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Z ŻYCIA GMINY

MIKOŁAJKOWY
WEEKEND
MIKOŁAJKI W CKI

Ponad 300 osób na sali, a wśród nich on – Mikołaj.  I to 
jego imieniny obchodziliśmy 6 grudnia br. w CKI. Orga-

nizatorami imprezy było Centrum Kultury Izabelin i Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Atrakcji było wiele i każde 
dziecko mogło znaleźć coś dla siebie. Był spektakl teatralny, 
wspólne robienie ozdób choinkowych (bombek i piernicz-
ków), a potem ubieranie świątecznego drzewka. Były fot-
ki z Mikołajem, wielka loteria z prezentami m.in. od firm: 
L’Oréal, Laboratorium Kosmetyczne Joanna oraz Agora SA. 
Sponsorom wydarzenia serdecznie dziękujemy. W tym roku 
Mikołaj był szczególnie szczodry. Atmosfera była wesoła 
i rozbrykana, jak to na dziecięcych imprezach bywa.

Tekst i fot. IM

CHOINKA W HORNÓWKU
7 grudnia mieszkańcy Hornówka spotkali się u zbiegu 

ulic ks. Kurowskiego i XI Poprzecznej, przy zasadzo-
nej przez Radę Sołecką choince, którą wspólnie udekoro-
wali. Było też wspólne kolędowanie z zespołem Wokaliza. 
Mimo niesprzyjającej, deszczowej pogody, przybyli miesz-
kańcy śpiewali, raczyli się przyniesionymi na wspólny stół 
smakołykami, a sąsiedzkie pogawędki trwały do wieczora. 
Na spotkaniu byli obecni członkowie Izabelińskiej Akcji 
Sylwestrowej Kocham, nie strzelam, którzy zbierali datki 
na rzecz bezdomnych zwierząt. Rozdawano też ziarna sło-
necznika dla ptaków na zimę. Spotkanie było inicjatywą 
sołtysa Jarosława Kępkowicza i Rady Sołeckiej.

KD, fot. W. Piekarski

ZNALEŹLIŚMY STAJENKĘ
Również w sobotę 7 grudnia w Centrum Kultury Izabelin wysłuchaliśmy na-

strojowych kolęd Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu: Zuzanny Wiśniewskiej 
(śpiew), Jakuba Zuckermana (śpiew) i Kuby Mędrzyckiego (fortepian) – laureatów 
nagrody Ministra Kultury. Koncert zatytułowany był „Szukamy stajenki”.         

 KD, fot. G.  Nowicki
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Debata o bezpieczeństwie
19 listopada w sali widowiskowej CKI 

odbyła się debata o bezpieczeństwie, 
w której uczestniczyli zastępca komendanta 
Powiatowego Policji dla Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego z siedzibą w Starych Ba-
bicach, Wójt Gminy Izabelin, Zastępca Wójta 
Gminy Izabelin, naczelnicy Wydziału Ruchu 
Drogowego oraz Wydziału Prewencji Komen-
dy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego z siedzibą w Starych Ba-
bicach, Kierownik Rewiru Dzielnicowych oraz 
dzielnicowi, a także Inspektor ds. ZKOiOC 
Piotr Rzeźnicki, Rafał Bieńkowski i Sławomir 
Kurzepa – pracownicy Urzędu Gminy Izabe-
lin. P. Piotr Rzeźnicki przedstawił mieszkań-
com prezentację na temat bezpieczeństwa na 
terenie gminy Izabelin, w której to poinfor-
mował o wspieraniu finansowym KPP przez 
gminę. Środki na utrzymanie Rewiru Dzielni-
cowych – 10 000 zł rocznie, środki na zatrud-
nienie pracownika administracyjno – biuro-
wego w Rewirze Dzielnicowych –  35 000 zł  
rocznie, środki na służby ponadnormatywne 
(dodatkowe patrole policji) – 20 000 zł  rocz-
nie, środki na służby ponadnormatywne ru-
chu drogowego – 38 400 zł rocznie. 

Środki na wsparcie służb ponadnormatywnych 
w 2019 roku przełożyły się na 10 ośmiogodzin-
nych służb (dodatkowych patroli) miesięcz-

nie, przeprowadzono 290 kontroli, pouczono 
49 razy, ujawniono 91 wykroczeń, wylegi-
tymowano 207 osób oraz przeprowadzono 
181 interwencji. 

Przytoczone zostały również efekty służb 
ponadnormatywnych Ruchu Drogowego 
w okresie lipiec-październik 2019 r. Przepro-
wadzono 34 dodatkowe służby (360 godzin),  
co skutkowało 225 kontrolami pojazdów, 945 
badaniami na nietrzeźwość, 11 pouczeniami, 
93 mandatami, 2 zatrzymaniami prawa jazdy, 
14 zatrzymaniami dowodów rejestracyjnych 
oraz ujawnieniem 8 kierujących pojazdami pod 
wpływem alkoholu.

Priorytetem UGI są działania na rzecz odtwo-
rzenia Posterunku Policji. W tym celu została 
przekazana  działka w Izabelinie pod budowę 
wyżej wymienionego, przy ul. 3 Maja (róg 
Zielonej). Zabezpieczeono w WPF i budżecie 
gminy 500 000 zł na dofinansowanie budo-
wy. W połowie listopada 2019 r. postęp bu-
dowy jest znacznie zaawansowany. 

Na potrzeby policji zakupiono urządzenie 
do badania trzeźwości typu iBlow (koszt 
ok. 1500 zł), materiały promocyjne i ele-
menty odblaskowe z przeznaczeniem na 
wsparcie działań profilaktycznych Poli-
cji wśród dzieci szkół i przedszkoli (koszt 

ok. 1 000 zł) oraz stworzono ulotki pro-
mujące wśród mieszkańców bezpieczne 
zachowania.

Rafał Bieńkowski omówił kwestię monitorin-
gu na terenie gminy Izabelin, opisując plan 
rozwoju monitoringu na terenie gminy w la-
tach 2019-2020. UGI zaplanował utworzenie 
10 nowych punktów kamerowych, zakup 
15 kamer, w tym 3 kamer automatycznie 
sprawdzających numery tablic rejestracyj-
nych. Na chwilę obecną punktów kamerowych 
jest 10 z 20 kamerami. Monitorowany jest tak-
że obszar dookoła Urzędu Gminy Izabelin/CKI 
oraz budynek komunalny w Mościskach. 

Sławomir Kurzepa wraz z Rafałem Bień-
kowskim omówili zasady działania Systemu 
Ostrzegania Sąsiedzkiego, jego strukturę, hie-
rarchię oraz plany na przyszłość, a także cele 
i założenia tej inicjatywy.

Zastępca komendanta PP dla PWZ z siedzibą 
w Starych Babicach przedstawił prezentację 
dotyczącą oceny stanu bezpieczeństwa na te-
renie gminy Izabelin, zachęcił do wypełnienia 
kwestionariusza ankiety przygotowanej przez 
Policję. Zastępca komendanta był bardzo za-
dowolony poziomem dyskusji i wysoką kulturą 
uczestników debaty w Gminie Izabelin, za co 
podziękował wszystkim przybyłym. 

Rafał Bieńkowski

Co słychać w inwestycjach

Zakończone zostały prace przy budowie 
odwodnienie rejonu skrzyżowania ulic 
3 Maja i Północnej w Truskawiu. W ramach 
inwestycji wykonano kanalizację odprowa-
dzającą wody powierzchniowe do istnieją-
cego rowu otwartego oraz powstał zbiornik 
infiltracyjno-retencyjny o powierzchni 176 
m2 i pojemności 162 m3 na terenie Kampi-
noskiego Parku Narodowego. 

Wykonawcą robót była firma FORM-AWA 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 
sp. z o.o. z siedzibą w Izabelinie, a wartość 
kontraktu wynosi 203 380,14 zł.

ODWODNIENIE PĘTLI 
W TRUSKAWIU

ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU 

REKREACYJNEGO 
W SIERAKOWIE

Na terenie  wsi Sieraków  został wykonany 
drewniany  podest prowadzący  do polany 
rekreacyjnej. Znajdują się tam, postawione 
we wrześniu br. wiata  i murowany grill. 

Wykonawcą robót była firma Gilowski Jerzy, 
ul. Obrońców Pokoju 62, 05-430 Celesty-
nów, koszt inwestycji wyniósł 41 486 zł.

INFORMACYJNA 
TABLICA  ŚWIETLNA 

W MOŚCISKACH

DODATKOWE 
OŚWIETLENIE 

ULICY PODLEŚNEJ 
W LASKACH

Przy wjeździe do gminy Izabelin, przy skrzy-
żowaniu ul. 3 Maja i ul. Estrady w Mościskach, 
uruchomiono tablicę świetlną. Jej funkcją bę-
dzie informowanie mieszkańców  o sprawach 
bieżących  i planowanych w gminie. Udostęp-
niane będą  komunikaty o przerwie w dosta-
wie prądu, włączeniach wody itp.

