piękną inicjatywą Księdza były 
organizowane regularnie spotkania opłatkowe 
i wielkanocne mieszkańców i władz gminnych, 
kontynuowane zresztą nadal. W sezonie let-
nim organizowane były przez Księdza i Klub 
wycieczki krajoznawcze, przyrodnicze, prelek-
cje popularno-naukowe, imprezy kulturalne 
i ogniska, których celem była szeroko pojęta 
integracja społeczna.

Od tamtego czasu gdy spacerowałem z Księ-
dzem po ulicach Siemiradzkiego, Chodkiewi-
cza, Kościuszki prowadząc ciekawą rozmowę 
i marząc jak będzie wyglądał Izabelin przyszło-
ści upłynęło ponad trzydzieści lat. Widzę jak 
wiele się zmieniło, ale też jak wiele jest jesz-
cze przed nami. Czuję jak bardzo brakuje nam 
tego odważnego i aktywnego człowieka, mę-
drca o tak wysublimowanej wiedzy naukowej 
jaką jest etyka i kultura chrześcijańska, którą 
chciał i potrafił spożytkować w praktycznym 
działaniu dla dobra swych sąsiadów. Miał dla 
nich zawsze ciepłe słowo wsparcia, promienio-
wał dobrocią i życzliwością.

Szczegóły dotyczące dokonań Księdza jako za-
łożyciela i Prezesa Klubu Miłośników Izabelina 
i Puszczy Kampinoskiej można poznać przeglą-
dając trzy tomy kronik Klubu oraz roczniki cza-
sopism lokalnych znajdujące się w bibliotece 
gminnej.

Izabelin nigdy nie zapomni swego Zasłużone-
go Honorowego Obywatela.   

 dr n. med. Witold Galczak

W związku z propozycją Klubu Miłośników Izabelina, dotyczącą 
nadania rondu u zbiegu ulic 3 Maja, Sienkiewicza i Krasińskiego 
imienia ks. prof. dr hab. Stanisława Olejnika, przybliżamy Państwu 
jego sylwetkę.

fot. arch. Państwa Czerkawskich
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Odpust w Izabelinie 
i piknik gminno-parafialny 
«sprzątamy, segregujemy, nic nie marnujemy»

TO BYŁO...

Z ŻYCIA GMINY

W niedzielę 6 października 2019 na terenie parafii św. Franciszka 
z Asyżu w Izabelinie odbył się odpust i ekologiczny piknik gmin-

no-parafialny. Święty Franciszek to patron ekologów, dlatego też jego 
święto to doskonała okazja do promowania zachowań mających na celu 
dbałość o środowisko.

Wydarzenie rozpoczęło się od Mszy Świętej Odpustowej, w której 
uczestniczyły władze gminy. Mszę odprawił ksiądz Wojciech Wróblewski.

Na pikniku były stoiska odpustowe, ścieżki edukacyjne dla dzieci z na-
grodami, warsztaty i wykłady o tematyce ekologicznej. Przygotowano 
też eko-stanowiska wystawowe, animacje zabawy, gry i konkursy. Dzie-
ci, odpowiadając na pytania przy stoiskach, zbierały pieczątki i mogły 
odebrać ciekawe nagrody.

Podczas trwania pikniku mieszkańcy mogli zjeść ciepły poczęstunek 
przygotowany przez niezastąpione kucharki szkolne oraz firmę „Bułka 
z Masłem”. 

Lekcję segregacji, wspólnie z mieszkańcami przeprowadzili kardynał Ka-
zimierz Nycz, wicestarowsta Wojciech Białas oraz wójt Dorota Zmarzlak.

Zwieńczeniem imprezy były koncerty zespołów „Akcent” oraz „Regau”, 

na których izabelińska publiczność bawiła się wyśmienicie.

Piknikowi przyświecało przesłanie: Zachowajmy Ziemię dla przyszłych 
pokoleń, bądźmy odpowiedzialni, oszczędzajmy zasoby naturalne i nie 
degradujmy środowiska naturalnego.

red.

fot. Agnieszka Kopytek

fot. Agnieszka Kopytek

fot. Agnieszka Kopytek

fot. Agnieszka Kopytek

fot. Grzegorz Nowicki
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Inauguracja roku akademickiego 
izabelińskiego UTW

TO BYŁO...

Ogłoszenie o naborze uczestników do Dziennego Domu "Senior+"
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie informuje, iż w grudniu 2019 roku zostanie otwarta nowa placówka dziennego 
wsparcia dla Seniorów (dawny budynek Ośrodka Zdrowia przy ul. Tetmajera 2 w Izabelinie).

Nabór Uczestników do Dziennego Domu "Senior +" w Izabelinie ruszył 1 października 2019.

Warto pomyśleć o swoich najbliższych: rodzicach lub dziadkach.

Kto może zostać podopiecznym placówki?
Uczestnikami zajęć mogą być mieszkańcy gminy Izabelin, nieaktywni zawodowo w wieku od 60 lat i więcej. Placówka obejmie 
wsparciem do 20 osób. Pierszeństwo korzystania ze świadczeń mają osoby samotne, ze zmiejszoną sprawnością psychofizyczną lub 
niepełnosprawnością. Podopiecznymi placówki mogą zostać osoby, które w wyniku zdarzeń losowych nie mogą samodzielnie spro-
stać  zadaniom stawianym przez codzienne życie lub wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb.

Podczas pobytu  podopieczni będą mieć zagwarantowaną nie tylko opiekę, ale również posiłek i różnego rodzaju zajęcia, np: eduka-
cyjne, kulturalne, terapię zajęciową, zajęcia sportowe, rekreacyjne. Głównym celem pobytu jest wsparcie seniorów, poprzez umoż-
liwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji i zapobieganiu samotności. Placówka będzie zapewniała 8 godzinną 
ofertę usług od poniedziałku do piątku.

Pobyt w Dziennym Domu Senior+ jest częściowo odpłatny. Opłata będzie zależała od wysokości dochodu uczestnika.

Osoby zainteresowane udziałem  w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu Senior+ proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3 Maja 42  lub pod nr tel.  /22/ 722 79 95 lub /22/ 722 89 44

Szczegóły naboru zostały opisane w regulaminie. 
Komplet dokumentów jest do pobrania na stronie internetowej: www.gops.izabelin.pl

Z ŻYCIA GMINY

W poniedziałek 7 października br. stu-
denci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 

Izabelinie śpiewająco rozpoczęli rok akademic-
ki 2019/2020. Zebranych uczestników powitał 
Michał Postek – Zastępca Wójta Gminy Izabe-
lin, a także dyrektor CKI Maryla Łukasińska.

Następnie znakomita polska aktorka i woka-
listka Laura Łącz wystąpiła z programem po-
etycko muzycznym pt. „Między mną a Tobą”. 
Artystka recytowała m.in. poezję Bolesława 
Leśmiana i Konstantego Ildefonsa Gałczyń-
skiego. Z humorem opowiadała anegdotki 
z życia wzięte o zwykłych ludziach i wielkich 
artystach, o sprawach ważnych i tych mniej 
istotnych. Z nostalgią wspominała stare, do-
bre czasy, śpiewając pieśni, ballady i piosenki. 
W jej wykonaniu usłyszeliśmy wiele pięknych 
utworów m.in. „Gdzie ci tancerze sprzed lat”, 
„Ocalić od zapomnienia”, „Galopka” czy „Walc 
dla outsiderów”. Kolejnym punktem spotkania 

była rozmowa Laury Łącz z malarką Krystyną 
Golędzinowską, której prace malarskie może-
my oglądać w holu Centrum Kultury Izabelin. 
Po recitalu odbył się wernisaż wystawy malarki, 
zatytułowany „Żywiciele”. Sponsorem recitalu i 
wystawy była Klinika Okulistyczna Optegra w 
Warszawie (więcej o Klinice na stronie 23). 

Całości imprezy towarzyszyła przyjazna atmos-
fera pełna radości, że kolejny interesujący rok 
jest przed nami. Nasz uniwersytet działa już od 
6 lat i z każdym rokiem cieszy się coraz więk-
szą popularnością. Są jeszcze wolne miejsca, 
dlatego serdecznie zachęcamy wszystkich nie-
zdecydowanych, do zapisywania się i uczest-
nictwa w naszym studenckim życiu. U nas jest 
ciekawie, wesoło i dużo się dzieje. Przygoto-
wany program jest różnorodny i każdy znajdzie 
coś dla siebie. Jeśli ktoś ze studentów chciałby 
podzielić się swoją wiedzą, zainteresowaniami 
czy pasjami z innymi uczestnikami UTW, to 
zachęcam do kontaktu z opiekunem uniwer-
sytetu – Iwoną Mazurek. Razem przygotuje-

my spotkanie i umożliwimy zaprezentowanie 
szerszej publiczności. A tymczasem samych 
pozytywnych wrażeń, Kochani!

Iwona Mazurek, fot. Grzegorz Nowicki



20

O ile we wrześniu, możemy spotkać jesz-
cze ostatnie osobniki modraszków: ika-

ra czy agestisa, strzepotków, powszelatków, 
dostojek i przestrojników, to już późną jesie-
nią nie spotkamy zbyt wielu motyli dziennych. 
Na przekwitłych łąkach nie zobaczymy już 
błękitnych modraszków i rdzawych czerwoń-
czyków. Wśród jesiennych motyli dziennych 
dominują rusałki, które przygotowują się 
przeczekania zimy. Wśród nich są takie, które 
zimę spędzą w naszym kraju, ukryte w piwni-
cach i na strychach (pawiki, pokrzywniki, ża-
łobniki, wierzbowce, ceiki), oraz takie, które 

już niebawem, pod koniec wrze-
śnia odlecą na południe Europy – 
osetniki i admirały. Jednak jeszcze 
przed odlotem chętnie przesiadu-
ją na opadłych, fermentujących 
owocach, szczególnie śliwkach 
i gruszkach, spijając z nich sok 
zawierający cukry, posilając się 
w ten sposób przed długą wę-
drówką. Te dwa gatunki rusałek, 
nie są w stanie przetrwać zimy 
w naszym klimacie i dlatego, mu-
szą odlecieć w rejony Morza Śród-
ziemnego i do Afryki Północnej.

Innym gatunkiem motyla, któ-
ry szykuje się do zimowania 
w naszym kraju jest latolistek 
cytrynek. W ciepłe jesienne dni, 
można jeszcze czasem zauważyć 

przemykające między drzewami żółte cytryn-
ki, które wyszukują odpowiedniego miejsca 
na przetrwanie zimy. Najczęściej chowają się 
pośród gęstych igieł drzew.

O wiele bardziej bogaty jest jesienny świat 
motyli nocnych, zwanych potocznie ćmami. 
Jednak nie spotkamy tu już także form kolo-
rowych. Większość tych gatunków ma barwy 
brunatne, żółte czy szare. Jest to ubarwienie 
kryptyczne, pozwalające motylom schronić 
się wśród pożółkłych liści przed oczami wro-
gów. W ciepłe wrześniowe noce, lata jeszcze 
wiele przedstawicieli sówek. Spotkać można 
wstęgówki – jedne z największych motyli 
nocnych. Większość ich gatunków – pąsów-
ka, karminówka czy karmazynka, posiadają 
czerwone tylne skrzydła z szeroką czarną 
przepaską. Ale jeden gatunek, największy – 
wstęgówka jesionka, ma dolne skrzydła ubar-
wione na błękitno. Jest ona dosyć pospolita 
w lasach łęgowych i olszynach. Inną pięknie 
ubarwioną sówką jest krzyżówka malachi-
tówka. Jej skrzydła zdobią duże, nieregularne 

plamy w kolorze szlachetnego minerału – ma-
lachitu. Pozostałe gatunki z tej grupy – po-
rożnice, kapturnice, błyszczki, piętnówki, nie 
są tak rzucające się w oczy. Dominują u nich 
różne odcienie brązów. Jednak w jesienne, 
ciepłe wieczory, kiedy na ganku domu lub 
w ogrodzie zapalimy światło, z pewnością 
zwabimy kilka tych motyli. Okres niesprzyja-
jącej pogody – jesień i zimę, w naszych piw-
nicach spędza jeden z ciekawszych gatunków 
sówek – szczerbówka ksieni o barwie skrzydeł 
skorodowanego żelaza. Czasem gromadzi się 
w setkach okazów.

Dużą grupę jesiennych „ciem” stanowią mier-
nikowce. Kilka ich gatunków potrafi latać 
nawet po pierwszych przymrozkach. Czasem 
przebudzają się nawet w zimowe dni, kiedy  
temperatura oscyluje około 2-3 stopni powy-
żej zera. Tu także nie ma kalejdoskopu barw. 
Większość gatunków reprezentujących takie 
rodzaje jak: latalce, witalniki, grotniki, paśni-
ki, pomroki jest szara, brunatna lub żółtawa. 
Najpiękniejsze z nich są latalce, których skrzy-
dła przywdziewają kolor pożółkłych klono-
wych liści. Wśród jesiennych miernikowców 
są gatunki zadziwiające swoim wyglądem. 
Mianowicie samice piędzików i zimowków 
nie posiadają w pełni wykształconych skrzy-

Mgły o poranku zasnuwające łąki i leśne polany, żółknące i rdzewiejące liście są oznaką na-
stającej jesieni. Jest to bardzo barwna pora roku, jednak w świecie jesiennych motyli,  nie 
ma już kontrastowych barw, a większość tych dostojnych owadów latających, od września 
do listopada jest ubarwiona niepozornie. 

Motyle jesieni

Zimowek pozłotnik (Agriopis aurantiaria)

Opusznica piórówka (Ptilophora plumigera)

Bezskrzydła samica miernikowca z rodzaju zimowek
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PRZYRODA

deł. Są one u tych motyli zredukowane do 
krótkich kikutów. Samiczki takie siedzą naj-
częściej w jednym miejscu, w pobliżu rośli-
ny pokarmowej larw, i wydzielając feromony 
wabią samce. Po zapłodnieniu składają jaja 
w swojej najbliższej okolicy. Taki etap rozwoju 
ewolucyjnego pozwala samicom tych motyli 
cała energię przeznaczyć na produkcję jaj,  
a nie na machanie skrzydłami i latanie. 

Jesień to także okres pojawu motyli, których 
ciało pokryte jest gęstym futerkiem utworzo-
nym przez długie, szczeciniaste łuski. Takie 
„futerko” zapewnia dorosłym owadom ciepło 
w mroźne wieczory i noce. Do takich motyli 
należy przedstawiciel garbatek – opuszni-
ca piórówka. Samce tego motyla posiadają 
duże, pierzaste czułka. 

Wśród nocnych motyli jeden gatunek – fru-
czak gołąbek, także odlatuje we wrześniu 
na południe Europy. Wcześniej można łatwo 
zaobserwować tego motyla jak zawisa przed 
ostatnimi kwitnącymi kielichami petunii, pe-
largonii czy powojników rosnących w balko-
nowych czy tarasowych skrzynkach i spija 
nektar. Ponieważ bardzo szybko macha skrzy-

dłami, przypomina wyglądem małego kolibra. 

Większość motyli jesień i zimę spędza jako 
młodsze stadia rozwojowe – jaja, gąsieni-
ce i poczwarki. Jeśli dopisze nam szczęście, 
możemy zobaczyć różnie wyglądające larwy 
motyli. Łatwo je obserwować podczas posił-
ku lub podczas ich wędrówek, gdy szukają 
dogodnego miejsca do przeistoczenia się 
w poczwarkę. Czasem możemy też wypatrzyć 

poczwarkę, która hibernuje przyczepiona do 
łodygi uschniętej rośliny czy liścia. Wiosną 
z tych niepozornych tworów wyjdą na świat 
naprawdę piękne istoty.

Tekst i zdjęcia: 
dr Dawid Marczak, prof. WSEiZ 

Kierownik zespołu ds. Nauki i Monitoringu 
Przyrody KPN

Kolonijne zimowisko szczerbówki ksieni (Scoliopteryx libatrix)
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HARCERZE

HARCERZE Z IZABELINA 
NA 24 ŚWIATOWYM SKAUTOWYM JAMBOREE 

W ZACHODNIEJ VIRGINII

W międzynarodowym zlocie skautowym 
brało udział 45 000 skautów ze 167 

państw świata. Kontyngent polskich harcerzy 
liczył 425 osób. Wśród nich harcerze z Izabeli-
na, którzy wystawili aż cztery (!) 10-osobowe 
patrole. Drużynę poprowadził dh Jacek Smura, 
w asyście patrolowych, druhów: Jarosława Chor-
mańskiego, Mai Zoch i Bartosza Grohmana. 

Drużynę harcerzy przed wylotem ciepło 
pożegnała Dorota Zmarzlak –  Wójt Gminy 
Izabelin. 

Harcerze polecieli bezpośrednio do Nowego 
Jorku, gdzie spędzili dwa dni na wyjątko-
wo intensywnym zwiedzaniu (w dwa upalne 
dni przeszliśmy na piechotę ponad 40 km…) 
oraz jeden dzień na odpoczynku w bazie Boy 
Scouts of America na Long Island. Z Nowego 
Jorku polski kontyngent wyruszył autokarami 
do Zachodniej Virginii. Na miejscu, po rozbiciu 
obozowiska harcerze od razu wpadli w wir za-
jęć i nawiązywania nowych znajomości.

Światowe Jamboree Skautowe jest najwięk-
szym regularnie odbywającym się zlotem 
organizowanym przez Światową Organizację 
Ruchu Skautowego. Ma ono charakter edu-
kacyjny i przyczynia się do szerzenia idei bra-
terstwa i budowania porozumienia pomiędzy 
narodami. Uczestnikami zlotu mogą być człon-
kowie organizacji skautowych, należących do 
Światowej Organizacji Ruchu Skautowego, 
którzy mają 14-17 lat, zatem  można wziąć 

w nim udział tylko raz w życiu. 
Następne Jamboree odbędzie 
się w 2023 roku w Korei Połu-
dniowej.

Dla uczestników udział w 24 
Jamboree był niesamowitym 
przeżyciem, które zostanie 
w ich pamięci na zawsze. Możli-
wość bezpośredniego doświad-
czenia różnic kulturowych i co-
dziennej współpracy ze skau-
tami z wielu państw sprawiło, 
że harcerki i harcerze nabrali 
unikalnych doświadczeń.

Warto nadmienić, że impreza 
była zorganizowana z ogrom-
nym rozmachem. Na ceremonii 
powitalnej harcerze mieli okazję 

posłuchać jak światowy ruch skautowy przy-
czynia się do polepszania warunków życia 
na Ziemi i zwiększania świadomości skautów 
w zakresie dbania o środowisko naturalne. 
Harcerze mogli też podziwiać unikalną paradę 
dronów. Ogromnym wyróżnieniem był udział 
dh Franka Chormańskiego – jako chorążego 
całego polskiego kontyngentu – w paradzie 
otwarcia. Brawo Franek! 

Z kolei w trakcie ceremonii zakończenia Jam-
boree, do zebranych skautów przemówił były 
Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki Mun, który 
powiedział: „Teraz wasza kolej, aby zmienić ten 
świat i zostawić go lepszym. Jestem gotowy, 

aby iść z wami to robić”.

Jak mówiło hasło zlotu „Unlock A New World”, 
harcerki i harcerze podczas Jamboree otwierali 
się na nowy świat – poznawali nowe kultury i ję-
zyki. Brali udział w aktywizujących zajęciach ze 
skautami z innych krajów. Ze względu na umiej-
scowienie zlotu, na uczestników Jamboree cze-
kało również wiele aktywności sportowych. 

Harcerze nie zapomnieli też o ważnych datach 
polskiej historii… W dniu 1 sierpnia, o godzinie 
„W”, która w Zachodniej Virginii wypadła na 
godzinę 11.00, Polski Kontyngent zorganizo-
wał uroczysty apel poświęcony pamięci ofiar 
Powstania Warszawskiego. Było uroczyste 
wciągnięcie polskiej flagi na maszt, śpiewanie 
Hymnu i minuta ciszy. 

Po zakończeniu Jamboree wszyscy bezpiecznie 
wrócili do domu, otwarci na nowe harcerskie 
przygody.

Wrażeń było co nie miara. Zapraszamy na 
szczegółową relację na Facebooku Szczepo-
wym: 424 Szczep Drużyn Harcerskich i Gro-
mad Zuchowych „Kampinos”.

Partnerem strategicznym wyjazdu ZHP na 
Jamboree 2019 były Polski Koncern Naftowy 
PKN ORLEN i ENERGA SA.

Bartosz Grohman,  Jarosław Chormański
fot. arch. 424 Szczepu Drużyn Harcerskich 

i Gromad Zuchowych „Grupa Kampinos”

W dniach 22 lipca – 2 sierpnia 2019 r. odbyło się dwudzieste czwarte Światowe 
Skautowe Jamboree. Jest to największa impreza światowego ruchu Skautowego. 
W tym roku Jamboree odbyło się na terenie Summit Bechtel Family National Scout 
Reserve w Zachodniej Virginii w Stanach Zjednoczonych.

TO BYŁO...
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Zwierzęta domowe są niezwykle narażone 
na inwazje pasożytnicze – poznają świat 

za pomocą węchu i smaku, często prowadzą 
„wychodzący” tryb życia, przez co mają kon-
takt m.in. z odchodami innych zwierząt, które 
mogą być źródłem zakażenia. Nie oznacza to 
jednak, że zwierzęta niewychodzące są w peł-
ni bezpieczne, bo właściciel może „przynieść” 
jaja pasożytów na swoich butach. Dlatego też, 
aby zmniejszyć zagrożenie inwazją pasożytni-
czą (nie tylko u pupili, a także u ludzi) warto 
pamiętać o badaniach kału oraz odrobaczeniu. 

Podanie leku przeciwpasożytniczego nie za-
wsze wiąże się ze zwalczeniem inwazji – nie-
które gatunki są oporne na „standardowe” 

środki. Preparaty nie chronią też zwierzęcia 
przed ponownym zarażeniem. Ponadto fakt, 
że nie widać pasożytów w odchodach nie 
oznacza braku choroby - niektóre gatunki oraz 
formy rozwojowe widoczne są jedynie pod mi-
kroskopem. Dlatego też wielu lekarzy zaleca 
wykonanie badania parazytologicznego kału. 
Pozwala ono na określenie nie tylko charakteru 
i intensywności inwazji, ale też na dobranie od-
powiedniego leczenia oraz ocenę skuteczności 
dobranej terapii. Warto również pamiętać, że 
niektóre gatunki są groźne dla ludzi – stąd 
zaleca się wykonanie takiego badania, szcze-
gólnie gdy w domu przebywają dzieci i osoby 
starsze. 

O inwazjach pasożytniczych u zwierząt 
domowych mówi dr Katarzyna Kubik

ZDROWIE

Idealnym rozwiązaniem byłoby badanie kału 
przed każdym odrobaczeniem zwierzęcia, jed-
nak w praktyce nie zawsze jest to możliwe. 
Warto jednak co najmniej raz w roku dostar-
czyć próbkę do badania, a częstotliwość pro-
filaktycznego podawania leków skonsultować 
z lekarzem prowadzącym, który na podstawie 
wywiadu dostosuje schemat odrobaczania naj-
lepszy dla danego zwierzęcia. 

Bez zaćmy 
i bez okularów? 
To możliwe!

Wypowiedzi udziela lek. med. 
Anna Siemiątkowska, 
specjalista okulistyki, z Kliniki 

Okulistycznej Optegra w Warszawie.

Zaćma to najczęściej występująca na świecie choroba oczu, polegająca 
na częściowym lub całkowitym zmętnieniu soczewki oka. Objawy za-
ćmy nasilają się powoli i systematycznie pogarszają widzenie, choroba 
w zaawansowanym stadium prowadzi jednak do ślepoty. 

Jak rozpoznać zaćmę?

Sygnałem, który powinien zaniepokoić Pacjenta, jest częsta zmiana 
szkieł okularowych na mocniejsze. W trakcie wizyty Pacjenci bardzo 
często narzekają na brak ostrości widzenia, opisują swoją dolegliwość 
jakby patrzyli przez mgłę lub mleczną szybę. 

Czy zaćmę można wyleczyć?

Jedyną skuteczną metoda usunięcia zaćmy jest wykonanie zabiegu 
polegającego na usunięciu zmętniałej soczewki naturalnej i wszczepie-
niu w jej miejsce soczewki sztucznej. W leczeniu chirurgicznym zaćmy 
Pacjenci mają do wyboru soczewki podstawowe lub zaawansowane 
(PREMIUM).

Obecnie soczewki zaawansowane, jako jedyne umożliwiają jednocze-
sne usunięcie zaćmy oraz korekcję wady wzroku skutecznie i trwale 
(do końca życia). Dzięki nim w trakcie jednego zabiegu Pacjent może 

pozbyć się schorzenia i odzyskać wzrok, jakim cieszył się przed laty. To 
zaawansowane soczewki zapewniające widzenie do 3 odległości: bli-
ży, dali oraz na odległości pośrednie. Dzisiejsza medycyna i technologia 
sprawiają, że sam zabieg trwa niespełna 15 min, odbywa się w trybie 
ambulatoryjnym w znieczuleniu kropelkowym. Takie rozwiązanie po-
zwala mieć bieżący kontakt z Pacjentem, nie obciąża jego organizmu, 
a po kilku godzinach Pacjent może bezpiecznie opuścić klinikę i odpo-
czywać w domu. 

Nowoczesna chirurgia zaćmy to chirurgia bezpieczna, szybka 
i bezbolesna.
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PRZYSTANEK PASJA

ROWEREM PO GÓRACH
Z Joanną Januszkiewicz rozmawia Iwona Mazurek

Asiu jakie są Twoje pasje? 
Kiedyś największą było bieganie, które towa-
rzyszyło mi ponad dziesięć lat. Niestety dla 
mnie, jest to dyscyplina bardzo kontuzyjna 
i musiałam z niej zrezygnować. Zastąpiłam ją 
jazdą na rowerze. Na początku to były krót-
kie, weekendowe wyjazdy rowerowe ze zna-
jomymi. Potem dołączyłam do tego wakacje 
z rodziną, które od 20 lat spędzamy w Chor-
wacji i zawsze zabieramy ze sobą rowery. 
Choć warunki tam nie są zbyt dobre, bo tem-
peratura w lipcu i sierpniu jest dosyć wysoka, 
mimo to zawsze sprawiało nam to dużą fraj-
dę. Zimą jeździmy rodzinnie w góry na nar-
ty. Wpadliśmy na pomysł, by połączyć nasze 
dwie pasje i tak się to wszystko zaczęło. Mogę 
więc powiedzieć, że obecną moją największą 
pasją jest jazda na rowerze po górach.
Czy zawsze potrzebowałaś tak silnych 
wrażeń?
Nie. Kiedy byłam dużo młodsza, w ogóle mnie 
to nie interesowało. Mówiłam, że to nie dla 
mnie. Najpierw zaczął biegać mój mąż. Dwa 
lata później dałam się namówić i ja. Jak już 
zaczęłam biegać, jeździć na rowerze, wcią-
gnęło mnie to na tyle, że robię to do dziś. Od 
tamtej pory sport jest dla mnie bardzo ważny.
Skąd się wzięło upodobanie do tak 
ekstremalnej jazdy na rowerze? Czy nie 
wystarcza Ci jazda rekreacyjna?
Dla mnie sport to jest coś, gdzie muszę dać 
z siebie wszystko, zmęczyć się, być na sto 
procent. Jazda po prostym, jak to jest na 
Mazowszu, przestała mnie satysfakcjonować 
i wystarczać. Na początku mojej przygo-
dy brałam udział w wyścigach rowerowych 
Mazovia, które organizuje Cezary Zamana. 
Podobało mi się, bo towarzyszyła temu ry-

walizacja, była adrenalina i silna 
motywacja. Niestety po jakimś 
czasie przestało mnie to „kręcić”. 
Dlatego pojechałam w góry, nie 
z nartami, a z rowerem.
Co Cię w tym najbardziej 
„nakręca”?
To, że za każdym zakrętem jest 
inny, piękny widok, że wszystko 
jest nieprzewidywalne. Wyda-
je nam się, że jesteśmy już na 
miejscu, a okazuje się, że za ro-
giem jest kolejna górka, kolejna 
niespodzianka.
Następną sprawą jest zmę-
czenie fizyczne. Podczas mojej 
pracy zawodowej (osiem godzin 
dziennie siedzę przy biurku) 
zmęczenie fizyczne jest dla mnie 

wybawieniem, odreagowaniem stresów i re-
alnym odpoczynkiem. 
Czy jest to sport niebezpieczny, należą-
cy do grupy podwyższonego ryzyka?
Nie. To jest walka ze swoimi słabościami, 
z własnym umysłem, pokonywanie niewła-
ściwych przekonań. Ja to bardzo lubię, spra-
wia mi to mnóstwo radości. Myślę, że jest to 
dyscyplina o wiele bardziej bezpieczna niż 
bieganie. 
Czy jazda na rowerze po górach to jest 
sport sezonowy?
Nie, można bez przeszkód jeździć cały rok. 
Oczywiście zimą jest dużo ciężej, bo trzeba 
się inaczej ubrać, szybciej się człowiek wy-
chładza i nie jest to tak fajne jak wiosną, 
jesienią czy latem. Niemniej jednak, jest to 
możliwe. W dzisiejszych czasach jest odpo-
wiednia odzież i nie ma ku temu większych 
przeciwwskazań. Najważniejsze to mieć chę-
ci, żeby wyjść z domu i się ruszyć.
Jakie są Twoje największe osiągnięcia 
w tej kwestii?
Dwa razy wjechałam rowerem na Śnieżkę 
(1603 m n.p.m.), najwyższy szczyt Karko-
noszy oraz Sudetów. Za pierwszym razem 
na samą Śnieżkę nas nie wpuścili, dojecha-
liśmy do Domu Śląskiego. Była wtedy fatalna 
pogoda, strasznie wiało, padał grad i śnieg, 
była mgła, kompletny brak widoczności. 
Jednym słowem warunki były ekstremalne. 
W zeszłym roku dotarłam na sam szczyt, choć 
pogoda też nie była najlepsza. Udało mi się 
zdobyć drugie miejsce w swojej kategorii wie-
kowej dla kobiet. Mam też kilka medali z wy-
ścigów rowerowych „Mazovii” na Mazowszu. 
Mogę się pochwalić, że jeździłam nie tylko po 
polskich górach, ale również po Dolomitach. 