Przy ulicy Podleśnej w Laskach zostało do-
budowane oświetlenie uliczne od strony 
ul. 3 Maja. Zamontowano 4 latarnie. Wyko-
nawcą robót była firma Budwex z siedzibą 
w Truskawiu, a wartość robót wyniosła 25 
500 zł.

DZIENNY DOM  
„SENIOR +”

Zostały zakończone prace związane z budo-
wą i wyposażeniem dziennego domu pobytu 
„Senior +”. Uczestnikami zajęć w nim organi-
zowanych mogą być mieszkańcy gminy Iza-
belin, nieaktywni zawodowo w wieku od 60 
lat i więcej. Placówka posiada m.in. kuchnię 
jadalnię, salę rehabilitacyjną, salę wypoczyn-
kową salę zajęć, gabinet pielęgniarki.

Budowa dziennego domu seniora dosta-
ła dofinansowanie w wysokości 290 000 zł
z wieloletniego programu Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej „Senior +” 
na lata 2015-2020.

Prace budowlane wykonała firma Przedsię-
biorstwo Handlowo-Usługowe „PROBUD” 
s.c., Władysławów 11A, 96-500 Sochaczew

zebrała Dominika Glonek, fot. archiwum UGI
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MODULACJA SENSORYCZNA – DOTYK (SENSOPLASTYKA)

W Gminnym Przedszkolu w Izabelinie, w ramach projektu „Zmysły 

nieokiełznane” został zrealizowany – już drugi z zaplanowanych – 

tygodniowy warsztat pt. „Dotyk” .

W dniach 18-22 września 2019 w każdej 
sali przedszkolnej pojawiły się prze-

różne rzeczy, takie jak produkty spożywcze, 
materiały, papiery ścierne, zapachy – krótko 
mówiąc wszystko to, co mogło być przydatne 
do zajęć sensoplastycznych. W przedszkolu 
zapanował twórczy bałagan, ukierunkowa-
ny na działania dzieci. Naszym głównym za-
łożeniem było pobudzenie zmysłu dotyku, 
doskonalenie percepcji dotykowej, ruchów 
manipulacyjnych dłoni i palców, czerpanie ra-
dości ze wspólnej zabawy, pokonywanie lęku 
przed nieznanym, angażowanie do pracy rąk, 
tak aby dziecko mogło odczuć na własnej skó-
rze ich oddziaływanie poprzez bezpośrednie 
doświadczanie. W trakcie tygodnia sensopla-
stycznego dzieci miały możliwość tworzenia 
ciastoliny, kolorowego piasku, cieczy newto-
nowskich, chodzenia po ścieżkach sensorycz-
nych, malowania palcami stóp, bawienia się  
przeróżnymi masami – tymi przyjemnymi dla 
dłoni, jak również tymi, które niekoniecznie się 
wszystkim podobały. W grupie starszaków po-
jawił się nawet naturalny eksponat – szczurek 
o bardzo miłej fakturze, który został wygła-
skany przez wszystkie dzieci.

Wszystkim wiadomo, że nauka połączona z za-
bawą przynosi wiele korzyści w każdej formie. 
Dodatkowym atutem tygodnia sensoplastycz-
nego było to, że podczas zabaw dzieci miały 
szansę, poznać proste procesy chemiczne 
w sposób, który był dla nich zrozumiały, a jed-
nocześnie ciekawy, na przykład przemiana ma-
teriału suchego i sypkiego w mokry i kleisty. 

Kolorowa, lepka, a czasami również twarda 
i szorstka stymulacja sensoplastyczna ma 
wpływ na wiele aspektów rozwojowych na-
szych przedszkolaków np. na wspieranie roz-
woju poznawczego, wspomaganie rozwoju 
mowy (gdyż ośrodki w mózgu odpowiedzialne 
za mowę są usytuowane blisko ośrodków od-
powiadających za małą motorykę, czyli pracę 
dłoni), budowanie świadomości ciała i prze-
strzeni, czerpanie satysfakcji z kreatywnego 
działania, uwalnianie naturalnej ekspresji 
twórczej, wspieranie rozwoju wszystkich zmy-
słów i wiele innych korzyści. Jesteśmy pewni, 
że nasi wychowankowie z uśmiechem będą 
wspominać ten czas, zapach galaretki na dło-
niach, stopy całe w ryżu, miłą w dotyku faktu-
rę szczurka, kolorowy ocean oraz wiele innych 
rzeczy, wykonanych samodzielnie.

Podsumowując drugi etap projektu uczestnicy 
dowiedzieli się na czym polega  nadwrażliwość 
i podwrażliwość dotykowa, w jaki sposób się 
przejawia. U dzieci objawia się nadmiernym 
reagowaniem lub obronnością na określone 
bodźce dotykowe. Może występować w ob-
rębie całego ciała lub tylko w pewnych jego 
partiach. To nadmierna reakcja na dotyk. To 

niechęć do zabaw plastycznych, 
lepienia, malowania, rysowania. 
Unikanie kontaktów z drugą oso-
bą, niechęć do głaskania. Uczucie 
,, gryzienia” w kontakcie z metka-
mi przy ubraniach, niechęć do no-
szenia rajstop, swetrów, szalika. 
Tolerowanie tylko papkowatych 
i przecieranych posiłków, ogólna 
niechęć do próbowania nowych 
smaków. Podwrażliwość dotykowa 
to: szukanie różnego typu doznań 
cieplnych, dotykanie różnych po-
wierzchni, struktur i faktur, celowe 
uderzanie ciałem o przedmioty lub 
ściany, pocieranie się drapanie, 
podszczypywanie, podgryzanie 
własnego ciała, szukanie doznań 
dotykowych np.: ściskanie zaba-
wek, osób. Rodzice, opiekunowie 
mogli zasięgnąć porady specjali-
sty integracji sensorycznej, który 
udzielał cennych wskazówek jak 
można pomóc dzieciom nadwraż-
liwym i podwrażliwym dotykowo 

oraz  jak należy zadbać o ich komfort.

Monika Olobry, Edyta Pacewicz

fot. archiwum 
Gminnego Przedszkola w Laskach

Z ŻYCIA GMINY

POŻEGNANIE...

Był legendą polskiego pożarnictwa, twórcą 
oddziałów ratownictwa techniczno-che-

micznego i wodnego. Dowodził m.in. takimi 
akcjami jak pożar Mostu Łazienkowskiego 
w 1975 r., wybuch w Rotundzie w 1979 r., 
katastrofa samolotu Ił-a 62M „Tadeusz Ko-
ściuszko” w 1987 r. W latach 1977-1990 pełnił 
służbę na stanowisku zastępcy Komendanta 
Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Warsza-
wie. Przez wiele lat sprawował funkcję Ko-
mendanta Gminnego Ochrony Przeciwpoża-
rowej w gminie Izabelin. 

Kochał ludzi, był odważny i nie unikał ognia. 
Narażał swoje zdrowie i życie, by ratować 
innych. Bezinteresownie pomagał i służył 
radą. Był wymagający i profesjonalny. Swoją 
postawą pokazywał, co jest dla niego ważne 
w życiu.  

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Ofi-
cerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski. 

Był oddanym mężem, ojcem, dziadkiem, 
a także  przełożonym i kolegą. W każdej z tych 
ról spełniony, dlatego każdemu z nas na swój 
sposób będzie Go brakować. Żegnamy Cię  
Przyjacielu. Spoczywaj w pokoju. 

Rodzinie Pana Komendanta składamy wyrazy 
najszerszego współczucia i żalu.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Uroczysty pogrzeb Edwarda Gierskiego odbył 
się w sobotę 14 grudnia 2019 roku

Na odejście kogoś bliskiego, ważnego nigdy nie ma dobrego momentu. 

W poniedziałek, 9 grudnia br. odszedł na wieczną służbę  

starszy brygadier w stanie spoczynku płk Edward Gierski.

ZEBRANIE WIEJSKIE WSI HORNÓWEK 

W dniu 9 grudnia 2019 r. odbyło się drugie zebranie wiejskie wsi Hornówek. W spotkaniu uczestniczyło 34 mieszkańców wsi. 
Główne tematy omawiane podczas spotkania to: status wykorzystania budżetu sołeckiego w 2019 r., nowe podejście do zarzą-

dzania budżetem sołeckim w roku przyszłym oraz bieżące sprawy sołectwa. Podczas Zebrania Wiejskiego zostały podjęte dwie uchwały: 
pierwsza o zmianie wysokości nakładów na inicjatywy realizowane w przyszłorocznym budżecie sołeckim i druga o zmianę charakteru 
planowanego do realizacji w 2020 r. łącznika pomiędzy ul. Kurowskiego (Hornówek) a ul. Sapiehy (Izabelin). Podczas zebrania zdefi-
niowano tematy do poruszenia na kolejnym Zebraniu Wiejskim planowanym już w przyszłym roku, jak również zgłoszono 10 wniosków 
definiujących sprawy, które dla mieszkańców są ważne i wymagają realizacji. Materiał wykorzystywany podczas spotkania będzie do-
stępny na stronie FB: Sołectwo Hornówek gm. Izabelin lub zostanie wysłane mailowo każdemu mieszkańcowi Hornówka, który zgłosi 
taką potrzebę na adres soltys.hornowek@izabelin.pl lub radasolecka.hornowek@izabelin.pl

Jarosław Kępkowicz
sołtys wsi Hornówek

fot. archiw
um

 Państw
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ej Straży Pożarnej
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JARMARK 
BOŻONARODZENIOWY

Z ŻYCIA GMINY

Pracownicy Centrum Kultury Izabelin – we 
współpracy z Urzędem Gminy Izabelin, 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
oraz Szkołą Podstawową w Izabelinie – przy-
gotowali wiele atrakcji. Już od godziny trzyna-
stej można było podziwiać występy zarówno 
najstarszych, jak i najmłodszych izabeliń-
czyków. Bachatę zatańczyli dla nas seniorzy 
z grupy Taniec dla Seniorów pod kierunkiem 
Ewy Czartoryskiej-Stanisławskiej. Przyjechali 
też goście z Bielan – grupa seniorów Rondo. 
Duży aplauz otrzymała grupa tancerzy-przed-
szkolaków z Izabelina oraz pary taneczne.

Mieszkańcy naszej gminy nie tylko pięknie 
tańczą, ale i śpiewają. Kolędy i świąteczne 
piosenki wykonali uczniowie Studia Piosenki 
Patrycji Modlińskiej, Chór Seniora Echo pod 
batutą Małgorzaty Romańskiej i zespół Woka-
liza wraz z dyrygentką Karoliną Dubaniewicz. 
Kolędy wybrzmiewały w różnych językach, 
ponieważ odwiedziły nas delegacje z zaprzy-
jaźnionych gmin we Włoszech i na Ukrainie.

Punktem kulminacyjnym był moment, kiedy 
Dorota Zmarzlak – Wójt Gminy Izabelin oraz 
Joanna Białas – Przewodnicząca Rady Gminy 
złożyły wszystkim życzenia, a harcerze z 424 
Szczepu „Kampinos” tradycyjnie przekazali 
mieszkańcom Betlejemskie Światło Pokoju, 
o którym pokrótce opowiedział harcmistrz 
Jacek Smura. Następnie harcerka Nina Zie-
miecka przeczytała fragment ewangelii wg 
św. Łukasza o narodzinach Jezusa, a ksiądz 
Grzegorz Jankowski  – proboszcz parafii Matki 
Bożej Królowej Meksyku w Laskach zainicjo-
wał dzielenie się opłatkiem. Potem można 
było posłuchać kolęd, poczęstować się sma-
kowitym barszczem i pierogami, a na koniec 
rozgrzać się tańcząc pod sceną przy energe-
tycznym koncercie lokalnego zespołu Regau.

Podczas jarmarku przedstawiciele komitetu 
społecznego Izabelińska Akcja Sylwestrowa 
opowiadali o swoich działaniach i zapraszali na 
szampański wieczór sylwestrowy (bez fajer-
werków!) w Centrum Kultury Izabelin.

Na licznych stoiskach piętrzyły się świąteczne 

Cicha noc, święta noc… już niebawem. Tymczasem 14 grudnia mieszkańcy gminy 
Izabelin spotkali się na Jarmarku Bożonarodzeniowym. Była to doskonała okazja 

do złożenia sobie nawzajem serdecznych życzeń, spędzenia miło czasu, 
a także zakupienia upominków pod choinkę i specjałów na wigilijny stół.

smakołyki. Można było kupić niemal wszystko 
na świąteczny stół – od wędlin i pasztetów, 
przez kiszonki, chrzan i grzybki, aż po gotowe 
dania w słoikach (dla leniwych).

Uwagę przykuwały również piękne stroiki 
i ozdoby świąteczne. A kto jeszcze nie kupił 
prezentu, mógł nadrobić zaległości i nabyć 
ciekawe książki, atrakcyjne zabawki lub mi-
sterną biżuterię.

Główne wydarzenia odbywały się na parkin-
gu przy urzędzie gminy, ale przez większą 
część jarmarku sala koncertowa Centrum 
Kultury Izabelin także tętniła życiem, ko-
lorami i zapachami. Instruktorki pracują-
ce na co dzień w Centrum poprowadziły 
fantastyczne warsztaty: tworzenia ozdób 
choinkowych (Ela Ptasznik i Hanna Kwiet-
niewska), ceramiczne (Agnieszka Oleszek), 
krawieckie (Magdalena Karpowicz). Zaprzy-
jaźniona z CKI Alina Hałuszka uczyła najmłod-
szych jak zdobić świąteczne pierniki. W foyer 
natomiast można było obejrzeć i kupić piękne 
prace malarskie i graficzne Bolesława Gasiń-
skiego, Piotra Romanowskiego i Pawła Radzi-
mowskiego.

Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem… 
– śpiewał za Czerwonymi Gitarami zespół Wo-
kaliza. Jarmark był doskonałą okazją by wła-
śnie pobyć razem, uśmiechnąć się do sąsiada 
i – pomimo braku śniegu – poczuć atmosferę 
nadchodzących świąt.

Karolina Dubaniewicz

Z ŻYCIA GMINY

10 listopada w Centrum Kultury Izabelin obejrzeliśmy przedstawienie teatralne „Sto sza-
leństw czyli świeczka zgasła”. Spektakl powstał z okazji 200. rocznicy urodzin Stani-

sława Moniuszki i jest autorskim połączeniem sztuki Aleksandra Fredry i muzyki Stanisława 
Moniuszki. 

Przedstawienie bardzo spodobało się przybyłym licznie gościom, w tym dzieciom oraz młodzie-
ży. Przed spektaklem mogliśmy poznać potomka Stanisława Moniuszki – Stanisława Wójcika 
– założyciela Fundacji im. Stanisława Moniuszki, który opowiedział o idei powstania spektaklu. 
Miniprelekcję o epoce i sztuce teatralnej wygłosił Paweł Świętorecki. 

W sztuce wystąpili: Anna Maria Adamiak – sopran, Andre Frolov – akompaniament, Joanna Du-
nas jako Jadwiga, Patryk Pawlak jako Władysław. Naszymi gośćmi byli także: Szczepan Szczyk-
no - reżyser i autor scenariusza oraz Agnieszka Wójcik - koordynator projektu.

tekst i fot. Daria Kuźniecow-Dudko

Sto szaleństw czyli świeczka zgasła

PODZIĘKOWANIE
Dyrekcja Centrum Kultury Izabelin serdecznie dziękuje właścicielom i pracownikom 

przedsiębiorstw, sklepów, restauracji, kawiarni, pracowni, szkół i przedszkoli za kolejny 
rok współpracy, życzliwość oraz aktywne wspieranie CKI.

Zgoda. Dom handlowy, Bułka z Masłem, Sklep Wielobranżowy Grażyna Przygoda, 
Delikatesy na Górce, Sklep na Dołku, Kiosk z gazetami w Izabelinie, Kaprys. Sklep 

spożywczo-przemysłowy, Arciszewscy Sp. jawna Sklep Firmowy, Your Place Izabelin, 
Art Cafe, Unique Boutique, Pizzeria Mięta, Hayashi Sushi, Kebab Asian Izabelin, 
Antykwariat Piotruś Pan, Strefa Podmiejska, Formatka Pracownia Ceramiczna 

Małgorzata Fotek, Laboratorium Kosmetyczne Joanna, Carrefour Izabelin, Restauracja 
Kampinówka, Sklep Familijny w Laskach, Sklep TOPAZ (Oleńka), Kwiaty w drodze, 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach. 
Szkoła Podstawowa im. płka S. Królickiego w Izabelinie, Gminne Przedszkole w 

Laskach, Gminne Przedszkole w Izabelinie

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy Państwu 
zdrowia, radości i wiele uśmiechu 
na każdy dzień nadchodzącego 
Nowego Roku 2020

dyrekcja i pracownicy 
Centrum Kultury Izabelin 
oraz redakcja Listów do Sąsiada

fot. Iw
ona M

azurek

fot. Iwona Mazurek

fot. Iwona Mazurek
fot. Michał Starnowski

fot. Michał Starnowski
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Styl życia 
a gospodarowanie odpadami

Powszechne zaczynają być kampanie agitujące za oszczędnym uży-
waniem energii, wody czy zmniejszeniem emisji gazów. Wśród nich 

godna rozpowszechniania jest koncepcja GOZ (Gospodarka o Obiegu 
Zamkniętym). Koncepcja ta zakłada odejście od gospodarki linearnej 
opierającej się na zasadzie: weź – wyprodukuj – zużyj – wyrzuć. Celem 
jest zbudowanie modelu cyrkularnego, działającego zgodnie z zasadą: 
weź – użyj – przetwórz – użyj ponownie. W GOZ obowiązuje określona 
hierarchia postępowania z odpadami. Po pierwsze, należy zapobiegać 
ich powstawaniu, a to możemy osiągnąć np. wracając do korzystania 
z przedmiotów wielokrotnego użytku; po drugie, kiedy już powstaną, 
możemy spróbować je przetworzyć i dać im drugie życie, używając ich 
w inny sposób. Z inicjatywy Ministerstwa Środowiska powstał pilotażowy 
program „GOZ w gminie”, w którym biorą udział trzy gminy z różnych 
stron Polski.