Były to jednak wyprawy wakacyjne i bardziej 
rekreacyjne. 
Co Ci daje uprawianie tego sportu jako 
kobiecie? Mnie ten sport kojarzy się 
z męską rywalizacją, ogólnie rzecz bio-
rąc – z facetami.
No bo to jest męski sport i doskonale to wi-
dać na wszystkich zawodach, na których jest 
przewaga mężczyzn. A co mi to daje? Przede 
wszystkim satysfakcję, że nie mam zadyszki 
jak podbiegnę do autobusu czy wejdę szyb-
ciej po schodach. Sport daje mi fizyczną 
sprawność, która jest kluczowa w życiu. Ob-
serwuję ludzi i widzę, że nawet dużo młodsi 
ode mnie mają o wiele słabszą kondycję. To 
mnie motywuje, by nie schodzić z tej drogi.
Czy był taki moment w Twojej przygodzie 
z rowerem, że chciałaś zrezygnować?
Tak się czasami dzieje, ale wyłącznie w mo-
mentach, gdy podjazdy są naprawdę długie 
i ciężkie, a ja muszę dać z siebie wszystko. 
Niemniej zawsze jest to chwilowe i od razu 
mija, gdy przekroczę linię mety lub osiągnę 
cel. Wtedy zawsze jest ogromna radość i chęć 
pokonywania kolejnych poprzeczek. 
Czy jest to sport dla każdego i w każdym 
wieku?
Oczywiście, że tak! Wiek nie ma tu znaczenia. 
Chodzi o chęć zrobienia czegoś fajnego. Nikt 
nikogo nie zmusza, by pokonywał od razu 
wielkie góry. Na początku to mogą być małe 
wzniesienia, których pokonanie też może 
przynieść wiele satysfakcji. Ważne, by się nie 
porównywać z innymi, nie przejmować, że 
jest się na końcu, bo nie o to chodzi. 
Od czego zacząć, by się nie zniechęcić?
Bardzo dobra na początek jest nasza rodzima 
Kielecczyzna, Góry Świętokrzyskie. Ważne, 
by nie pchać się od razu w Tatry czy Beski-
dy, gdzie podjazdy są bardzo ostre, tylko za-
cząć od czegoś mniejszego. Wskazana jest tu 
technika małych kroczków.
Asiu, masz jakieś marzenia?
Ach! Chciałabym pojeździć jeszcze po róż-
nych górkach, niekoniecznie polskich. Trochę 
jeździłam po Włoszech, trasami wyścigu Giro 
d`Italia i to było wspaniałe, choć niełatwe. 
Chciałabym wziąć też udział w różnych wyści-
gach na szczeblu międzynarodowym. Wiem 
jedno – na pewno nie zrezygnuję ani z rowe-
ru, ani gór. 

Tego właśnie Ci życzę – roweru, gór 
i dobrej kondycji

Dziękuję za rozmowę

fot. arch. Joanny Januszkiewicz
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Stare polskie przysłowie mówi, że sport 
to zdrowie, a każda aktywność  fizycz-
na przedłuża nam życie o kilka minut. 

Chcemy być zdrowi, sprawni i młodzi, lecz aby 
temu sprostać, musimy dbać o siebie już od 
najmłodszych lat. 
W sobotę 7 września 2019 roku naszej gminie 
przyświecało hasło „Czas na sport”.  W tym 
dniu odbyło się uroczyste  otwarcie zespołu 
boisk sportowych przy szkole w Izabelinie, 
ul. 3 Maja 49. Imprezę otworzyła główna orga-
nizatorka Bronisława Bieńkowska – Zastępca 
Dyrektora Centrum Kultury Izabelin ds. Kultury 
Fizycznej i Sportu. Przybyłych gości i miesz-
kańców powitała Dorota Zmarzlak – Wójt 
Gminy Izabelin, która podziękowała wszyst-
kim przyczyniającym się do powstania tego 
sportowego kompleksu. W skład inwestycji 
wchodzi 200-metrowa bieżnia lekkoatletycz-
na o nawierzchni poliuretanowej, boisko do 
piłki ręcznej i siatkówki o nawierzchni z trawy 

syntetycznej. W ramach inwestycji powstał też 
parterowy budynek socjalny z węzłem sanitar-
nym, szatnią, magazynem na sprzęt sporto-
wy oraz pomieszczeniem ochrony. Wykonano 
powierzchnię do skoku w dal oraz siłownię 
zewnętrzną. Obszar inwestycji został zago-
spodarowany, wykonano nowe utwardzenia, 
umocniono skarpę i zamontowano oświetlenie. 
Wykonawcą robót była firma TAMEX Obiekty 
Sportowe S.A. z Warszawy, a wartość kontrak-
tu wyniosła 2 300 107 zł. Teraz dzieci i mło-
dzież w ramach zajęć wychowania fizycznego, 
a także zajęć pozalekcyjnych będą mogły ko-
rzystać z profesjonalnej sportowej przestrzeni. 
Kompleks jest przeznaczony również dla doro-
słych mieszkańców gminy. Istnieje możliwość 
wynajęcia go od poniedziałku do piątku po 
godzinie 16.00, oraz w soboty i niedziele od 
godz. 8.30 do 21.30. Dzień otwarcia był wiel-
kim sportowym świętem, gdzie każdy z przy-
byłych mógł znaleźć coś dla siebie. Ceremonię 

otwarcia rozpoczęła sztafeta pokoleń, w której 
udział wzięły przedszkolaki, młodzież i dorośli. 
Patrząc na zawodników, aż miło było popa-
trzeć na ich współpracę, determinację  i dą-
żenie do jednego celu. Wiele emocji wzbudzał 
też turniej gier zespołowych m.in. mecze piłki 
nożnej, siatkówki i koszykówki. Zorganizowane 
drużyny z całej naszej gminy rywalizowały ze 
sobą o miano tej najlepszej. 
Był też dwubój lekkoatletyczny (bieg na 60 m 
i skok w dal) dla dzieci, bieg na 200 metrów 
oraz trening biegowo kondycyjny z grupą „Iza-
belin na Start”. Wszystkie sportowe dyscypliny 
były przeplatane wspaniałymi  pokazami Aka-
demii Tańca LOFF, a także aktywnym trenin-
giem Zumby Fitness. Na zgłodniałych czekały 
zdrowe przekąski, owoce, warzywa i kanapki. 
Mieszkańcy mogli obejrzeć pokaz fotografii 
sportowej, wziąć udział w quizie wiedzy o spo-
rcie oraz licznych konkursach. Na uczestników 
sportowych zmagań, czekały miłe niespo-
dzianki i nagrody. Nie pozostaje nam już nic 
innego, jak tylko korzystać z tego wspólnego 
dobra. A wymówki typu, że nie mamy dogod-
nego miejsca na uprawianie sportu, pozostają 
już tylko świadomym omijaniem prawdy.

Iwona Mazurek
fot. B.Szczesiak i Marek Relich

DZIĘKUJEMY wolontariuszom: M. Krasow-
ska, I. Kiljan, A. Bieńkowska, A. Ożyńska, 
P. Koźniewski oraz pełnej energii Młodzieży 
z Akademii Tańca LOFF, Dyrekcji, Nauczy-
cielom wychowania fizycznego i Pracowni-
kom Szkoły Podstawowej w Izabelinie, gru-
pie biegowej Izabelin Na Start oraz wszyst-
kim tym, którzy spontanicznie czuwali nad 
bezpieczeństwem i dobrą atmosferą tego 
wydarzenia. BRAWA dla WAS!

TO 

BYŁO... OTWARCIE 
BOISK SPORTOWYCH
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W sobotę 21 września o godzinie 
10.00 zwarta grupa cyklistów wy-

ruszyła do Truskawia, by następnie szla-
kami KPN-u przejechać do Wierszy, Palmir, 
Pociechy, Sierakowa i na koniec do Izabeli-
na, gdzie na polanie Jakubów każdy mógł 
skosztować wojskowej grochówki i upiec 
kiełbaski. Tutaj wyprawa dobiegła końca. 
Podczas rajdu, w wielu miejscach Puszczy 
uczestnicy symbolicznym zapaleniem znicza 
uczcili pamięć o bohaterach i wydarzeniach 
II Wojny Światowej i Powstania Stycznio-
wego. SPECJALNE PODZIĘKOWANIA dla 
Krzysztofa Korytko, który opowiadając 
w sposób niezwykły, po raz kolejny prze-
niósł nas w czasie do wydarzeń wojny i cza-
sów zaborów. 

Tekst i fot. B.Bieńkowska

Gdzie się schował łoś?

TO BYŁO...

– taką informację, wraz z mapką fragmentu 
Izabelina otrzymali uczestnicy pierwszego 
w naszej gminie marszu na orientację – InO 
IZABELIN, który odbył się w słoneczną sobotę 
28 września. Ich zadaniem było odnalezienie 
kilkunastu punktów zaznaczonych na mapie, 
a także konkretnych rzeczy przedstawionych 
na zdjęciach, takich jak kołatka do drzwi, 
kurek na dachu, oznaczenie szlaku turystycz-
nego, kapliczka czy zegar. W marszu wzięło 
udział aż 20 zespołów liczących od 1 do 5 
osób. Było dużo śmiechu i emocji, a przede 
wszystkim ruch na świeżym powietrzu. Zwy-
cięzcy otrzymali nagrody rzeczowe w postaci 
gadżetów sportowych i papierniczych. Dzię-
kujemy wszystkim za tak liczne przyby-
cie, przedstawicielom Klubu InO STO-
WARZYSZE – Darkowi i Ani za pomoc 
w przygotowaniu organizacji imprezy, 
a Sołectwu Laski za ufundowanie na-
gród oraz pysznych słodkości. 

Agnieszka Kopytek, Karolina Dubaniewicz

«Łoś InOcenty spragniony przygód wybrał się na spacer po Izabelinie. Podczas swojej wędrówki 
odwiedził 14 miejsc, w każdym znajdując coś interesującego. Na koniec gdzieś się schował. Pójdźcie 
tropem łosia i odszukajcie to, co go zaciekawiło oraz miejsce, gdzie się ukrył InOcenty.» 

RAJD ROWEREM PRZEZ PUSZCZĘ 
SZLAKAMI BOHATERÓW WRZEŚNIA 

TO 
BYŁO...

fot. Agnieszka Woźniak
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NOWOŚCI W OFERCIE 
SPORTOWEJ

Centrum Kultury Izabelin 

Deskorolka 
Miejsce: boisko asfaltowe przy Szkole Podstawowej w Hornówku
Termin: czwartki 16.30-17.30 BEZPŁATNIE

Fit Strong
Miejsce: Szkoła Podstawowa ul.3 Maja 49, sala z lustrami, I pię-
tro, wejście od strony boisk.
Termin: wtorki 18.45-19.45, czwartki 18.45-19.45

Szermierka historyczna
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Izabelinie, ul. Wojska Polskiego 5
Termin: poniedziałki 17.00 – 18.00 

Zumba
Miejsce: Centrum Kultury Izabelin, s.225
Termin: czwartki 18.00-18.55

Rollschool
Miejsce: Szkoła Podstawowa ul. 3 Maja 49 Izabelin, duża sala gimna-
styczna, wejście od strony boisk
Termin: niedziele 13.00-15.00
Zapisy: online: www.rollschool.pl, tel.508276832

Klub Sportowy OSA Zabawy Sportowe dla Dzieci
Wiek: dzieci 3-6 lat
Miejsce: duża sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej ul. 3 Maja 49, 
wejście od strony boisk
Termin: niedziele 9.30-11.45 / startujemy 6 października 2019
Zapisy: Monika Urbańska tel. 576 665 434, e-mail: klub@ksosa.pl; 
www.ksosa.pl

Young Fit Girl 
Wiek: młodzież 13-17 lat 
Miejsce: Centrum Kultury Izabelin, s. 225
Termin: piątki 19.00-20.00

Young Fit Boy
Wiek: młodzież 13-17 lat
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Izabelinie, ul. 3 Maja 49 
(sala z lustrami) 
Termin: środy 16.00-17.00

Na powyższe zajęcia obowiązują zapisy online na stronie:
www.centrum.izabelin.pl

BIEG NOCNY
 rekreacyjny 

dystans ok. 8 km

19.10.2019  godziny 20:00-22:00
START-META Szkoła Podstawowa 

w Izabelinie, ul. 3 Maja 49

Informacje i zapisy: 
www.centrum.izabelin.pl 

sport@centrum.izabelin.pl

MODERNIZACJA 
oświetlenia 
na boiskach w Laskach
We wrześniu br. na boisku Orlik zostało wymienione oświetle-

nie na nowoczesne lampy typu LED wraz z naprawą oświe-
tlenia na pozostałych boiskach. Dzięki tym zmianom pobór mocy 
obniży się, a opłaty za energię zmniejszą się do 60% rocznie. 
Jeszcze w tym roku planowany jest zakup siedzisk na trybunę 
boiska ligowego A oraz, jeśli warunki pogodowe pozwolą, zostanie 
naprawiona nawierzchnia boiska do gry w piłkę nożną na Orliku. 

Czas na Sport CKI, fot. Igor Zieliński

Treningi w klubie RYŚ Laski
Informacje o zajęciach pod nr tel. 
691712051; 792132613 
lub kontakt@ryslaski.pl,  facebook.com/lksryslaski, 
www.ryslaski.pl 

Zapraszamy w szczególności do nowo powstałej drużyny dziewcząt.

„Czas na Sport” Centrum Kultury Izabelin 
ZAPRASZA na 

TRENING FITNESS WALKING 
prowadzony przez 

Roberta Korzeniowskiego 
27 października 2019 

10.00-12.30
boisko sportowe przy Szkole Podstawowej 

w Izabelinie, 3 Maja 49
marsz na 2 km i 4 km

dla każdego uczestnika marszu 
pamiątkowy dyplom z podpisem 

Mistrza Olimpijskiego Roberta Korzeniowskiego

INFORMACJE I ZAPISY 
www.centrum.izabelin.pl
sport@centrum.izabelin.pl

WSTĘP WOLNY
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PRZYGODA Z CZASEM WOLNYM TO BYŁO...

Każdy ma swoją pasję, zainteresowania 
i zdolności. Jedni lubią skakać przez 
płotki, inni zbierać znaczki, a jeszcze 
inni grać na flecie. Nie ważne co to 

jest, ważne,  by sprawiało nam radość i dobrze 
nastrajało do życia.  Kto nie znalazł jeszcze 
tego skarbu w sobie, mógł to zrobić na Pik-
niku „ŻEGNAJ LATO – witaj nowy sezo-
nie” 2019/2020, który odbył się w sobotę 
14 września br. przed Urzędem Gminy w Iza-
belinie. To właśnie tu, można było zatrzymać 
się na przystanku o nazwie PASJA.

Organizatorem pikniku było Centrum Kultury 
Izabelin oraz Urząd Gminy Izabelin, ale ofer-
ta dla mieszkańców była o wiele większa, 
ponieważ w jednym miejscu spotkały  się 
wszystkie jednostki z naszej gminy i gmin są-
siednich, które mają coś do zaproponowania. 
Kilkadziesiąt firm, stowarzyszeń i pracowni – 
państwowych, społecznych, niepublicznych 

i prywatnych, zaprezentowały swoją ofertę 
edukacyjną, kulturalną, sportową, ogólnoro-
zwojową dla wszystkich grup wiekowych, od 
1 roku życia do 100 lat. Byli z nami przedsta-
wiciele szkół językowych, strażacy z  OSP Laski 
i OSP Izabelin, pracownie artystyczne  (cera-
miczne, malarskie, kreatywne i cała gama dot. 
sztuki), stanowiska z ofertą sportową,  szeroka 
oferta dla najmłodszych milusińskich, Szkoła 

Muzyczna Yamaha, Sosnowa Szpilka, Ośrodek 
Zdrowia, Kawiarenka u Przyjaciół w Laskach, 
Skauci Europy i harcerze z 424 Drużyny Star-
szoharcerskiej „Grupa Kampinos” oraz Izabe-
liński Alert Smogowy. Bardzo aktywni byli pra-
cownicy CKI, którzy ogarniali całość imprezy 

i chętnie służyli pomocą, a wszystko z uśmie-
chami na twarzach i pozytywną energią. Swo-
imi pasjami zarażali również  instruktorzy, pra-
cujący w naszym Centrum. To oni z ogromnym 
zaangażowaniem opowiadali o zajęciach, które 
prowadzą. Opowieściom  towarzyszyły liczne 
pokazy m.in. tańca, karate, judo, wokalne, 
teatralne i wiele innych. Na naszej plenerowej 
scenie wystąpili seniorzy, dorośli, młodzież 
i dzieci. Był koncert zespołu Zamieszani, na-
szej lokalnej Wokalizy oraz Waldemara Bieńka 
i Jakuba Wielińskiego. Na plenerowej scenie 
zaprezentowali się gitarzyści i tancerki baleto-
we. Było czego posłuchać i na co popatrzeć.  
A dla najmłodszych wystąpili artyści z teatru 
Katarynka z przedstawieniem teatralnym o te-
matyce ekologicznej. 

Na parkingu przed ośrodkiem zdrowia za-
domowiła się strefa gastronomiczna, gdzie 
można było popróbować smakołyków i zaku-
pić zdrowe przekąski. Przez cały czas trwania 
imprezy, w sekretariacie CKI można  było za-

nauka pierwszej pomocy ze strażakami

Dorota Zmarzlak – Wójt Gminy Izabelin –
zachęca do wstąpienia w szeregi OSP

Pokaz judo

Pokaz grup tanecznych CKI

Instruktorka baletu 
w CKI
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pisać siebie, swoje dzieci i bliskich na zajęcia. 
Atrakcji i niespodzianek tego dnia nam nie bra-
kowało, a  pogoda obdarowała nas pięknym 
słońcem. W ramach Sceny Młodych obejrze-
liśmy spektakl poetycki „O marzeniach” autor-
stwa Macieja Zdrojewskiego i jego przyjaciół. 
Po spektaklu odbyła się także promocja książki 
Macieja pt. „Klaun”. Na zakończenie wieczoru 
wystąpiła Agata Zakrzewska, która oczarowała 
publiczność „piosenkami mądrością pisany-
mi”. W jej wykonaniu nie zabrakło utworów 
Agnieszki Osieckiej, Włodzimierza Korcza czy 
Wojciecha Młynarskiego. Ach, co to był za 
dzień! Tyle emocji i wrażeń! Nowe odkrycia, 
zainteresowania i postanowienia, że tym ra-

CO ROBIĄ INDIANIE W IZABELINIE?
TO BYŁO...

zem uda nam się dłużej zatrzymać przy tym, 
co nas interesuje. Widziałam nawet dym na 
błękitnym niebie. To był słomiany zapał, który 
uleciał z wiatrem, pozostawiając za sobą za-
pach silnej woli.

Iwona Mazurek
fot. Daria Kuźniecow-Dudko

Więcej zdjęć z pikniku:

Pokaz judo

Scena Młodych - koncert Agaty Zakrzewskiej Scena Młodych - po spektaklu Macieja Zdrojewskiego

Stoisko Urzędu Gminy Izabelin

Śpiew, muzyka, piękne obrazy i tylko wina 
brak. Tak w wielkim skrócie można okre-

ślić Wieczór Ekwadorski, w którym można 
było uczestniczyć 21 września br. w Centrum 
Kultury Izabelin. Imprezę rozpoczęliśmy od 
wernisażu prac fotograficznych Ryszarda 
Sobolewskiego. Podróżnik z ogromną pasją 
opowiadał o życiu w Ekwadorze i na Wyspach 
Galapagos. Wspominał ludzi spotkanych na 
drogach tego pięknego, kolorowego kraju. 
Z nostalgią wracał pamięcią do krajobrazów 
i napotkanych zwierząt, zachwycał się archi-
tekturą. Zachęcał do poznawania, doświad-
czania tego co nieznane i ciekawe. Opowiadał 
anegdotki, zarażał pasją. Kiedy nasyciliśmy już 
zmysł wzroku, ruszyliśmy dalej ku przygodzie 
poznawania, tym razem dźwięków. Znakomi-
ty występ dał  zespół Pirikina, który zagrał dla 
nas muzykę indiańską, ekwadorską i andyjską. 
Muzycy  tworzący  zespół to Indianie z Amery-
ki Łacińskiej. Mieli w sobie dualizm, w postaci  
spokoju i jednocześnie niebywałej energii. Wy-
czuwało się w nich radość czerpaną  z tego, 
że żyją i mogą robić to, co kochają, czyli grać 
rodzimą muzykę, utwory bliskie sercu! Okazało 
się, że nasze polskie serca też lubią te rytmy. 
Ci, którzy chcieli zatrzymać na dłużej indiańską 
energię, mogli zakupić płyty zespołu, a także 
pamiątkowe gadżety z Ekwadoru. Trzeba przy-
znać, że jak na jeden wieczór było moc emocji 
i pozytywnej energii, które przydadzą się nam 
na deszczowe jesienne wieczory.

Iwona Mazurek, fot. Grzegorz Nowicki
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MIŁOŚĆ CI WSZYSTKO WYBACZY…
Recital Agnieszki Grochowicz

Artystka przyjechała do nas z Krakowa, 
gdzie współpracuje m.in. z Teatrem Loch 

Camelot, Teatrem Bagatela i Piwnicą pod Ba-
ranami. Jest dyplomowaną aktorką, co nie-
wątpliwie dało się usłyszeć w ciekawych in-
terpretacjach piosenek. A pole do interpretacji 
było duże, bo w programie koncertu znalazły 
się polskie przeboje wszechczasów, takie jak: 
„Miłość ci wszystko wybaczy”, „Ach śpij kocha-
nie”, „To ostatnia niedziela”, „Na pierwszy znak” 
i inne wspaniałe piosenki magicznych lat 30, 
do słów wybitnych literatów m.in.: Juliana Tu-
wima i Mariana Hemara. Wokalistce towarzy-
szyli wspaniali muzycy: Antoni Dębski (bass), 
Adam Niedzielin (piano) i Damian Niewiński 
(perkusja), którzy nadali utworom jazzowej 
wolności i przestrzeni.

Karolina Dubaniewicz

We wtorek, 24 września o godz. 19.00 w Centrum Kultury Izabelin odbył się klimatyczny koncert 

w wykonaniu Agnieszki Grochowicz z zespołem.

Dobrze jest się dzielić tym, co dla nas ważne. Pasjami, zainte-
resowaniami, wiedzą, wspomnieniami, czasem, czy po prostu 

tym, co nie jest nam już potrzebne, a z pewnością przyda się 
innym. Z takiego założenia wyszły dwie mieszkanki Izabelina, któ-
rych pomysł z radością podchwyciło Centrum Kultury Izabelin. We 
współpracy jest siła, co pokazało pierwszowrześniowe niedziel-
ne spotkanie na patio przy pizzerii „Mięta”. Barbara Dziewulska 
z przyjaciółmi przygotowała dla mieszkańców  spotkanie z poezją 
w muzyce i muzyką w poezji pt. „Piękno przyrody krymskiej ocza-
mi podróżnika – wędrowca”. Był obraz w postaci prezentacji zdjęć 
z wyprawy na Krym, przeplatany „Sonetami Krymskimi”  Adama 
Mickiewicza, czytanymi przez mieszkańców dla mieszkańców. Były 
barwne opowieści i muzyka. Kameralna atmosfera spotkania, na-
strojowy blask świec, wesoły śmiech dzieci – to wszystko spra-
wiło, że  zebrani goście mogli poczuć  się jedną wielką rodziną. 
Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą podzielić 
się czymś „swoim” z innymi. Zgłoszenia przyjmujemy w Centrum 
Kultury Izabelin. Pomożemy zorganizować spotkanie, wspólny 
wieczór, imprezę. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje, ra-
zem możemy więcej. 

Iwona Mazurek

TO BYŁO...

KULTURA

MIESZKAŃCY MIESZKAŃCOM

SPOTKANIE Z «SONETAMI KRYMSKIMI»

TO BYŁO...

Agnieszka Grochowicz z zespołem, fot. Daria 
Kuźniecow-Dudko

fot. Dorota Zmarzlak
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Już za kilka dni – między 16 a 19 października – 
Izabelin będzie miejscem Festiwalu „Natura Kul-
tura Media” im. Ryszarda Kapuścińskiego. Spo-
tkamy się na nim już po raz czwarty, nie tylko po 
to, by wspominać  jego Patrona oraz przywoły-
wać jego przemyślenia. Chociaż one  wciąż  są 
nam potrzebne, inspirują.

Izabelińsko-warszawski  Festiwal  (część imprez odbędzie się na 
Uniwersytecie Warszawskim)  jest zatem okazją do myślenia – 

globalnego i lokalnego. Dla wielu może stanowić asumpt do opisu 
teraźniejszości – poza „klasyką”, prezentuje  najnowsze dokonania 
w dziedzinie reportażu – literackiego i filmowego.  A ciekawe książki 
i filmy – to pretekst. Do refleksji i wymiany poglądów o tym, co  
cieszy i  co  „skrzeczy” – w Polsce i na świecie. Nota bene motywem 
przewodnim tegorocznego Festiwalu jest  globalizacja. I spór  o nią. 

Zapraszamy także na inną debatę – o problemach i paradoksach 
polskiej służby zdrowia, zainspirowaną książką Pawła Kapusty 
„Agonia”. I do rozmów z autorami nowych książek reporterskich 
oraz filmów dokumentalnych. Wraz z nimi „odwiedzimy” m.in. Gru-
zję, Oman, Islandię, Indie, Amazonię, rosyjski Daleki Wschód... 
Wspólnie zastanowimy się nad problemami świata. Zapraszamy na 
filmy, wystawy, spotkania autorskie. Do wsłuchania się w prozę Ry-
szarda Kapuścińskiego w wykonaniu znakomitych aktorów. A także 
do słuchania dobrej muzyki w dobrym wykonaniu. Jej także pod-
czas czterech dni festiwalu nie zabraknie.
Do zobaczenie na festiwalu!
Czekamy na Was!

Organizatorzy, fot. archiwum Festiwalu

Po raz czwarty w Izabelinie  

Festiwal  
z „cesarzem reportażu” w tle 

Środa, 16.X.2019

 	Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego • Izabelin, ul. Tetmajera 38
 godz. 16.00 Wernisaż wystawy malarstwa ekologicznego Miguela Platero połączony z prezentacją filmu o artyście.
  Prowadzenie: Maryla Łukasińska, Janina Tuora

 	Centrum Kultury Izabelin • Izabelin, ul. Matejki 21
 godz. 17.30 „Nie ma” – prezentacja książki i spotkanie z autorem, Mariuszem Szczygłem.
  Prowadzenie: Stanisław Zawiśliiński

 godz. 19.00 WIECZÓR INAUGURACYJNY FESTIWALU.
  W programie m.in.:   Andrzej Seweryn czyta fragmenty „Podróży z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego.
   „Powiedzmy, Kapuściński” – esej filmowy Stanisława Zawiślińskiego, cz. I
    Prezentacja filmu „ Jutro czeka nas długi dzień” w reż. Pawła Wysoczańskiego i spotkanie z reżyserem.
   Prowadzenie wieczoru: Malwina Żuchniewicz, Antoni Rokicki

Czwartek, 17.X. 2019

 	Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego/Kampinówka • Izabelin, ul. Tetmajera 38
 godz. 12.00  Spotkanie z red. Bożeną Dudko nt. życia i twórczości Ryszarda Kapuścińskiego; pokaz filmu „Z Pińska do Izabelina” (dla szkół)
      Prowadzenie: Czesław Apiecionek

 	Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW • Warszawa, ul. Bednarska 2/4
 godz. 11.00– 13.30 Debata: „Spór o globalizację”.
      Prowadzenie: prof. Jan Hartman

 	Centrum Kultury Izabelin • Izabelin, ul. Matejki 21
 godz. 15.00 pokaz filmu „ Mała zagłada” Natalii Korynckiej- Gruz; spotkanie z reżyserką.
  Prowadzenie: Stanisław Zawiśliński

 godz. 16.30 Kobiety opowiadają
   Dr Monika Kożdoń – Dębecka i red. Adrian Stachowski prezentują książki reporterskie Stasi Budzisz („Pokazucha. Na gruzińskich 

zasadach”) i Agaty Romaniuk („Z miłości? To współczuję. Opowieści z Omanu”). 
  Fragmenty książek zaprezentuje Malwina Żuchniewicz

 godz. 17. 15 Jerzy Stuhr czyta fragmenty „Buszu po polsku” Ryszarda Kapuścińskiego

 	Villa • Izabelin, ul. Matejki 25
 godz. 18.00 Otwarcie wystawy fotograficznej „Krzysztof Wojciewski – in memoriam”

 	Centrum Kultury Izabelin • Izabelin, ul. Matejki 21
 godz.18.30 Prezentacja filmu „Pani na Korczewie” w reż. Sławomira Rogowskiego i spotkanie z reżyserem.
  Prowadzenie: Monika Kożdoń- Dębecka

 godz. 20.00 „Tango Attack” – koncert zespołu Hadriana Filipa Tabęckiego

PROGRAM

Organizatorami IV Festiwalu „Natura Kultura Media” im. Ryszar-
da Kapuścińskiego są: Fundacja „Centrum Badań i Edukacji” im. 
Ryszarda Kapuścińskiego, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bi-
bliologii UW, Gmina Izabelin, Centrum Kultury Izabelin i Kampinoski 
Park Narodowy.