Podobnymi zasadami kieruje się również coraz bardziej popularny na ca-
łym świecie ruch „Zero waste”, czyli „brak marnowania” = „brak śmieci” 
. Bezśmieciowy styl życia sprowadza się w praktyce do konsekwentnego 
stosowania kilku zasad:

1. Refuse (odmawiaj) – nie gódź się na zbędne zanieczyszczenia, odma-
wiaj ulotek reklamowych, jednorazowych opakowań, a także wszelkich 
produktów wyprodukowanych ze szkodą dla środowiska. 

2. Reduce (ograniczaj) – redukuj liczbę przedmiotów, prowadź możliwie 
minimalistyczne życie, otaczaj się tylko tym, czego faktycznie używasz 
i co jest ci niezbędne do życia.

3. Reuse (używaj ponownie) – nie stosuj rozwiązań jednorazowych. Uży-
waj wielorazowych opakowań, termosów, naczyń, serwetek, artykułów 
higienicznych ulegających biodegradacji. Używaj ponownie także tego, 
co na pierwszy rzut oka jest już śmieciem (na przykład zasadź kwiatki 
w dziurawym garnku, zamiast kupować nową doniczkę albo szklaną bu-
telkę po oleju dokładnie umyj, wyparz i wlej do niej domową nalewkę).

4. Recycle (segreguj i przetwarzaj) – zadbaj o to, żeby zbędne rzeczy 
zostały przerobione na coś pożytecznego. Segreguj śmieci (papier moż-
na przetwarzać nawet sześciokrotnie) i zanoś do stosownych punktów, 
przerabiaj co się da nawet w domu (na przykład ze starego prześciera-
dła uszyj materiałową torbę na zakupy).

5. Rot (kompostuj) – kompostuj odpadki organiczne, otrzymując z nich 
energię lub naturalny nawóz. Stosuj produkty, które po zużyciu mogą 
trafić na kompost (na przykład drewnianą szczoteczkę do zębów, ko-
nopną myjkę do naczyń).

6. Repair (naprawiaj) – ceruj ubrania, zanoś buty do szewca, spawaj 
pękniętą ramę roweru, lutuj złamany kabel.

7. Remember (pamiętaj) – ucz się żyć świadomie, pamiętaj, że twoje 
wybory konsumenckie i to jak spędzasz czas mają wpływ na środowi-
sko. I przede wszystkim pamiętaj o powyższych zasadach.

Niestety wielu z nas nie ogranicza się w ilości produkowanych odpadów, 

co najczęściej spowodowane jest trudnościami w oddawaniu ich w celu 
ponownego wykorzystania. Na szczęście wraz z rosnącą świadomością 
pojawia się coraz więcej akcji nadających wartość odpadom. W Pozna-
niu i Żywcu szklane butelki po piwie przyjmowane są bez konieczności 
okazania paragonu zakupu. To samo z butelkami typu PET i puszkami, 
dla których przyjmowania do zwrotu instalowane są specjalne automaty 
i liczba ich systematycznie rośnie. Oddolne akcje typu „Jadło-dzielnia”, 
„Po-dzielnia” czy „Współ-dzielnia” ograniczają konsumpcjonizm i zapo-
biegają wyrzucaniu żywności i zbędnych przedmiotów, bo przecież to, 
co nam jest niepotrzebne, może przydać się komuś innemu. Nikogo już 
nie dziwi stojący w sklepie mlekomat, w którym można nalać mleko do 
przyniesionego naczynia, czy klient pakujący towary do własnoręcznie 
wykonanej torebki. Wracają do łask zakłady naprawcze. Przykładów 
jest coraz więcej i każdy z nas może przestać zaśmiecać naszą planetę.

Pozostaje zachęcić do dokonywania właściwych wyborów.

Małgorzata Piekarska

Na gospodarowanie odpadami powinniśmy patrzeć w dużo szerszym 
niż dotychczas kontekście. Pogarszający się stan środowiska naturalne-
go, a przede wszystkim jego zanieczyszczenie przez ludzi,  powoduje, 
że jednym z priorytetów powinno być propagowanie wszelkich działań 
przeciwdziałających. 

Izabelin, dnia 4 grudnia 2019 r.

GPA.6722.27.1.2019.AK

O B W I E S Z C Z E N I E
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. 

Dodatkowy nieprzekraczalny termin składania wniosków: 29 lutego 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Izabelin. 

 Wójt Gminy Izabelin
 /-/ Dorota Zmarzlak

Z ŻYCIA GMINY

Tworzymy uchwałę krajobrazową dla gminy Izabelin
Rozpoczynamy prace nad upo-
rządkowaniem przestrzeni pu-
blicznej naszej Gminy. Narzędzie 
do działania dała nam tzw. usta-
wa krajobrazowa, która weszła 
w życie w 2015 r. 

Chcemy aby dokument docelowo regulował 
kwestie:

- reklam w tym szyldów (np. maksymalne 
powierzchnie tablic reklamowych, miejsca sy-
tuowania reklam typu: elewacje budynków, 
okna budynków, balustrady, tarasy, ogrodze-
nia, słupy ogłoszeniowe, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej);

- obiektów małej architektury (np. kolorysty-
kę i materiały, z których będą wykonane ław-
ki, kosze na śmieci, słupy ogłoszeniowe,  itp. 
obiekty służące rekreacji codziennej i utrzyma-
niu czystości);

- ogrodzeń (np. maksymalne wysokości ogro-
dzeń i cokołów, przezierność ogrodzeń,  rodza-
je materiałów, z których mają być wykonane 
oraz ich kolorystykę).

Uchwała krajobrazowa jest szansą na poprawę 
estetyki naszej gminnej przestrzeni. Da nam 

realny wpływ na formę i miejsce sytuowania 
wszechobecnych reklam, pomoże zapobiec 
dalszemu oszpecaniu krajobrazu naszej gminy. 

Dokument dotykał będzie nie tylko przestrzeni 
publicznej, ale także prywatnej. Dlatego też 
przy jego tworzeniu zależy nam na dialogu 
z mieszkańcami i przedsiębiorcami. To, że jest 
to duże wyzwanie pokazują doświadczenia 
innych samorządów w całym kraju. W lutym 
2019 r. dokument obowiązywał w 0,8% gmin 
w Polsce. Dotychczas uchwałę krajobrazową 
udało się wprowadzić w życie tylko niewielu 
dużym miastom w Polsce (np. Gdańsk, Łódź). 
W naszym województwie uchwała obowiązuje 
tylko w dwóch gminach miejskich: Ciechano-
wie i Piasecznie. 

Etapy tworzenia dokumentu:

• Podjęcie uchwały intencyjnej przez Radę 
Gminy (26.10.2019 r.);

• Zbieranie wniosków oraz wybór Wyko-
nawcy dokumentu (do 29.02.2020 r.);

• Sporządzenie projektu dokumentu;

• Uzgodnienie projektu dokumentu z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków;

• Zebranie opinii od Regionalnego Dyrek-
tora Ochrony Środowiska, Marszałka Wo-
jewództwa, Państwowej Straży Pożarnej;

• Konsultacje społeczne (w tym warszta-
ty), zbieranie uwag i ich rozpatrzenie przez 
Wójt Gminy;

• Przyjęcie uchwały przez Radę Gminy wraz 
z rozpatrzeniem uwag, nieuwzględnionych 
przez Wójt Gminy;

• Okres przejściowy dostosowania do za-
sad i warunków określonych w uchwale 
(vacatio-legis);

• Wejście w życie przepisów uchwały;

Wnioski do uchwały krajobrazowej można skła-
dać osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Iza-
belin, 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 ad-
res: kancelaria@izabelin.pl, w terminie do dnia 
29 lutego 2020 r.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie inter-
netowej: www.bip.izabelin.pl w zakładce „pla-
nowanie przestrzenne”, „dokumenty w trakcie 
sporządzania”.