Partnerzy i sponsorzy: KGL S.A., ZAiKS, Quartz S.A., Powiat Za-
chodni Warszawski, Mazurskas, Activa Studio, Zakłady Graficzne 
Taurus, Against Gravity i HBO. 

Rada Programowa Festiwalu: Stanisław Zawiśłiński (przewod-
niczący) Maryla Łukasińska, Konrad J. Zarębski

Inspirujące  miejsca wokół...

W tym roku  Kampinoski Park Narodowy  obchodzi 
swoje sześćdziesięciolecie, o czym będziemy pamię-
tać w trakcie festiwalu. Będziemy  też zachęcać do 
odwiedzin w miejscach, w których bywał „cesarz re-
portażu”.
– Staramy się obchodzić jubileusz w sposób twórczy i pracowity, poka-
zywać park, zapraszać na wycieczki edukacyjne, rajdy, zloty, festyny, 
konkursy, gdzie podkreślamy, że ochrona przyrody na tym terenie ist-
nieje już 60 lat – mówi Mirosław Markowski, dyrektor KPN. I dodaje: 
– Park ma się czym chwalić: w ciągu 60 lat udało się nie tylko ochronić 
unikalne tereny, ale też przywrócić puszczański, pierwotny charakter 
zdewastowanym wcześniej lasom, dzięki czemu mieszkańcy stolicy 
i okolicznych miejscowości mogą cieszyć się dziką, piękną przyrodą.  

KPN, podobnie jak Sieraków, Laski, Izabelin, był bardzo bliski Ry-
szardowi  Kapuścińskiemu. 

Podczas okupacji jego rodzina przeniosła się tu z białoruskiego 
dziś Pińska i spędziła tu parę lat. Ojciec „cesarza reportażu”  uczył 
w izabelińskiej szkole. A sam reporter wielokrotnie wracał do Iza-
belina i puszczańskich ścieżek, zwłaszcza w ostatnich latach życia. 
Puszcza, las, Izabelin – to były inspirujące go miejsca. Wspominał  
o nich  m.in. w swoich „Lapidariach”. Odwiedzał też „Kampinówkę”, 
wybitnego malarza – księdza Jerzego Wolffa, miejscową bibliote-
kę, uczestniczył w Izabelińskich Spotkaniach z Książką. A ostatnie 
rozdziały „Podróży z Herodotem” pisał w pokoju gościnnym KPN. 
Podczas pierwszej edycji festiwalu umieszczono na  jego drzwiach 
pamiątkową tabliczkę. 

Ryszard Kapuściński, fot. Krzysztof Wojciewski

TO BĘDZIE...
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Malarstwo 
i piłka nożna

Sztuka niejedno ma imię. Jej 
autorzy skupiają się na różnych 
rzeczach, mają różne źródła in-
spiracji. Cel jest jednak jeden – 
zwrócenie uwagi na istotne ich 
zdaniem zjawiska.
Na tegorocznej edycji Festiwalu  można bę-
dzie zobaczyć dwie odległe od siebie bie-
gunowo wystawy. Pierwsza z nich dotyczy 
malarstwa Miguela Platero. 

Artysta urodził się w 1989 r. w Madrycie, 
ale od 2007 roku mieszka w Warszawie. Tu 
otworzył własną pracownię architektonicz-
ną oraz atelier malarskie. Skupia się przede 
wszystkim na malarstwie pejzażowym 
i figuratywnym (przedstawia przedmioty, 
zwierzęta i ludzi w naturalnych wymiarach). 
Po latach doskonalenia talentu porzucił tra-
dycyjne płótno. Dlaczego? Gdy pracował na 
budowie odkrył, że odpady budowlane mo-

głyby sprawdzić się w tej roli. Poznał wtedy 
malarstwo ekologiczne i w swoich pracach 
zaczął używać materiałów z odzysku. Dzięki 
temu każde dzieło artysty jest unikatowe. 
Wystawę Miguela Platero będziemy 
mogli oglądać od środy 16 paździer-
nika (wernisaż o godz. 16.00) w Cen-
trum Edukacji Kampinoskiego Parku 
Narodowego.

Druga wystawa dotyczyć będzie amator-
skiej odsłony piłki nożnej. Jej autorem jest 
Kacper Sokołowski – studiujący dziennikar-
stwo i medioznawstwo na Uniwersytecie 
Warszawskim. W wolnym czasie zajmuje 
się groundhoppingiem (od angielskiego 
„ground” – boisko i „hop” – drygać, prze-
skakiwać). Postawił sobie cel: obejrzenie 
i udokumentowanie jak największej ilości 
meczów niższych lig na jak największej 
ilości boisk. Swoją pasję traktuje bardzo 
poważnie: z każdego meczu przygotowu-
je fotorelację i opis przebiegu spotkania. 
Wszystko to zamieszcza na dwóch porta-
lach społecznościowych: Twitterze i Insta-
gramie, gdzie publikuje pod pseudonimem 
„Bikiniarz”. W postach dzieli się swoimi wra-
żeniami, przemyśleniami i obserwacjami. 

W piątek 18 października na murach 
wokół parkingu Centrum Kultury 
Izabelin, o godz. 16.00 odbędzie się 
otwarcie wystawy, na której będzie 
można zobaczyć wykonane przez Kac-
pra zdjęcia. 

Trio 
w dwóch odsłonach

Tango Attack i Nowak Trio to 
zupełnie różne zespoły. Tango 
Attack specjalizuje się w tangu, 
natomiast Nowak Trio – w mu-
zyce klasycznej. Mimo ogrom-
nych różnic, zespoły łączą jed-
nak dwie cechy: oba składają 
się z trzech osób i oba usłyszy-
my w Izabelinie.
Hadrian Tabęcki – pianista, kompozytor 
i aranżer, gitarzysta Piotr Malicki i bando-
neonista Grzegorz Bożewicz tworzą zespół 
Tango Attack od 2015 roku. Podczas wystę-
pów prezentują tanga ze wszystkich stron 
świata, opierając się głównie na improwiza-
cji. Do tria dołączają goście: instrumentali-
ści, wokaliści oraz tancerze. 

Podczas koncertu w Centrum Kultury Iza-
belin 17 października oprócz stałego składu 
usłyszymy urugwajskiego wokalistę Andre-
sa Martorellego i perkusistę Rickiego Liona. 

„Tango Attack zaprezentuje muzyczną wy-
cieczkę po całym świecie – od portowych 

zaułków Buenos Aires, gdzie grane przez 
niewolników candombe przeplata się z mu-
zyką imigrantów ze Starego Kontynentu, po 
salony przedwojennej Warszawy podczas 
tzw. Złotej Ery Tanga w Polsce” – zapowia-
da Hadrian Tabęcki. 

Na koncert zespołu Tango Attack zaprasza-
my 17 października o godzinie 20:00 
do Centrum Kultury Izabelin (ul. Ma-
tejki 21).

Nowak Trio to rodzeństwo Nowaków. Piani-
sta Piotr, skrzypek Michał i wiolonczelistka 
Agata są jednymi z najciekawszych instru-
mentalistów młodego pokolenia. Pochodzą 
z rodziny, w której prawie każdy jest mu-
zykiem. 

Wspólnie występowali m.in. w Pałacu Pre-
zydenckim podczas oficjalnych wizyt prezy-
dentów Grecji, Armenii i Czech. Jako soliści 
– na scenach prawie wszystkich kontynen-
tów świata. Studiowali w tej samej bydgo-
skiej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowo-
wiejskiego. 

Piątkowy koncert rozpoczną utworem Mi-
chaela Nymana w aranżacji Piotra Nowaka, 
w trakcie którego zaprezentowana zostanie 
multimedialna diaporama Krzysztofa Sokoła 
„W drodze z Pińska do Izabelina”. Następ-
nie usłyszymy kompozycje muzyki klasycz-
nej: Ludwiga van Beethovena, Johannesa 

Brahmsa i Antonina Dvořaka, oraz muzyki 
filmowej. W sobotę, podczas drugiego kon-
certu, Piotr Nowak wykona najbardziej zna-
ne utwory Fryderyka Chopina, m.in. Etiudę 
Rewolucyjną i Poloneza As-dur. 

Zaprezentujemy utwory europejskiej muzy-
ki klasycznej od początku XIX wieku po lata 
70. XX wieku. Staraliśmy się dobrać reper-
tuar tak, aby w jednym koncercie przedsta-
wić najpiękniejsze dzieła” – zaprasza Piotr 
Nowak. 

Koncert Nowak Trio odbędzie się 18 
października o godzinie 18.15 w Cen-
trum Kultury Izabelin (ul. Matejki 21). 
Piotr Nowak zagra również solo podczas 
gali finałowej 19 października o 20.00 
w Centrum Edukacji Kampinoskiego 
Parku Narodowego (ul. Tetmajera 38). 

Anna Snopkowska

Miguel Platero, fot. arch. prywatne

materiały promocyjne
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Powiedzmy, 
Kapuściński

O patronie festiwalu sporo się 
będzie mówić podczas nasze-
go festiwalu. Przy różnych oka-
zjach i z wielu powodów.
Ze względu na miejsce, w którym odbywa 
się festiwal, mowa będzie o związkach, które 
łączyły Kapuścińskiego z Izabelinem i jego 
okolicami. Przypomnimy też jego drogę do 
nas – z rodzinnego Pińska. Przedstawimy ją 
w sposób niecodzienny – za pośrednictwem 
multimedialnej diaporamy Krzysztofa 
Sokoła. Jej prezentacji towarzyszyć będzie 
„Memorial” – utwór znakomitego kompozy-
tora muzyki filmowej  Mikaela   Nymana, 
wykonany przez utalentowanych młodych 
muzyków – Nowak Trio (CKI, 18 paździer-
nika, godz. 18.15)

Natomiast odpowiedzi na pytania: jak Ry-
szarda Kapuścińskiego zapamiętali jego 
przyjaciele i znajomi? Za co i przez kogo 
jest ceniony? Jakie miał wady? Jak praco-
wał? Dlaczego po śmierci niektórych zaczął 
drażnić? Czy warto go naśladować? Jak do 
cesarza reportażu odnoszą się młodzi? Czy 
znają jego twórczość? Czy ich inspiruje? 
Czy w erze smartfonów są nam przydatne 
jego książki, przemyślenia, postawa? Odpo-
wiedzi na te i podobne pytania  festiwalowa 
publiczność znajdzie w nowym filmie – im-
presji filmowej Stanisława Zawiślińskie-
go pt. „Powiedzmy, Kapuściński”. Ten 
dokument to nie tylko ciekawy wizerunek 
wybitnego reportera i pisarza, ale również 
obraz współczesnych niepokojów o kondy-
cję mediów i sens dziennikarstwa. 

„Powiedzmy, Kapuściński” po raz pierw-
szy publicznie zostanie pokazany  pod-
czas wieczoru inauguracyjnego festiwalu 
(16 października o godz. 19.00, w Centrum 
Kultury Izabelin) oraz na gali finałowej 
(19 października o godz. 19.00, w Centrum 
Edukacji KPN).

In memoriam
 

Zapraszamy na dwa ciekawe wy-
darzenia, które  będą  poświęco-
ne artystom zmarłym w tym roku. 

Krzysztof Wojciewski (1943-2019) – we-
dług Stanisława Zawiślińskiego – to multifo-
tograf kompletny. Od fotorelacji z marca 68’, 
przez dokumentację przemian Europy lat 70. 
i 80. oraz zmieniającej się, często absurdalnej 
polskiej rzeczywistości, zyskał tytuł jednego 
z najbardziej uznanych i najwszechstronniej-
szych polskich fotografów. Portretował wy-
bitnych ludzi kultury, m.in. Kapuścińskiego, 
Kieślowskiego, Pendereckiego, Kawalerowicza. 
Niejednokrotnie bywał w Izabelinie, dokumen-
tował m.in. poprzednie nasze festiwale. Część 
jego prac obejrzymy na wystawie w Villi oraz 
w CKI.

Agnes Varda (1930-2019) – współtwór-
czyni francuskiej Nowej Fali, fotografka i reży-
serka. Uprawiała tzw. kino autorskie. Stworzy-
ła oryginalną formułę filmową kinopisma, łą-
czącego subiektywizm wraz z dokumentalnym 
charakterem narracji. Obserwatorka  teraźniej-
szości i zachodzących przemian, kobieta-filmo-
wiec łamiąca zasady warsztatu, którego para-
doksalnie nauczyła się sama. Postać barwna, 
szalenie inspirująca – paradoksalnie – zwłasz-
cza młode pokolenie. Na festiwalu obejrzymy 
dwa jej głośne  filmy autobiograficzne.  

Czytany 
przez mistrzów 

Tradycją Festiwalu „Natura-Kul-
tura-Media” im. Ryszarda Kapu-
ścińskiego jest to, że fragmenty 
książek patrona czytają najwybit-
niejsi polscy aktorzy. W tym roku  
będą to Andrzej Seweryn, Jerzy 
Stuhr, Jolanta Olszewska i Wiktor 
Zborowski. 
Aktorzy czytający teksty wielkiego reportera 
nie tylko nam je przybliżają, ale również indy-
widualnie interpretują i rzucają na nie „nowe 
światło”, pozwalają lepiej zrozumieć przedsta-
wioną w nich rzeczywistość. Zapewne dlatego 
cykl „Czytanie Kapuścińskiego” od począt-
ku cieszy się dużym zainteresowaniem uczest-
ników i gości festiwalu. 

Podczas tegorocznej edycji Andrzej Sewe-

ryn na gali otwierającej imprezę (w środę, 16 
października, godz. 19.00) przeczyta fragmen-
ty „Podróży z Herodotem” – której ostatnie 
rozdziały powstały w małym pokoiku w siedzi-
bie Kampinoskiego Parku Narodowego. 

Fragmenty „Buszu po polsku”, zbioru re-
portaży poświęconego polskiej rzeczywistości 
przełomu lat 50. i 60., ale uniwersalnego w wy-
mowie, we czwartek 17 października, o godz 
17.15 w CKI, zaprezentuje Jerzy Stuhr. 

Natomiast w festiwalowy piątek (18 paździer-
nika, godz. 16.30) goście będą mogli posłu-
chać fragmentów jakże aktualnego „Innego” 
oraz wierszy Ryszarda Kapuścińskiego w inter-
pretacji Jolanty Olszewskiej, aktorki, która 
ma na koncie wielokrotnie wystawiany mono-
dram  na podstawie „Cesarza” .