Aneta Iwan
Referat Architektury i Planowania Przestrzennego

Urzędu Gminy Izabelin

 Źródło: w
w

w
.google.pl/m

aps

Zdjęcie ogrodzeń w pierwszej kolumnie: 
Źródło: A. Czachowska, M. Skotnicka 
(2017).»Wzornik Architektoniczny dla 
Regionu Puszczy Kampinoskiej» str. 22 Wyd. 
Fundacja Sendzimira.
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„KOMEDA” 
koncertuje
W sobotę wystąpili dla nas najmłodsi 

uczniowie szkoły z programem „Co 
nam w duszy gra”. Z akompaniamentem gitary 
akustycznej wykonali dla nas piękne, roman-
tyczne ballady. Dla niektórych były to pierwsze 
stawiane na dużej scenie kroki, więc tremy 
było dużo, ale Joanna Pawlik – instruktorka 
śpiewu – bardzo swoich podopiecznych wspie-
rała. Z pewnością z czasem wszyscy nabiorą 
pewności siebie, takiej jak ich starsi koledzy, 
którzy występowali następnego dnia. 

Występ starszych uczniów nosił tytuł Dziwny 
jest ten świat i był to koncert poświęcony nie-
żyjącym już wybitnym artystom. Usłyszeliśmy 
nie tylko wspomniany utwór Czesława Nie-
mena, ale również piosenki Andrzeja Zauchy, 
Zbigniewa Wodeckiego, Anny Jantar, Kory, 
Amy Winehouse, Arethy Franklin, Dawida Bo-
wie, Whitney Houston, Freddiego Mercury’ego 
i wielu innych. To były niezwykłe, pełne mocy 
występy uczniów z klasy Magdaleny Ptaszyń-
skiej i towarzyszących im muzyków. Młodzi  
artyści dali publiczności  bombę pozytywnej 
energii, radości, wspomnień, wzruszeń, a cza-
sem nostalgii. Były tańce, śpiewy i kolorowe 
stroje. A na koniec wielkie brawa!

Młodzi, pełni zapału ludzie aż rwą się do kolej-
nych występów, dlatego 15 grudnia wystąpili 
po raz kolejny z repertuarem świątecznym. 
I odnieśli kolejny sukces, a publiczność wpro-
wadzili w miły odświętny nastrój. 

red.
zdjęcia z archiwum ASMRiJ im. K. Komedy

Centrum Kultury Izabelin wspiera talenty i ludzi z pa-
sją. Dlatego z radością udostępniamy naszą scenę 

tym, którzy śpiewają, tańczą i rozwijają wszelkie 
swoje zdolności. Szczególnie, jeśli jest to młodzież. 

Od lat współpracujemy z Autorską Szkołą Muzyki Roz-
rywkowej i Jazzu im. K. Komedy w Warszawie. Szkołę 

potocznie nazywa się w środowisku „Komedą”, dla-
tego dwa koncerty, które odbyły się w dniach 23-24 
listopada nazwaliśmy właśnie Weekend z „Komedą”.

KULTURA

Centrum Kultury Izabelin wspiera sztukę w peł-
nym tego słowa znaczeniu. Efektem tego były 
dwa wernisaże malarstwa w listopadzie i werni-
saż rysunku w grudniu. 

Jako pierwsza swoje prace zaprezentowała Anna Szcześniak, 
niepełnosprawna malarka ziemi łowickiej, której obrazy urzeka-

ją polskością, barwami, sielskimi wiejskimi krajobrazami, ciekawą 
martwą naturą, po prostu zatrzymaniem chwili. 

Drugim świętem koloru, było spotkanie z trzema artystkami pro-
pagującymi styl vedic art. Grażyna Cholewińska, Marianna Górska 
oraz Bożena Lewicka opowiedziały o swoich pasjach i obrazach. 
Jako że malarstwo intuicyjne jest sztuką duszy i tego, co nam 
w niej gra oraz jest połączone z aspektami psychologicznymi, do-
datkową atrakcją był warsztat uważnego oddychania. Na koniec 
zebrani goście namalowali wspólny obraz pt. „Marzenia”, który zo-
stanie przekazany na cel charytatywny.

Trzeci wernisaż odbył się w piątek 13 grudnia. Podziwialiśmy pra-
ce Pawła Radzimowskiego, który przelał na papier swoje wizje 
z pogranicza jawy i snu.

Wszystkie wernisaże przebiegły w magicznej atmosferze, 
przy dobrej kawie. Zainspirowały gości do tworzenia, pogłębiły 
wiedzę z dziedziny malarstwa i napełniły serca radością.

Iwona Mazurek

Zdjęcie na górze: Wernisaż Vedic Art, fot. Daria Kuźniecow-Dudko

Zdjęcie po prawej: Wernisaż Pawła Radzimowskiego, fot. Joanna Radzimowska

Zdjęcie na dole: Wernisaż Anny Szcześniak, fot. Hanna Kwietniewska

Ze sztuką nam po drodze
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Skazany na jazz
Z Włodzimierzem Nahornym – jednym z najwybitniejszych polskich jazzmanów – o muzyce, sporcie i… 
dzieciństwie rozmawiała Iwona Mazurek

Gdyby miał Pan opisać siebie w trzech 
słowach, to co by Pan powiedział?
Mam nadzieję: normalny, mam nadzieję: 
optymista (zamyślenie…). Trudno mi jest 
określić samego siebie. Prędzej potrafiłbym 
powiedzieć, jaki chciałbym być albo jak 
chciałbym być odbierany. A to nie zawsze wy-
chodzi tak, jak byśmy chcieli. Chęci człowieka 
to za mało, potrzebna jest jeszcze ogromna 
praca. Podobnie jak z grą na instrumencie. 
Człowiek w każdym zawodzie chce być naj-
lepszy na świecie, ale żeby takim być, musi 
się nieźle namęczyć. 

To ja podpowiem trzecie określenie – 
skromny!
To jest złudne, ale myślę, że skromność jest 
właściwie każdemu dana, bo więcej jest ludzi 
normalnych – czyli skromnych – niż bufonów. 

Wsiada Pan do pociągu i jedzie na prze-
jażdżkę po swoim życiu. Pierwszy przy-
stanek to „teraźniejszość”, środkowy to 
Pan jako czterdziestolatek, a ostatni to 
dziarski „18-letni młodzieniec”. Co Pan 
widzi?
Każdy wiek ma bardzo wiele dobrych stron. 
Teraz szczególnie to widzę i odczuwam. Jak 
większość ludzi, miałem w sobie lęk przed 
starością. Szczególnie wtedy, gdy brakowało 
sił witalnych. Ale jeśli człowiek fizycznie daje 
sobie radę, to starość ma bardzo wiele uroku. 

Życie czterdziestolatka to najbardziej twór-
czy okres w życiu człowieka, bo już zdobył 
doświadczenie, ale jednocześnie ma bardzo 
dużo sił, by posuwać się naprzód, a nie odci-

nać kupony, jak to się brzydko mówi. 

Natomiast osiemnaście lat to najwspanialszy 
okres, bo to są studia i jedna wielka przygo-
da. Obijałem się i byłem leserem pod każdym 
względem oprócz muzyki. Jej poświęcałem 
większość czasu i aktywności. Muzyka od za-
wsze była moją pasją i wielką miłością. Z dru-
giej strony chciałem skończyć studia jak naj-
mniejszym kosztem. Zresztą to mi się udawa-
ło. Jak przeglądałem kiedyś moje świadectwa 
z wczesnej szkoły podstawowej (mój tata je 
zbierał od szkoły podstawowej aż do matury), 
to już wtedy zdarzały mi się trójki, co u tak 
małych dzieci jest raczej rzadkością. Na ma-
turze miałem same tróje i jedną ocenę bardzo 
dobrą z WF-u oraz dobrą z zachowania. Oce-
ny na świadectwie maturalnym były podzielo-
ne na dwie części. Po lewej były przedmioty 
ogólnokształcące i same tróje, a po prawej 
przedmioty zawodowe, czyli muzyczne m.in. 
historia muzyki, gra na instrumentach, i tam 
już miałem same bardzo dobre i dobre. Jeśli 
uważałem, że jakieś przedmioty niekoniecz-
nie mi się przydadzą, nie przykładałem się 
do nich. Miałem jednak bardzo dobre oceny 
z przedmiotów swoich zainteresowań. 

W tamtym okresie na równi z muzyką w duszy 
grał mi sport. Wtedy były olimpiady Wyższych 
Szkół Artystycznych. Ja kończyłem uczelnię 
w Sopocie, gdzie było około 120 studentów, 
z czego 80 procent stanowiły dziewczyny. 
Chłopaków było dużo mniej. Dzięki temu, po-
mimo mojego niskiego wzrostu, dostałem się 
nawet do drużyny koszykówki. Uprawiałem 

wszelkie sporty, glównie dla punktów, które 
się zbierało dla uczelni. To były bardzo po-
ważne zawody! Przecież olimpiada to nie byle 
co. Byli sędziowie, miałem kolce do biegów 
i skoków, byłem odpowiednio przygotowany 
(śmiech). Graliśmy w koszykówkę i piłkę noż-
ną. Był sport, brydż i muzyka.

No i dziewczyny!
No, dziewczyny też (śmiech).