Podczas sobotniej gali finałowej IV festiwa-
lu Wiktor Zborowski przeczyta fragmenty 
„Szachinszacha” – książki dokumentującej 
rewolucję irańską 1979 roku, ale  bogatej 
w ponadczasowe refleksje  nt. rewolucji, me-
chanizmów władzy i polityki. 

Nowak Trio, fot. arch. prywatne
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Przy stole 
o przyszłości 

Jak co roku, obok spotkań z re-
portażem i dokumentem, Festi-
wal oferuje debaty na temat 
najbardziej palących problemów 
społecznych. W tym roku goście 
festiwalu będą mogli posłuchać 
dyskusji o globalizacji i proble-
mach służby zdrowia.
Debata „Spór o globalizm” odbędzie się 17 
października o 11.00 w budynku Wydziału 
Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW 
przy Bednarskiej 2/4 w Warszawie. Wy-
darzenie poprowadzi prof. Jan Hartman, 
a dyskutować będą red. Marta K. No-
wak – latynoamerykanistka i dziennikarka 
portalu oko.press, red. Rafał Woś –  były 
dziennikarz „Polityki” i „Dziennika Gazety 
Prawnej”, obecnie piszący w „Tygodniku Po-
wszechnym” oraz Zbigniew Szczęsny – 

KULTURA

Reportaże 
i refleksje  
z całego świata

Podczas IV Festiwalu Natura Kul-
tura Media im. Ryszarda Kapu-
ścińskiego uczestnicy będą mogli 
zapoznać się z pięcioma niezwy-
kłymi książkami oraz poznać ich 
autorów. Dzieła te wyróżniają 
się formą, poruszaną tematyką 
i oryginalnym spojrzeniem na 
otaczający nas świat. Każda jest 
na swój sposób inna, ale pozo-
stają przy tym niezwykłe i warte 
zainteresowania.

Pierwszą książką, jest „Nie ma” Mariusza 
Szczygła. Jest to zbiór tekstów porusza-
jących tematykę przemijania, człowieczeń-
stwa, istoty bytu oraz wiele innych zagad-
nień filozoficznych. Autor bawi się formą re-
portaży, zmieniając perspektywę, wprowa-
dzając elementy poetyckie, czy chociażby 
zostawiając na niektórych kartkach puste 
miejsce. Sprawia to, że „Nie ma” nie jest 
pozycją łatwą do zrozumienia, ale na pew-
no pozostającą na długo w pamięci.

Kolejną pozycją festiwalową  jest „Deli-
rium władzy. Kto rządzi ten błądzi”  
Krzysztofa Mroziewicza. Autor na pod-
stawie swojego wieloletniego doświad-
czenia, jako pracownik PAP-u oraz jako 
ambasador Polski opisuje sytuację w wie-
lu niebezpiecznych miejscach na świecie. 
Mroziewicz pisze o problemach terroryzmu, 
przemocy,  populizmu. Opisuje wiele wyda-
rzeń oraz osób, które wpłynęły w ostatnich 
latach na obecną sytuację geopolityczną, 
a także snuje przypuszczenia na temat 
przyszłych konfliktów i ich konsekwencji.

Bardzo ciekawą książką jest „Cafe Ma-
condo. Reportaże z Kolumbii” Macie-
ja Wesołowskiego. Przemierzając ten 
kraj autor rozmawiał z dziesiątkami osób 
z różnych regionów oraz klas społecznych 
i z ich perspektywy przedstawia niezwykle 
skomplikowaną obecną sytuację polityczną 
Kolumbii. Na kartach książki reporter dowo-
dzi, jak trudno jednoznacznie ocenić, kto 
jest dobry, a kto zły, a przede wszystkim 
przekonuje, że Kolumbia to znacznie więcej 
niż Pablo Escobar i narkotyki.

Interesującym reportażem jest także „Po-
kazucha. Na gruzińskich zasadach” 
Stasi Budzisz. Autorka opowiada o pro-
blemach trapiących współczesną Gruzję 
i odsłania ciemną stronę tego państwa. Nie 
brakuje tu tematów takich jak nierówność 
płci, nielegalna aborcja, gwałty, czy prze-
moc domowa. Budzisz zaznajamia czytelni-
ka także z historią samej Gruzji, lecz uni-
ka suchych faktów na rzecz fascynujących 
opowieści.

„Z miłości? To współczuję. Opowie-
ści z Omanu” to relacja Agaty Romaniuk 
z niemal dwuletniego pobytu w tym kraju. 
To, co zwraca uwagę przede wszystkim, to 
ogrom stereotypów, jakimi posługujemy się 
myśląc o krajach Bliskiego Wschodu. Dzię-
ki ropie Oman stał się luksusowym rajem, 
zachowując jednak wiele ze swojej długiej 
tradycji. Jak w tym świecie znajdują się 
arabskie kobiety? To, co mówią, może za-
skoczyć: czy nie pora przewartościować ob-
raz Bliskiego Wschodu, jakim posługujemy 
się na co dzień?

Maciej Wesołowski, 
fot. archiwum prywatne
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komentator świecko-republikański, członek-
-założyciel Kongresu Świeckości. W trakcie 
debaty poruszone zostaną gospodarcze, 
kulturowe, polityczne i technologiczne 
aspekty globalizacji, a głównym tematem 
będzie globalne ocieplenie.

Debata na temat służby zdrowia, inspiro-
wana nagrodzonym nagrodą studencką 
Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego 2019 
zbiorem reportaży Pawła Kapusty „Ago-
nia. Lekarze i pacjenci w stanie kry-
tycznym”, odbędzie się 18 października 

Filmy 
nieobojętne 
i wciągające

W trakcie festiwalu odbędą się 
pokazy najnowszych dokumen-
tów oraz spotkania z reżysera-
mi – Pawłem Wysoczańskim, 
Sławomirem Rogowskim, Nata-
lią Koryncką-Gruz, Pawłem Zie-
milskim, Konradem Szołajskim 
i Maciejem Bielawskim.
Dokumenty te zabierają głos w najistotniej-
szych tematach obecnej debaty publicznej. 
Mówią o problemach światowych – zagro-
żeniu klimatycznym, rosnącym znaczeniu 
technologii, oraz zagadnieniach narodo-
wych – rozliczeniu z historyczną przeszło-
ścią, działalności naszych rodaków za gra-
nicą i postępującej politycznej polaryzacji 
Polski.

Środa, 16.X.2019

„Powiedzmy, Kapuściński” 
w reż. Stanisława Zawiślińskiego

Premierowy pokaz filmu – impresji o Ryszar-
dzie Kapuścińskim, wprowadzający w tematy-
kę festiwalu.

„Jutro czeka nas długi dzień” 
w reż. Pawła Wysoczańskiego 

Film otwierający IV festiwal „Natura-Kul-
tura-Media” im. Ryszarda Kapuścińskiego. 
Opowiada o polskiej misjonarce i lekarce 
Helenie Pyz, działającej w ośrodku wy-
chowawczo-leczniczym dla trędowatych 
Jeevodaya w Indiach. Jest to głęboko hu-
manistyczna historia o sile i niezłomności 
charakteru, empatii i poświęceniu.

Czwartek, 17.X. 2019

„Mała zagłada” 
w reż. Natalii Korynckiej-Gruz

Dokument kreślący przejmujący, wielopo-
koleniowy pejzaż wojny. Na ile trwała jest 
nasza pamięć? Jak przekazywane są w ro-
dzinie wojenne wspomnienia? Czy kształ-
tują one również świadomość kolejnych 
pokoleń? Te i inne pytania zadawane są 
w przejmującej, dokumentalno-animowa-
nej, historii o pamięci i traumie.

„Pani na Korczewie” 
w reż. Sławomira Rogowskiego

Opowieść o sile charakteru. Dokument 
przedstawia historię Beaty Ostrowskiej-Har-
ris, spadkobierczyni magnackiej fortuny. Po 
powrocie z pięćdziesięcioletniej emigracji 
z niezłomnością pokonuje liczne przeszko-
dy, aby odzyskać rodzinny majątek, a wraz 
z nim pamięć po swojej rodzinie.

Piątek, 18.X. 2019

„Fateicz i morze” 
w reż. Alina Rudnitskaya, Sergey Vinokurov

Portret człowieka prowadzącego hodowlę 
owoców morza w Zatoce Piotra Wielkiego 
na Morzu Japońskim. Bohater dostarcza pro-
duktów dla luksusowych jachtów, jednocze-
śnie jednak musi zmagać się z okolicznymi 
kłusownikami i biernością lokalnych władz. 

„In touch” 
w reż. Pawła Ziemilskiego 

Dokument nagradzany na wielu światowych 
festiwalach. Jego centrum stanowi wieś 
Stare Juchy. Wieś niezwykła, z której nie-
mal połowa mieszkańców wyemigrowała do 
Islandii. Wydarzenie to zmieniło na zawsze 
życie tych, co zostali: muszą odnaleźć nowe 
sposoby komunikacji z bliskimi. Jaki wpływ 
może mieć  nowa technologia na ludzkie re-
lacje? Czy zmienia je na lepsze? 

„Dobra zmiana” 
w reż. Konrada Szołajskiego

Dokument o współczesnej Polsce. Analizuje 
genezę podziałów politycznych towarzysząc 
dwóm kobietom – patriotkom, które jednak 
wyrażają swoje uczucia do ojczyzny w zu-
pełnie różny sposób: katolicko-narodowy 
oraz liberalno-europejski. Jest to zderzenie 
dwóch Polsk. Czy jest szansa na nawiąza-
nie dialogu? Jak bardzo polityka wpływa na 
nasze życie? Czy w czasie dobrej zmiany 
różnice się zacierają czy też pogłębiają? Po 
projekcji spotkanie z reżyserem i bohater-
kami filmu.

Sobota, 19.X.2019

„Wiatr – thriller dokumentalny” 
w reż. Macieja Bielawskiego

Zmieniająca się natura, wystraszone zwie-
rzęta i ludzie. Jak halny wpływa na życie 
mieszkańców Tatr? Czy odgrywa rolę w ro-
snącej liczbie samobójstw i niecodziennych 
zachowaniach ludzi? Poprzez obserwację 
kilku bohaterów mamy okazję do zobacze-
nia wpływu wiatru oraz przyrody na życie 
człowieka.

„Antropocen. Epoka człowieka” 
w reż. Jennifer Baichwal, E. Burtynsky, Ni-
cholas de Pencier  

Dokument w makroperspektywie pokazuje 
jak zmienił się świat pod wpływem dzia-
łalności człowieka – nowe technologie, 
zniszczenia, przekształcenia środowiska 
na niespotykaną dotąd skalę. Od wybeto-
nowanych wybrzeży Chin po zdewastowa-
ną Wielką Rafę Koralową w Australii… Czy 
faktycznie jesteśmy świadkami nowej epoki 
w dziejach Ziemi, o której przebiegu zade-
cyduje człowiek?

o 17.00 w Centrum Kultury Izabelin. 
W debacie, oprócz autora reportażu, wezmą 
udział Izabella Szczepanik z Ogólnopol-
skiego Związku Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych oraz Michał Matuszewski 
z Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. 
W trakcie wydarzenia prowadzący, dzienni-
karze studenckiego magazynu „Nowy Fol-
der”, Magdalena Bojanowska i Jakub 
Banan Banasik, spróbują wraz z gośćmi 
znaleźć lekarstwa na choroby trapiące od 
lat polską służbę zdrowia.

KULTURA

Paweł Kapusta mat. pras.
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Środa, 16.X.2019

 	Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego • Izabelin, ul. Tetmajera 38
 godz. 16.00 Wernisaż wystawy malarstwa ekologicznego Miguela Platero połączony z prezentacją filmu o artyście.
  Prowadzenie: Maryla Łukasińska, Janina Tuora

 	Centrum Kultury Izabelin • Izabelin, ul. Matejki 21
 godz. 17.30 „Nie ma” – prezentacja książki i spotkanie z autorem, Mariuszem Szczygłem.
  Prowadzenie: Stanisław Zawiśliiński

 godz. 19.00 WIECZÓR INAUGURACYJNY FESTIWALU.
  W programie m.in.:   Andrzej Seweryn czyta fragmenty „Podróży z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego.
   „Powiedzmy, Kapuściński” – esej filmowy Stanisława Zawiślińskiego, cz. I
    Prezentacja filmu „ Jutro czeka nas długi dzień” w reż. Pawła Wysoczańskiego i spotkanie z reżyserem.
   Prowadzenie wieczoru: Malwina Żuchniewicz, Antoni Rokicki

Czwartek, 17.X. 2019

 	Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego/Kampinówka • Izabelin, ul. Tetmajera 38
 godz. 12.00  Spotkanie z red. Bożeną Dudko nt. życia i twórczości Ryszarda Kapuścińskiego; pokaz filmu „Z Pińska do Izabelina” (dla szkół)
      Prowadzenie: Czesław Apiecionek

 	Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW • Warszawa, ul. Bednarska 2/4
 godz. 11.00– 13.30 Debata: „Spór o globalizację”.
      Prowadzenie: prof. Jan Hartman

 	Centrum Kultury Izabelin • Izabelin, ul. Matejki 21
 godz. 15.00 pokaz filmu „ Mała zagłada” Natalii Korynckiej- Gruz; spotkanie z reżyserką.
  Prowadzenie: Stanisław Zawiśliński

 godz. 16.30 Kobiety opowiadają
   Dr Monika Kożdoń – Dębecka i red. Adrian Stachowski prezentują książki reporterskie Stasi Budzisz („Pokazucha. Na gruzińskich 

zasadach”) i Agaty Romaniuk („Z miłości? To współczuję. Opowieści z Omanu”). 
  Fragmenty książek zaprezentuje Malwina Żuchniewicz

 godz. 17. 15 Jerzy Stuhr czyta fragmenty „Buszu po polsku” Ryszarda Kapuścińskiego

 	Villa • Izabelin, ul. Matejki 25
 godz. 18.00 Otwarcie wystawy fotograficznej „Krzysztof Wojciewski – in memoriam”

 	Centrum Kultury Izabelin • Izabelin, ul. Matejki 21
 godz.18.30 Prezentacja filmu „Pani na Korczewie” w reż. Sławomira Rogowskiego i spotkanie z reżyserem.
  Prowadzenie: Monika Kożdoń- Dębecka

 godz. 20.00 „Tango Attack” – koncert zespołu Hadriana Filipa Tabęckiego

PROGRAM

KULTURA

TO BĘDZIE...
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Piątek, 18.X. 2019

 	Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego/Kampinówka • Izabelin, ul. Tetmajera 38
 godz. 12.00 Pokaz edukacyjny filmów „Z Pińska do Izabelina” oraz filmu „ Fateicz i morze” (reż. Alina Rudnitskaya, Sergey Vinokurov, 2019)

 	Villa • Izabelin, ul. Matejki 25
 godz. 15.00 Agnes Varda in memoriam, cz. 1 – „Twarze, plaże”
  Wprowadzenie: Julia Niemiec, Stanisław Zawiśliński

 	Centrum Kultury Izabelin/Villa • Izabelin, ul. Matejki 25
 godz. 16.00 Otwarcie wystawy fotograficznej „Okręgówka” Kacpra Sokołowskiego

 godz. 16.30 Jolanta Olszewska czyta fragmenty „Innego” i wiersze Ryszarda Kapuścińskiego

 godz. 17.00  „Agonia” – debata o służbie zdrowia inspirowana książką Pawła Kapusty nagrodzoną przez jury studenckie Nagrody  
za Reportaż Literacki im. R. Kapuścińskiego’ 2019.