W środowisku muzycznym jest Pan nazy-
wany Szopenem jazzu. Dlaczego wybrał 
Pan właśnie jazz?
Byłem skazany na jazz. Miałem dużo starsze 
rodzeństwo, które urodziło się na Ukrainie. 
Razem z rodzicami musieliśmy uciekać z Wo-
łynia. Ja urodziłem się po drodze, już na Pod-
lasiu. Byłem kilkanaście lat młodszy od siostry 
i brata. Kiedy miałem 3-4 lata i zaczynałem 
cokolwiek rozumieć, to siostra miała już swo-
ich chłopców. I tak się złożyło, że wszyscy jej 
narzeczeni interesowali się muzyką. Jeden, 
który później został jej mężem, był współza-
łożycielem pisma Jazz. Z wykształcenia był 
inżynierem, ale umiał grać na pianinie boogie 
woogie i inne dziwne dla mnie wtedy melodie. 
Miał też olbrzymią płytotekę, więc kiedy by-
łem w liceum muzycznym miałem dostęp do 
wielu płyt, jak mało kto w Polsce. Wtedy były 
patefony z wymiennymi szpilkami, na płyty 
(78 obrotów). Te szpilki trzeba było wymie-
niać po 2-3 razach. Ale ja znalazłem sposób 
na przedłużenie ich żywotności. Kładłem na 
ramieniu patefonu pudełko zapałek, które je 
obciążało niszcząc płytę, ale jednocześnie igła 
służyła dłużej. Już wtedy, jako młody chło-
paczek słuchałem jazzu. Inny narzeczony sio-
stry uwielbiał z kolei Szopena. I to połączenie 
z dziecięcych lat oddziaływało na mnie i pozo-
stawiło trwały ślad, bo cały czas interesuję się 
i Szopenem i jazzem.

Ostatnia płyta Ballad Book. Okruchy 
dzieciństwa, to właśnie odniesienie do 
młodych lat i tych wszystkich wspania-
łych wspomnień.
Bo to są najpiękniejsze wspomnienia. 
Z Radzynia Podlaskiego, gdzie się urodziłem 
i z Kwidzyna, gdzie się wychowywałem. Lata 
dziecięce, przedszkolne i szkolne pozostawia-
ją w człowieku ogromny sentyment. Posze-
dłem do szkoły w 1947 roku. Pomimo, iż były 
to lata powojenne, wielu rzeczy brakowało 
i żyło się bardzo ubogo, to zapamiętałem je 
jako bardzo szczęśliwe. Rodzice jakoś sobie 
radzili, a ja nigdy nie odczuwałem głodu, po-
mimo że jadło się skromnie. Przysmakiem był 

chleb pokropiony wodą i posypany cukrem.

Gdyby nie byłby Pan muzykiem, to kim?
Oczywiście sportowcem. Zawsze wybierałem 
sport, który wymagał wysokiego wzrostu np. 
w piłce nożnej byłem bramkarzem, a w lekko-
atletyce sprinterem. Jak wspomniałem, gra-
łem też w koszykówkę. Byłem bardzo spraw-
ny fizycznie. Pamiętam, że w szkole średniej 
była ogromna moda na sport. Wszyscy chcieli 
coś uprawiać. Zapisywali się do różnych sek-
cji. Ja będąc w liceum chodziłem do AZS-u na 
treningi gimnastyki akrobatycznej (przyrzą-
dowej) i jak się okazało miałem jako trenera 
pana Kuśmierowicza, który był wielką posta-
cią na wybrzeżu i bardzo dobrym trenerem. 
To on pokazał mi jak się poruszać, jak ob-
chodzić się z kółkami, poręczami, i to mi zo-
stało do dzisiaj. Codziennie się gimnastykuję, 
jestem sprawny, grając na scenie staram się 
nie garbić.

Jest Pan jednym z najlepszych i najbar-
dziej wszechstronnych muzyków. Grywał 
Pan też z najlepszymi. Jakie to ma dla 
Pana znaczenie? 
To zależy, w którym okresie. Jak byłem bar-
dzo młody, to jazz dopiero raczkował. Gra-
liśmy wtedy na wybrzeżu, to był m.in. czas 
pierwszego festiwalu w Sopocie w 1956 roku, 
jam sessions. Każdy z nas marzył, by zagrać 
z jakimś zagranicznym muzykiem. Wiedząc, 
że jest na to szansa, ćwiczyliśmy w pocie czo-
ła, by bez wstydu zagrać z lepszymi od siebie. 
Wtedy to była jedyna droga, by się kształcić. 
W tamtych czasach nie było żadnych mate-
riałów, więc pozostawało podpatrywanie, 
a potem naśladowanie. Czekaliśmy z kolega-
mi w Gdańsku, kiedy przyjedzie na przykład 
Zbyszek Namysłowski albo artyści z Ameryki, 
by nauczyć się czegoś nowego i podnieść so-
bie poprzeczkę. Wtedy nie było nawet możli-
wości kupna płyt, dlatego, gdy ktoś z nas miał 

zagraniczną płytę, to przegrywaliśmy ją sobie 
na magnetofony szpulowe, by posłuchać cze-
goś nowego. Nie mieliśmy paszportów, więc 
wyjazdy za granicę też nie były możliwe. Moż-
liwości rozwoju były bardzo ograniczone. 

Pana zespół Nahorny Trio istnieje już po-
nad 30 lat. Jesteście już jak stare dobre 
małżeństwo. Czy są między wami jakieś 
kłótnie i sprzeczki, czy rozumiecie się bez 
słów?
Oczywiście, że są. Nie może być samych kom-
plementów i picia sobie z dzióbków. Muszą 
być różnice zdań, starcia, musi ktoś huknąć, 
tupnąć czy chcieć postawić na swoim. Mnie 
jako szefowi jest pewnie trochę łatwiej, co 
nie oznacza, że każdy z kolegów nie próbuje 
przeforsować swojego zdania. Na szczęście 
jazz jest tego rodzaju muzyką, że nie ma 
w niej rzeczy napisanych od początku do koń-
ca. Każdą melodię można zmienić, przedysku-
tować, to wszystko jest płynne. Kiedy gramy 
nie swoje utwory, np. Bacha, Mozarta czy 
Chopina, to są to tylko nasze propozycje i in-
terpretacje. Celem każdego muzyka jest jak 
najlepiej i najpiękniej wykonać dany utwór, 
a nie jak najwierniej.

Czy czegoś Pan w życiu żałuje?
Ogólnie chyba nie. Na co dzień żałuję czasa-
mi, że czegoś nie zdążyłem zrobić. Pewnie, że 
wielu rzeczy bym chciał dokonać. Żałuję, że 
nie miałem możliwości wyjazdu za granicę, by 
się kształcić. Taki pobyt w USA to jest nie tyl-
ko nobilitacja, ale również doświadczenie tej 
muzyki, która stamtąd się wywodzi, od czar-
nych jazzmanów. Jak pobędzie się w Nowym 
Jorku czy Kalifornii, to przesiąka się zupełnie 
innym sposobem grania, a przede wszystkim 
innym sposobem myślenia. Żałuję, że nie 
było mi to dane. 

Są rzeczy czy sprawy, których się w życiu 
żałuje, ale nie można nikogo obwiniać za to, 

że nie było takiej możliwości czy szansy, bo 
w sumie szanse zawsze są, tylko może siły, 
chęci i motywacji brakuje... 

Mam dużo znajomych i przyjaciół, z którymi 
grywałem w latach 60. i 70. Oni wyemigro-
wali do Szwecji, Holandii czy Niemiec, tam się 
osiedlili i tam zrobili kariery. Będę niedługo 
grał na Festiwalu Pianistów Jazzowych w Ka-
liszu z Bronkiem Suchankiem, z którym się 
nie widziałem ponad 30 lat. On wyjechał na 
zachód, a teraz mamy wspólny koncert. Ko-
respondujemy mailowo, dzwonimy do siebie, 
by te utwory jakoś sobie nawzajem przeka-
zać. Teraz można internetowo robić próby, 
a kiedyś to było nie do pomyślenia. My prze-
syłamy sobie materiały, na kilka godzin przed 
koncertem robimy próby i potem gramy. To 
samo opowiadał mi Leszek Możdżer, którego 
zespół ma międzynarodowy skład i oni robią 
wszystkie próby przez Internet. To jest zupeł-
nie inne podejście i sposób na muzykę. 

Jakie są zatem Pana plany na przy-
szłość?
Zdążyć zrobić jak najwięcej. Przy ostatnich 
dwóch płytach mówiłem, że to już są ostat-
nie, że czas już trochę zwolnić i pograć to, co 
się do tej pory nagrało, ale wciąż pojawiają 
się nowe ciekawe propozycje, a człowiek chce 
wziąć w tym udział. Moja już chyba ostatnia 
płyta Nahorny Trio Ballad Book. Okruchy dzie-
ciństwa to jest takie podsumowanie życia.

A jakie Pan ma marzenia?
Żebyśmy zdrowi byli. Starość niedostrzegal-
nie, ale jednak mnie dotyka. Jestem czynny 
zawodowo, pracuję w Gdańsku na uczelni, 
gram koncerty, nagrywam płyty z różnymi ze-
społami, ale wiem, że będzie coraz trudniej to 
wszystko pogodzić i dać sobie radę.

Trzeba jednak wierzyć, że będzie dobrze. 
Tego z serca Panu życzę!

Nahorny Trio - co, jeśli nie jazz

Trzech wytrawnych muzyków, Włodzimierz 
Nahorny (fortepian), Mariusz Bogdano-

wicz (kontrabas) i Piotr Biskupski (perkusja) 
– tworzą zespół Nahorny Trio. Grają ze sobą 
ponad 30 lat. Mają swoje zdania, ale zawsze 
wygrywa kompromis. Szefem jest Włodzi-
mierz Nahorny.

 „Każdy koncert z nim, jest jak chodzenie po 
świeżym śniegu, nowe, inne, nieznane”- tak 
o swoim przyjacielu Włodzimierzu Nahornym 
mówi Mariusz Bogdanowicz. Na scenie two-
rzą całość, jeden organizm, gdzie każda część 
choć kompletna i samodzielna, razem tworzy 
wulkan energii. I dali tego wyraz 16 listopada, 
kiedy występowali na naszej rodzimej scenie. 
Artyści wykonali utwory ze swojej ostatniej 
płyty pt. „Ballad Book. Okruchy dzieciństwa”.  

To były melodie pełne magii i mocy, ale też 
spokoju, zadumy i refleksji. Są odpowiedzią  
na otaczający nas pośpiech, zgiełk i krzyk. Za-
skakiwały swoim brzmieniem, czasem wzru-
szały, a niekiedy rozbawiały do łez. Jedno jest 

pewne – wywoływały emocje. Były brawa, bisy 
i cudowna energia, która pozostanie z nami na 
dłużej.

Iwona Mazurek

fot. Grzegorz Nowicki

fot. Grzegorz Nowicki
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Dla matki najtrudniejsza jest krytyka 

Jak to jest być mamą Roberta Lewan-
dowskiego? 
IWONA LEWANDOWSKA: Mój syn osiągnął 
w sporcie bardzo dużo. Jestem z niego dumna. 
Ale przez to bywa również atakowany. A dla 
matki najtrudniejsza jest krytyka. Łatwo sta-
wiać zarzuty nie znając człowieka. Dla ludzi to 
jest znany piłkarz, dla mnie to mój syn. I gdy 
czytam komentarze: „Robert się zablokował”  
to mnie to boli. 

Ogląda Pani wszystkie mecze Roberta? 
Oczywiście. Często latam do Monachium, żeby 
obejrzeć Roberta w akcji. Staram się towarzyszyć 
synowi w szczególnie ważnych momentach. 

Skąd u Roberta taka pasja do sportu? 
Robert trochę nie miał wyjścia (śmiech). Razem 
z moim mężem byliśmy sportowcami. Mąż był 
judoką, Mistrzem Europy juniorów. A ja byłam 
siatkarką pierwszoligową. Po studiach, po mo-
jej karierze siatkarskiej i po karierze sportowej 
męża, zaczęliśmy pracę jako trenerzy i nauczy-
ciele. Ja byłam trenerem piłki siatkowej, mąż 
był trenerem judo. W międzyczasie urodził się 
Robert, który od kołyski bawił się piłką. 

Wygląda na to, że Pani syn był skazany na 
sport ... 
... trochę tak. Większość jego rówieśników ba-
wiła się w piaskownicy. A Robert biegał za piłką 
na murawie. 

Niektórych może to dziwić, że Pani – 
mama znanego piłkarza, została przy 
swoim normalnym życiu. Od lat jest Pani 
nauczycielką w szkole w Lesznie. 
Sport uodparnia i ustawia priorytety. Mnie nie 
przewróciło się w głowie tylko dlatego, że mój 
syn osiągnął sportowy sukces. Robert to Ro-
bert. A ja to ja. Mam swoje życie, które bardzo 
lubię. I nie zamierzam go zmieniać. 

Nie męczy Pani duże  zainteresowanie 
mediów? 
Tak, trochę mnie to irytuje. Niektórzy twierdzą, 
że leżę na pieniądzach i nie muszę pracować. A  
ja chcę robić to, co robiłam do tej pory. I tyle. 

Dlaczego jest Pani nauczycielką? 
Kocham swój zawód, bo kocham sport i dzieci. 
Gdybym nie kochała tego co robię, to może 
nie pracowałabym w szkole do tej pory. Ale to 
bardzo ciężka praca, często niedoceniana. 

Czy jest Pani wymagającą nauczyciel-

Nie przewróciło mi się w głowie, tylko dlatego, że mój syn osiągnął sportowy sukces. Robert 
to Robert. A ja to ja. Mam swoje życie, które bardzo lubię. I nie zamierzam go zmieniać – 
mówi Iwona Lewandowska, mama znanego piłkarza Roberta Lewandowskiego, 
która jest nauczycielką WF-u w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie. 

ką? Często daje Pani „wycisk” swoim 
uczniom? 
Jestem wymagająca. Ale wszystko zależy od 
tego, z jakim uczniem mam do czynienia. Jeśli 
widzę otyłe dzieci, które mają słabą koordy-
nację, to podchodzę do nich inaczej niż do 
uczniów, którzy takich problemów nie mają. 
Nie można stawiać jedynek czy dwójek, bo to 
zniechęca. Robię wszystko, żeby ich dowarto-
ściować, wesprzeć. Wtedy dzieci rozkwitają. 

Czy Pani syn jako dziecko był grzeczny? 
Chłopak nie może być grzeczny, ale z moim 
Robertem nie było żadnych problemów. Pa-
miętam, raz była taka sytuacja, że Robert 
dostał z jakiegoś przedmiotu trójkę. A ogólnie 
miał bardzo dobre stopnie. A ja – mama na-
uczycielka – wzięłam dziennik do ręki i mówię 
do niego: Co to jest za trója? Nie pójdziesz na 
trening! Robert popatrzył na mnie i powiedział: 
Mamo! Wiesz co ty mówisz? Przecież popra-
wię tę tróję. Zakazywanie pójścia na trening to 
była dla niego najgorsza kara. 

Czy Robert chodził na wagary? 
Nie. 

Jak Pani  wspomina początek kariery Ro-
berta? 
Nie było mu łatwo. Musiał się przebić. Naj-
pierw do Lecha Poznań, a potem do Dortmun-
du i Bayernu. A przecież na początku nie znał 
języka. Ale poradził sobie doskonale. 

Czy wnuczka Klara przyjeżdża do Pani tu-
taj do Leszna? 
Nie. Robert i Ania mają swoje mieszkanie 
w Warszawie. Gdy przylatują do Polski jadą do 
siebie. Tam Klara ma swój pokój, łóżeczko, za-
bawki. I właśnie tam się spotykamy. 

A jaka jest Pani wnuczka? 
Żywiołowa (śmiech). Ćwiczy ze mną i ze swoją 
mamą Anią. Cały czas przygląda się mamie, 
gdy prowadzi zajęcia. Mają fantastyczną re-
lację. Ania i Robert są cudownymi rodzicami. 
Wspaniale jest na nich patrzeć. Bardzo się cie-
szę, że Robert ma tak udaną rodzinę. 

Dziękujemy za rozmowę. 

Rozmawiali: Daria Jagodzińska, Aleksandra 
Chojcan, Jan Bachulski i Adam Ciećwierz. 

Zdjęcie: Od lewej: Jan Bachulski, Iwona Le-
wandowska, Aleksandra Chojcan, Daria Jago-
dzińska, Adam Ciećwierz.

Wywiad przeprowadzili Uczniowie
klasy 5c z koła dziennikarskiego 
„Młody reporter”, które działa 

w Szkole Podstawowej
 im. płka Stanisława Królickiego 

w Izabelinie.

KULTURASPORT

W szkole Podstawowej w Izabelinie 
rozpoczął się cykl imprez Orientiada. 

Pierwsza z nich odbyła się 21 listopada na te-
renie szkoły przy ul. 3 Maja 49. Dzieci z klas 
szóstych miały okazję spróbować swoich sił 
w  grze na orientację z mapą. Przedsięwzięcie 
przygotowało Centrum Kultury Izabelin „Czas 
na Sport” we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Imprez Na Orientację i Panem Dariuszem Ma-
zurkiem. Było to już drugie tego typu wyda-
rzenie na terenie gminy Izabelin.

AK, fot. Czas na Sport

SZKOLNA ORIENTIADA 

POTYCZKI SPORTOWE

23 listopada Czas na Sport przeprowa-
dził imprezę pod hasłem Potyczki 

Sportowe – turniej gier. Na dwóch boiskach 
w Szkole Podstawowej rywalizowały drużyny 
oraz jednoosobowe reprezentacje w ringo, 
siatkówce i badmintonie. W turnieju wzięli 
udział: dzieci, młodzież i dorośli, którym do-
pingowali na trybunach kibice.