  Prowadzenie: Magda Bojanowska, Jakub Banan Banasik

 godz. 18.15 Koncert Nowak Trio połączony z prezentacją multimedialnej diaporamy Krzysztofa Sokoła „W drodze: z Pińska do Izabelina”.
 godz. 19.00 Prezentacja filmu „ In touch” w reż. Pawła Ziemilskiego; spotkanie z reżyserem.
  Prowadzenie: Konrad J. Zarębski

 godz. 20.30 Pokaz filmu dokumentalnego Konrada Szołajskiego „Dobra zmiana”. Po filmie dyskusja z udziałem reżysera i bohaterek filmu.
  Prowadzenie: Konrad J. Zarębski

Sobota, 19.X.2019

 	Villa • Izabelin, ul. Matejki 25
 godz. 11.00 Agnes Varda – in memoriam, cz.2 – „Varda według Agnès”
  Wprowadzenie: Julia Niemiec

 godz. 14.00 Spotkanie z amb. Krzysztofem Mroziewiczem, autorem książki „Delirium władzy. Kto rządzi, ten błądzi”.
  Prowadzenie: Jakub Banan Banasik

 	Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego • Izabelin, ul. Tetmajera 38
 godz. 11.00 Prezentacja filmu „Wiatr – triller dokumentalny”, spotkanie z reżyserem Maciejem Bielawskim.
  Prowadzenie: Konrad J. Zarębski

 	Villa • Izabelin, ul. Matejki 25
 godz. 15.00 Spotkanie z Maciejem Wesołowskim, autorem książki „Cafe Macondo. Reportaże z Kolumbii”.
  Prowadzenie: Wojciech Podgórski, Antoni Rokicki

 	Centrum Kultury Izabelin • Izabelin, ul. Matejki 21
 godz. 16.00  Spektakl teatru Temat: „Wojna nie jest kobietą” (na podstawie książki laureatki Literackiej Nagrody, Swietłany Aleksijewicz);  

reż. Renata Dymna

 	Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego • Izabelin, ul. Tetmajera 38
 godz. 17.15 Prezentacja filmu „Antropocen. Epoka człowieka” (reż. Jennifer Baichwal, E. Burtynsky, Nicholas de Pencier, 2018).
  Wprowadzenie: Konrad J. Zarębski

 godz. 19.00 GALA FINAŁOWA FESTIWALU
  W programie m.in.: Wiktor Zborowski czyta fragmenty „Szachinszacha” Ryszarda Kapuścińskiego
    Koncert muzyki fortepianowej Piotra Nowaka, uczestnika II etapu
    XVII Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego
    Esej filmowy „Powiedzmy, Kapuściński...”, cz.2
    Filmowa Kronika Festiwalowa/Wręczenie nagród.

ORGANIZATORZY PARTNERZY I SPONSORZY

KULTURA
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11 października 2019  (piątek) godz. 17.30
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
 „DZIENNIKI JAPOŃSKIE” I „ISLANDIA” 
PIOTRA MILEWSKIEGO
Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny

11 października 2019 (piątek) godz. 19.00
SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM 
RYSZARDEM SOBOLEWSKIM
MALEZJA
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

12 października 2019 (sobota) godz. 9.30-13.00
JESIENNY RAJD ROWEROWY
informacje na ostatniej stronie

12 października 2019 (sobota) godz. 11.00 
SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ
dla dzieci w wieku 6-9 lat
Program (patrz plakat obok)
Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny
Na warsztaty obowiązują zapisy (zapisu można doko-

nać osobiście lub telefonicznie: 22 752 68 21)

12 października 2019 (sobota) godz. 20.00
SPEKTAKL TEATRALNY »NOC HALVERA«
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

15 października 2019 (wtorek) godz. 19.00
IZABELIŃSKA GALA SOŁECKA
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

16-19 października 2019 (środa -sobota) 
IV FESTIWAL NATURA KULTURA MEDIA
im. R. Kapuścińskiego
program na str. 36-37

19 października 2019 (sobota) godz. 20.00
BIEG NOCNY
Zbiórka: boisko szkolne ul. 3 Maja 49
Informacje na s. 27

23 października 2019 (środa) godz. 18.00
WARSZTATY LITERACKIE 
Z MAGDALENĄ PIOTROWSKĄ 
(patrz plakat na sąsiedniej stronie)
Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny

25 października  2019 (piątek) godz. 19.00
WARSZTATY MUZYCZNE OD MUZYKI 
PLEMIENNEJ DO HIP HOPU
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

26 października 2019 (sobota) godz. 16.00
IZABELIN DLA EUROPY
SPOTKANIE Z UCZESTNIKAMI WYJAZDU 

KALENDARIUM IMPREZ W GMINIE IZABELIN
październik-listopad 2019 

Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ 
 

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza dzieci w wieku 6 - 9 lat 

12 października (sobota) o g. 11.00 na „spotkanie z książką” 

Program: 

- głośne czytanie książki pt. „Lew w Paryżu” metodą teatrzyku 
kamishibai 

- stworzenie mapy/planu Paryża z zaznaczeniem znaczących miejsc 

- nauka wymowy tych miejsc w języku francuskim 

- praca plastyczna – „Mona Lisa” 

Na warsztaty obowiązują zapisy (zapisu można dokonać osobiście lub 
telefonicznie: 22 752 68 21). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO MONTEDINOVE
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

27 października 2019 (niedziela) godz. 10.00
IZABELIN MASZERUJE - FITNESS WALKING 
Z ROBERTEM KORZENIOWSKIM
Start: SP Izabelin, ul. 3 Maja 49

9 listopada 2019 (sobota) godz. 16.00
POKAZ FILMU „NIEPODLEGŁOŚĆ”
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

10 listopada 2019 (niedziela) godz. 19.00
»100 SZALEŃSTW, CZYLI ŚWIECZKA 
ZGASŁA« SPEKTAKL ALEKSANDRA FREDRY 
Z PIEŚNIAMI STANISŁAWA MONIUSZKI
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

11 listopada 2019 (poniedziałek) godz. 12.00
MSZA ŚWIĘTA ZA OJCZYZNĘ 
w kościele św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie
IZABELIŃSKI MARSZ DLA NIEPODLEGŁEJ 
ulicą Matejki

16 listopada 2019 (sobota) godz. 18.00
SWING CLUB NA MAZOWSZU
NAHORNY TRIO
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 25 zł

17 listopada 2019 (niedziela) godz.  16.00
BAL SENIORA
Centrum Kultury Izabelin, 
zapisy w Klubie Seniora

19 listopada 2019 (wtorek) godz. 19.00
DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE
„POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃ-
STWIE - MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW”
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

23 listopada 2019 (sobota) godz. 17.00
WEEKEND Z „KOMEDĄ”
KONCERT MUSICALOWY 
w wykonaniu uczniów Prywatnej Szkoły Jazzu 
i Muzyki Rozrywkowej im. K. Komedy 
w Warszawie
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

24 listopada 2019 (niedziela) godz. 17.00
WEEKEND Z „KOMEDĄ”
KONCERT „DZIWNY JEST TEN ŚWIAT” 
w wykonaniu uczniów Prywatnej Szkoły Jazzu 
i Muzyki Rozrywkowej im. K. Komedy 
w Warszawie
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

30 listopada (sobota) godz. 18.00

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM 

STEFANEM CZERNIECKIM

PAPUA I NOWA GWINEA

Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

30 listopada (sobota) godz. 19.20

KULTURALNE ANDRZEJKI 

Centrum Kultury Izabelin
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październik 2019
12 października 2019 (sobota) godz. 11.00
CO W TRAWIE PISZCZY?
reż. A. Krings, A. Bouron, od 7 lat, 84 min

12 października 2019 (sobota) godz. 16.00
NAUCZYCIELKA reż. J. Hrebejk, od 16 lat, 98 min

16 października 2019 (środa) godz. 19.00 
IMAGINE 
światowy Międzynarodowy Dzień Niewidomych
reż. J. Hoffman, od 12 lat, 110 min

18 października 2019 (piątek) godz. 19.00 
PRZYCHODZI FACET DO LEKARZA
reż. B. Holderman, od 12 lat, 104 min

19 października 2019 (sobota) godz. 11.00
PADDINGTON 2 reż. P. King, od 7 lat, 87 min 

19 października 2019 (sobota) godz. 16.00
PLANETA SINGLI 3 reż. S. Akina, M. Chaciński

23 października 2019 (środa) godz. 19.00 
NA MLECZNEJ DRODZE reż. E. Kusturica, od 16 lat, 120 min

25 października 2019 (piątek) godz. 19.00 
PLAN B reż. K. Dębska, 16 lat, 82 min

26 października 2019 (sobota) godz. 11.00
ODLOTOWY NIELOT reż. A. Asgeirsson, od 7 lat, 79 min 

26 października 2019 (sobota) godz. 16.00
KAMERDYNER reż. F. Bajon, 16 lat, 141 min

30 października 2019 (środa) godz. 19.00 
POZYCJA OBOWIĄZKOWA  reż. B. Holderman, od 12 lat, 104 min

Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY

listopad 2019
6 listopada 2019 (środa) godz. 19.00
PLANETA SINGLI 3 reż. S. Akina, M. Chaciński

8 listopada 2019 (piątek) godz. 19.00
ZŁE MAMUŚKI reż. J. Lukas, S. Moore, od 18 lat, 96 min

9 listopada 2019 (sobota) godz. 11.00 
KSIĄŻĘ CZARUŚ reż. R. Venokur, od 7 lat, 81 min

9 listopada 2019 (sobota) godz. 16.00
KURIER reż. W. Pasikowski, od 12 lat, 108 min

13 listopada 2019 (środa) godz. 19.00
SZANSA reż. F. Falk, od 12 lat, 77 min

15 listopada 2019 (piątek) godz. 19.00 
MISZMASZ, CZYLI KOGEL-MOGEL 3
reż. Kordian Piwowarski, od 12 lat, 93 min

16 listopada 2019 (sobota) godz. 11.00
CO W TRAWIE PISZCZY?
reż. A. Krings, A. Bouron, od 7 lat, 84 min

16 listopada 2019 (sobota) godz. 16.00
NIEZATAPIALNI reż. J. Hrebejk, od 16 lat, 98 min

20 listopada 2019 (środa) godz. 19.00 
KOBIETY MAFII reż. P. Vega, 18 lat, 130 min

22 listopada 2019 (piątek) godz. 19.00 
PIRANIE reż. C. Giovannesi, od 16 lat, 111 min

23 listopada 2019 (sobota) godz. 11.00
PADDINGTON 2 reż. P. King, od 7 lat, 87 min 

23 listopada 2019 (sobota) godz. 16.00
PLANETA SINGLI 3 reż. S. Akina, M. Chaciński

27 listopada 2019 (środa) godz. 19.00 
SKAZANY reż. R. R. Waugh, od 16 lat, 121 min

29 listopada 2019 (piątek) godz. 19.00 
JESTEM MORDERCĄ reż. M. Pieprzyca, 18 lat, 107 min

30 listopada 2019 (sobota) godz. 11.00
KRÓLOWA ŚNIEGU. PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA
reż. A. Asgeirsson, od 7 lat, 79 min 

30 listopada 2019 (sobota) godz. 16.00
ZŁE MAMUŚKI 2: JAK PRZETRWAĆ ŚWIĘTA

 

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Izabelinie  

serdecznie zaprasza na 

WARSZTATY 
LITERACKIE 

Pierwsze spotkanie   
23 października 2019 r. 

(środa) o godz. 18.00 
 

Zajęcia będą odbywały się raz w miesiącu.           
Poprowadzi je Magdalena Piotrowska 

autorka książek „Tulcio”, „Pan Dziobak”            
i „Jesteś moim niebem”. 

„Wszystkich tych, 
którym  w duszach 

głośniej gra albo 
pięknie szepcze, 

zarówno dorosłych, 
młodzież, jak            

i dzieci, 
najserdeczniej 
zapraszam na 
rzemieślniczo-

artystyczne 
warsztaty pisarskie, 

czyli            
comiesięczne 
sercopisanie  

stylem dowolnym 
pod troskliwym 

okiem pasjonatki – 
zaklinanie myśli           
w słowa, formę              
i treść podczas 
nastrojowych 
wieczorków 
literackich                   

w izabelińskiej 
bibliotece” 

Magdalena 
Piotrowska 

 

 

Od września 2019 r. w naszej bibliotece 
można korzystać z dostępu do systemu ACADEMICA. 

Głównym celem systemu Academica jest zastąpienie tradycyjnej 
formy wypożyczeń międzybibliotecznych wypożyczalnią publika-
cji w postaci cyfrowej. Wysyłka książek drogą pocztową została 
zastąpiona dostępem do zbiorów Biblioteki Narodowej za pomocą 
dedykowanych terminali, zlokalizowanych w bibliotekach naukowych 
i publicznych w całej Polsce.

Strona academica.edu.pl daje możliwość zintegrowanego, pełno-
tekstowego przeszukiwania artykułów i publikacji naukowych ze 
wszystkich dziedzin wiedzy: monografii, podręczników i skryptów 
oraz całych numerów czasopism (ponad 2000 tytułów). Zasób publi-
kacji dostępnych w systemie powiększa się każdego dnia.

Z publikacji, które nie są chronione prawem autorskim, może bez 
ograniczeń korzystać każdy użytkownik Internetu. Publikacje chro-
nione prawem autorskim dostępne są jedynie na dedykowanych 
terminalach w bibliotekach należących do systemu Academica. Do 
wszystkich dokumentów dostęp jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje o systemie zostały zawarte w podręczniku 
czytelnika.
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Oferta Gminy Izabelin i jednostek gminnych 

Lista Partnerów 

Nazwa firmy Logo Kontakt 
Sylwia Szuder 

(usługi 
fotograficzne)  

tel. 601 731 393 
sylwia@sylwiaszuder.com 

sylwiaszuderblog.com 

AJW-
Nieruchomości 

Arkadiusz 
Wojciechowski 

 
tel. (22) 299 35 75 

biuro@ajw-nieruchomosci.pl 
ajw-nieruchomosci.pl 

KAMPINOS TELCO   
tel. 695 980 517 

info@kampinostelco.pl 
www.kampinostelco.pl 

Sklep                          
z zabawkami 
POTWOREK  

tel. 505 700 580 
sklep@potworek.com.pl 

potworek.com.pl 

SOSNOWA SZPILKA  
 

tel. 607 936 361 
kontakt@sosnowaszpilka.pl 

sosnowaszpilka.pl 

GABINET 
KARDIOLOGICZNY 

Wiesława 
Pawłowska- 
Jenerowicz 

 
tel. (22) 669 12 05 
pawjen@onet.pl 

Specjalistyczna 
Przychodnia 

Lekarska 
JUNIPERUS   

tel. (22) 722 62 46 
spljuniperus@yahoo.com 

www.juniperus.com.pl 

Gospoda 
Kampinówka  

tel. (22) 721 07 73 
gospoda@kampinowka.com.pl 

www.kampinowka.com.pl 

Kampinos 
Nieruchomości  

tel. (22) 101 04 58 
biuro@kampinos.com.pl 
www.kampinos.com.pl 

WRÓŻKI 
CHRZESTNE – 
animacje dla 

dzieci  

tel. 733 340 840 
wrozki.chrzestne@gmail.com 
https://www.facebook.com 

/WrozkiChrzestne/ 

A. S. PILAR 
Diler 

Premium 
Husqvarna 

tel. (22) 721 03 51 
sklep@aspilar.pl 
serwis@aspilar.pl 

aspilar.pl 

PIES NA URLOPIE.PL 

 

tel. 502 826 027 
kontakt@dlapsiarzy.pl 

www.dlapsiarzy.pl 
piesnaurlopie.pl 

Klinika 
Rehebilitacyjno - 

Ortopedyczna 
SANOBELLO 

 
tel. (22) 355 31 52 

rehabilitacja@sanobello.pl 
www.sanobello.pl 

ANTYKWARIAT 
Piotruś Pan  

tel. 501 897 921 
antykwariatpp@onet.eu 

www.facebook.com/ 
Antykwariat-Piotruś-Pan-

156310584579390 

GABINET LEKARSKI 
Marek Szkiłłądź 

Chirurgia 
naczyniowa i 

ogólna 

tel. 502 525 234 
mszkilladz@o2.pl 

www.doktorchirurg.pl 

VIVAT Sp.j. 
 

tel. (22) 864 93 53 
vivat@vivat.pl 
www.vivat.pl 

KAWIARNIA         
Bon Appétit  

tel. 512 718 714 
kawiarnia.bonappetit@gmail.com 

www.facebook.com 
/kawiarnia.bonappetit 

Pensjonat 
Martiany 21 

 

tel. 608 227 905 
recepcja@martiany21.pl 
marketing@martiany21.pl 

www.martiany21.pl 

BSK Sp. z o.o. 
 

tel. 608 525 705 
info@bsksiegowa.pl 
www.bsksiegowa.pl 

Biuro Rachunkowe 
"Przyjazna 

Księgowość"  

tel. 534 191 534 
biuro@przyjaznaksiegowosc.pl 
www.przyjaznaksiegowosc.pl 

DUODENT S.C.  

tel. 790 777 350 
duodent@duodent.com.pl 

duodent.com.pl 
PLUTON 

DYSTRYBUCJA        
Sp. z o.o.  

tel. 501 229 711 
nk@kawapluton.pl 

www.plutondystrybucja.pl/ 

KWIATY W DRODZE 
 

tel. 509 945 720 
kwiatywdrodze@wp.pl 
www.kwiatywdrodze.pl 

Gminne Koło 
Miłośników 

Wędkarstwa            
w Izabelinie 

 
tel. 503 049 150 

www.mokrysplawik.pl 

Fotograf 
Foto Piekarnik  

tel. 601 236 627 
fotopiekarnik@wp.pl 
www.fotopiekarnik.pl 

PPHU DOBEK 
Dobiesław Derbich  

tel. 602 380 294 
autodobek@o2.pl 

autodobek.pl 
AGRAW          
Zbigniew 
Pawliszak 

Automaty do bram 
Wideodomofony 
Sprzedaż, Serwis, 

Montaż  

 
 

Automaty do bram, tel. 603 849 
842  

agraw@interia.pl 
Wideodomofony, tel. 518 519 260  
kontakt@wideodomofony24.pl  

www.wideodomofony24.pl 

ŚWIAT NITEK 
 

tel. 603 208 608 
zamowienia@swiat-nitek.pl 

www.swiat-nitek.pl 
MAD MEALS 

catering 
dietetyczny  

tel. 668 928 629 
biuro@mad-meals.pl 
www.mad-meals.pl 

Gabinet 
Weterynaryjny 
"Mokry Nosek"  

tel. 22 290 87 66 
gabinet@mokrynosek.com 

www.mokrynosek.com 

DOKTOR SZELKA 
psycholog 

zwierząt 
 

tel. 601 053 293 
kontakt@doktorszelka.pl 

https://www.facebook.com 
/doktorszelka 

www.doktorszelka.pl 

KWIACIARNIA 
IZABELLA  

tel. 501 755 423 
diana.banach@kwiaciarniaizabella.pl 

www.kwiaciarniaizabella.pl 

COZMO-BIKE  
tel. 500 126 156 

cozmobike@cozmobike.pl 
www.cozmobike.pl 

GAMMA SERVICE 
(środki czystości)  

tel. 502 205 107 
gamma.service@o2.pl 

www.clean360.pl 

KPG 
INSTYTUT WNĘTRZ  

tel. 601668130 
biuro@instytutwnetrz.pl 
www.instytutwnetrz.pl 

SENSOTEKA 
STREFA ROZWOJU 

DZIECKA  

tel. 600 100 176 
kontakt@sensoteka.pl 

www.sensoteka.pl 

JKR GROMADKA         
& GROMADKA SJ  

tel. 22 721 87 06 
sprzedaz@jkr.pl 

www.jkr.pl 

TĘCZOWE 
WIBRACJE  

tel. 501 257 897 
obrazyintuicyjne@wp.pl 
www.obrazyintuicyjne.pl 

Shower And Towel  
tel. 512 567 868 

biuro@showerandtowel.pl 
www.showerandtowel.pl 

Hayashi Sushi 

 

tel. 509 039 139 
biuro@hayashisushi.pl 
www.hayashisushi.pl 

 

 

1. 20 % zniżki od obowiązujących opłat za zajęcia 
organizowane przez Centrum Kultury Izabelin; 
2. 20 % zniżki od obowiązujących opłat za bilety 
wstępu na imprezy kulturalne organizowane przez 
Centrum Kultury Izabelin; 

 

3. 10 % zniżki na badania laboratoryjne  
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Izabelinie; 

 4. pierwszeństwo w przyjęciu dzieci do 
preferowanego przedszkola i szkoły prowadzonych 
przez Gminę Izabelin, z uwzględnieniem 
obowiązujących przepisów. 

Z ŻYCIA GMINY
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WÓJT GMINY IZABELIN
informuje o wywieszeniu wykazu 
nieruchomości przeznaczonych 

do dzierżawy i użyczenia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) niniej-
szym podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzę-
du Gminy Izabelin we wsi Izabelin C przy ul. 3 Maja 42 w ter-
minie od dnia 23 września 2019 r. do dnia 15 października 2019 
r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy i użyczenia. 

Wójt Gminy Izabelin
Dorota Zmarzlak

Izabelin C, dnia 23 września 2019 r.

Wójt Gminy Izabelin ogłasza konkurs 
na dyrektora Centrum Kultury Izabelin

Termin składania dokumentów konkursowych upływa 22.10.2019

Po więcej szczegółów zapraszamy 
na stronę BIP urzędu Gminy Izabelin 

https://tiny.pl/tpmnv

Z ŻYCIA GMINY

W związku z podjętą przez Radę Gminy Izabelin w dniu 26 paź-
dziernika 2019 r. uchwały Nr XV/112/19 poszukujemy WYKONAW-
CY na przygotowanie projektu uchwały w sprawie zasad i wa-
runków sytuowania obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 
ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów 
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na 
terenie gminy Izabelin.

Informacje na temat podjętej uchwały Nr XV/112/19  z dnia 26 
października 2019 r. dostępne są na stronie internetowej Gminy 
Izabelin pod adresem: www.bip.izabelin.pl w zakładce „zagospo-
darowanie przestrzenne”, „dokumenty w trakcie sporządzania”.

Oferty prosimy składać osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Izabe-
lin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, przesyłać na adres: Urząd Gminy 
Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin lub drogą mailową na adres: 
kancelaria@izabelin.pl. 

Termin składania ofert: do dnia 30 listopada 2019 r.

Izabelin, dnia 1 października 2019 r.

GPA.6722.27.1.2019.AK
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 
1945 z późn. zm.)  

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu 26 października 2019 r. uchwały Nr XV/112/19 w sprawie przygotowania projektu uchwały 
w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane 
na terenie gminy Izabelin. 

Informacje na temat aktualnie prowadzonych prac nad projektem uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz 
rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane dostępne są na stronie internetowej Gminy Izabelin pod adresem: 
www.bip.izabelin.pl w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne”, „dokumenty w trakcie sporządzania”.

Wnioski do przygotowywanego projektu uchwały można składać osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, 
przesyłać na adres do Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin lub drogą mailową na adres: kancelaria@izabelin.pl. 

We wniosku należy podać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Termin składania wniosków: do dnia 31 grudnia 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Izabelin. 
Wójt Gminy Izabelin
/-/ Dorota Zmarzlak



42

REKLAMY

ORGANIZUJEMY

 urodziny, przyjęcia● 

●  kinderbale, eventy dla dzieci   

●  imprezy okolicznościowe

535 765 995 ptasie.party@gmail.com

W NASZEJ OFERCIE

  maszyna do popcornu●

●  wózek do waty cukrowej

●  nadmuchiwany plac zabaw

  profesjonalne zdjęcia●

PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

 

 

WYPOŻYCZAMY  
GRY PLANSZOWE 

 

Zapraszamy do grania na miejscu lub wypożyczenia gier do domu 

 
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  

W IZABELINIE  

ZAPRASZA 

11 października (piątek) 2019 r. o godz. 18.30 

na spotkanie autorskie  

z Piotrem Milewskim. 
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REKLAMY

KampinoSport ul. Izabelińska 79 Stare Babice www.kampinosport.pl 
www.facebook.com/kampinosport              www.instagram.com/_kampinosport

  RUSZYŁY ZAPISY DO SZKOŁY TENISA
Profesjonalna Szkoła Tenisa 
Ziemnego KampinoSport zaprasza 
dzieci z roczników od 2014 oraz dorosłych
na zajęcia grupowe lub indywidualne.
Ilość miejsc jest ograniczona. Zajęcia dopasowane są do wieku 
i zaawansowania. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest 
także na stronie www.kampinosport.pl

Wypełnij formularz 
zgłoszeniowy

ONLINE 

  606 122 322
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U
W

AG
A

 
ZŁO

D
ZIEJE

Jeżeli zobaczysz coś niepokojącego

Pow
iadom

 policję, jeśli:
•  zauw

ażysz podejrzanie zachow
ujące się osoby  

na ulicy (robienie zdjęć, obserw
acja);

•  zobaczysz nieznajom
ego, próbującego otw

ierać  
drzw

i Tw
oje lub sąsiada;

•  usłyszysz hałasy w
 dom

u sąsiada, a w
iesz,  

że m
ieszkańcy w

yjechali.

W
ID

ZĄC ZAG
RO

ŻEN
IE – N

IE RYZYKU
J SW

O
IM

 ZD
RO

W
IEM

REAG
U

J, PO
W

IA
D

O
M

, N
IE TO

LERU
J

Telefony
 alarm

ow
e

112 lub 
997

Rzeczyw
isty obraz z kam

ery m
onitoringu na terenie Izabelina

U
rząd G

m
iny Izabelin

ul. 3 M
aja 42, 

05-080 Izabelin C

T: 22 722 89 30
M

: izabelin@
izabelin.pl

gm
ina.izabelin.pl 

facebook.com
/ugizabelin/

Kom
enda Pow

iatow
a Policji

dla Pow
iatu W

arszaw
skiego

Zachodniego z siedzibą
w

 Starych Babicach

T: 22 752 80 00
Rew

ir D
zielnicow

ych 
st. sierż. M

arcin H
yndle 

T: 600 997 655

m
ł. asp. Zbigniew

 Bednarski
T: 600 997 672

U
M

IEŚĆ TĘ U
LO

TKĘ W
 W

ID
O

CZN
YM

 I ŁATW
O

 D
O

STĘPN
YM

 M
IEJSCU

!

•  Zapoznaj się ze sw
oim

 sąsiadem
, w

ym
ieńcie się num

eram
i telefonów

. Rozm
aw

iajcie 
o różnych podejrzanych sytuacjach, dzielcie się inform

acjam
i. Sąsiedzi to niezaw

odny 
system

 obserw
acyjno-ostrzegaw

czy.

•  N
ajw

ięcej w
łam

ań odbyw
a się w

 godzinach w
ieczornych lub w

 dniach w
olnych od pracy 

(takich, kiedy nie m
a nas w

 dom
u). N

aw
et będąc w

 dom
u, zaw

sze zam
ykaj drzw

i.

• N
a noc zaw

sze zam
ykaj okna, aby nie ułatw

ić w
ejścia w

łam
yw

aczom
. 

• Jeżeli m
asz rolety opuść je na noc i na czas sw

ojej nieobecności w
 dom

u.

• Kiedy w
 środku nocy usłyszysz dzw

onek do drzw
i – zapal św

iatło.

•  Staraj się trzym
ać w

 dom
u jak najm

niej w
artościow

ych przedm
iotów

. N
ie zostaw

iaj 
w

 m
iejscu łatw

o dostępnym
 tego, co m

oże skusić złodzieja. N
ajbezpieczniejszym

 
m

iejscem
 do przechow

yw
ania pieniędzy jest bank.

• Zaw
sze zam

ykaj auto, naw
et jeżeli jest zaparkow

ane na zam
kniętej posesji.

•  W
łączaj system

y alarm
ow

e naw
et na krótkie okresy np. kiedy w

ychodzisz do sklepu 
lub z psem

.

•  Zadbaj o dobrą kondycję system
ów

 alarm
ow

ych, a jeśli posiadasz kam
ery C

C
TV oczyść 

je z kurzu lub przytnij zasłaniające je gałęzie. Jakość nagrania m
oże być kluczow

ym
 

dow
odem

 w
 spraw

ie.

•  Kam
ery dom

ow
ego m

onitoringu ustaw
 tak, aby rejestrow

ały osoby zbliżające się  
do budynku oraz teren przyległy.

• N
ie pokazuj sw

oich dóbr m
aterialnych na portalach społecznościow

ych.

• Jeśli m
asz taką m

ożliw
ość, poinform

uj sąsiada o sw
ojej dłuższej nieobecności.

•  Jeśli w
idzisz podejrzane osoby poruszające się sam

ochodem
, zapisz num

er rejestracyjny, 
m

arkę oraz kolor pojazdu.

• Jeśli m
asz m

ożliw
ość, w

ykup ubezpieczenie od kradzieży z w
łam

aniem
 na nieruchom

ość.

Pam
iętaj!  W

spólnie m
ożem

y skutecznie w
yelim

inow
ać 

przestępców
 z naszego otoczenia.

Projekt: tomaszwronski.pl