AK, fot. Czas na Sport
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KULTURASPORT KULTURASPORT

MIKOŁAJKI NA SPORTOWO
III MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TENISA 
STOŁOWEGO 7 grudnia po raz pierwszy 
odbył się w dużej sali gimnastycznej przy 
ul. 3 Maja 49. Dopisali zarówno zawodni-
cy jak i kibice. Rozgrywki przeprowadzono 
w 4 kategoriach: rocznik 2008 i młodsi, 
rocznik 2004-2007, Open i Rodzina. Głów-
nym sędzią turnieju był Paweł Życki.

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ KARATE 
O PUCHAR WÓJTA GMINY IZABELIN 
odbył się 8 grudnia i został zorganizowany 
przez Szkołę Walk KUMA-DE Dominik Seroka. 
Młodzi adepci karate z województwa mazo-
wieckiego Highlander Combat Academy AZS 
UW, Mikasa – Środa Wielkopolska, Tora – 
Grodzisk Mazowiecki, Karateka – Milanówek 
oraz Kampinos, rywalizowali w pojedynkach 
w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Tekst i fot. Czas na Sport
fotorelacja:
FB Czas na Sport Centrum Kultury Izabelin

Podczas Szkolnej Orientiady, Potyczek Sportowych oraz Mikołajkowego Turnieju Tenisa Stołowego została przeprowa-
dzona akcja profilaktyczno-edukacyjna oraz pogadanki na temat uzależnień od alkoholu i innych używek. Uczestnicy 
otrzymali materiały STOP UZALEŻNIENIOM oraz nagrody, które zostały sfinansowane ze środków przeznaczonych na 
profilaktykę 

LOKALNY ANIMATOR SPORTU

Projekt Lokalny Animator Sportowy jest 
systemowym rozwiązaniem, którego 

głównym celem jest upowszechnianie ak-
tywności fizycznej i sportu wśród dzieci 
i młodzieży w zajęciach pozaszkolnych 
w okresie od marca do listopada. Jest on 
współfinansowany przez Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki oraz gminę Izabelin.

W tegorocznej edycji LAS-u, w zajęciach 
w Laskach regularnie uczestniczyło ponad 
50 dzieci i młodzieży pod okiem dwóch 
trenerów – animatorów. Młodzi sportowcy 
najczęściej chcieli grać w piłkę nożną, ale 
szybko polubili też inne gry zespołowe, 
takie jak rugby, koszykówka, piłka ręczna 
i rzucanka. Od września, gdy część zajęć 

odbywała się na nowopowstałym boisku 
przy szkole w Izabelinie, dzieci mogły spró-
bować swych sił w dyscyplinach indywidual-
nych, gimnastyce sportowej i lekkoatletyce. 
Zwieńczeniem pracy Animatorów w tym 
roku, był turniej gier zespołowych ,,Spor-
towe Potyczki” zorganizowany wspólnie 
z Centrum Kultury Izabelin „Czas na Sport”. 
W czasie turnieju chcieliśmy pokazać jak 
można atrakcyjnie i aktywnie spędzić czas.  

Kamil Brzozowski

Z końcem listopada zakończył się sezon „Orlikowy” a wraz z nim 
kolejna edycja programu Lokalny Animator Sportu 2019. 

Zajęcia AS 
Animator Sportu

3 grudnia wystartowały nowe zajęcia 
dla dzieci i młodzieży (aktywności 

sportowo-rekreacyjne: gry, konkursy, 
wyścigi, ćwiczenia ogólnorozwojowe).

Zajęcia odbywają się w Szkole 
Podstawowej w Izabelinie:

wtorki 16.00 – 17.30 
duża sala gimnastyczna, 

(dzieci 7 – 10 lat)

czwartki 16.00 - 17.30 
sala z lustrami/duża sala gimnastyczna 

(młodzież 11 – 14 lat)

Obowiązują zapisy przez 
www.strefazajec.pl 

KARNAWAŁOWE 
LODOWISKO

-  gry -  zabawy -
-  konkursy rodzinne  -
- konkurs na najlepsze 

przebranie karnawałowe -

18 stycznia 2020 sobota 
godz. 16.00 - 19.00 

lodowisko przy szkole podstawowej w Izabelinie

wstęp 
wolny

LODOWISKO 
GMINNE 

SEZON 2019/2020
wstęp wolny

godziny otwarcia: 
codziennie 9:00 - 21:00

poniedziałek – piątek 
9:00 - 15:00 zajęcia szkolne 
(gdy nie ma zajęć lodowisko 

jest ogólnodostępne)

przerwa techniczna 15:00 - 16:00

Godziny otwarcia 
w okresie świątecznym

24 grudnia  9:00 – 14:00
25 grudnia  nieczynne
26 grudnia  16:00 – 21:00
31 grudnia  9:00 – 14:00
1 stycznia   16:00 – 21:00
6 stycznia   11:00 – 21:00

Przy lodowisku znajduje się bezpłatna 
wypożyczalnia łyżew.

W przypadku niesprzyjających warunków 

atmosferycznych lodowisko będzie czasowo 

zamknięte. Komunikaty o zamknięciu będą 

dostępne na www.centrum.izabelin.pl,  

Fb Centrum Kultury Izabelin Czas na Sport, 

Fb Urząd Gminy Izabelin oraz w formie 

ogłoszenia na lodowisku.

Regulamin lodowiska i wypożyczalni łyżew 

na stronie www.centrum.izabelin w zakładce 

Czas na Sport

Pełna oferta rekreacyjno-sportowa 
www.strefazajec.pl 

KOLEJNE ZWYCIĘSTWO W TAŃCU…
Grupa Akademii Tańca LOFF z Izabelina 

w sobotę 16 listopada 2019 godnie re-
prezentowała gminę zdobywając 3 miejsce na 
Ogólnopolskim Turnieju Formacji Tanecznych 
„Taneczne Pejzaże” w kategorii Taniec nowo-
czesny 12-15 lat. Grupę prowadzi pani Magda-
lena Krasowska. Gratulujemy! 

zdjęcia przesłane przez M. Krasowską
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ZWIERZAKOWO ZWIERZAKOWO

Kiedy wybrać się z pupilem 
do okulisty?

dr weterynarii okulista Ewa Siegiel

Mówi się, że „oczy są zwierciadłem du-
szy”. Jako właściciele potrafimy dostrzec 

w oczach naszych pupili wiele emocji jak np. 
radość, ciekawość, niepokój, smutek, ból. Kie-
dy jednak problem dotyczy kondycji samego 
narządu wzroku nie zawsze wiadomo, kiedy 
jest ten właściwy moment, w którym należa-
łoby zgłosić się na konsultację okulistyczną.

Zdrowe oczy powinny być błyszczące, bez 
wypływu, spojówki różowe, szpary powieko-
we powinny być symetryczne i zamykać się 
bez przeszkód, a trzecie powieki powinny być 
prawie niewidoczne. Jeśli zwierzę zaczyna się 
interesować okiem, czyli ocierać o przedmioty, 
drapać łapą, mrużyć oko, z worka spojów-
kowego wypływa nadmierna ilość wydzieliny 

(łzy, ropa, śluz), sierść wokół powiek zmienia 
barwę, oko jest czerwone, zamglone, a szpara 
powiekowa jest zmniejszona/powiększona  to 
jest to odpowiedni moment na konsultacje 
okulistyczną.

Badanie okulistyczne obejmuje oględziny oka 
z odległości, sprawdzenie przezierności ośrod-
ków optycznych, kondycji powiek, spojówek 
i narządów wewnątrz oka. Podczas wizyty wy-
konywane są testy z wykorzystaniem barwnika 
fluresceinowego, które daje możliwość zdia-
gnozowania uszkodzeń rogówki, jak również 
drożności kanalików nosowo-łzowych i jakości 
filmu łzowego. Za pomocą odpowiedniego 
sprzętu oko i jego przydatki oglądane są pod 
powiększeniem.

Dlaczego zwierzęta boją się hałasu 
i jak im pomóc?

Goście, goście
Nie każdy czworonóg lubi towarzystwo inne 
niż znani mu dobrze domownicy. Czasem pro-
blemem jest także ilość gości oraz towarzyszą-
ce im głośne rozmowy i śmiechy. Część psów 
i kotów wycofuje się i spędza ten czas z dala od 
zaproszonych, inne wykazują nadmierne po-
budzenie często mylnie interpretowane przez 
opiekunów jako radość. Całe ułożone życie na-
szych pupili staje wtedy na głowie: zmieniają 
się pory spacerów, niekiedy posiłków, młodsi 
goście (jak to dzieci) robią trochę hałasu cza-
sem bywają nieco natarczywe w kontaktach 
z czworonogami, w ferworze przygotowań 
opiekunowie nie poświęcają im tyle uwagi co 
zwykle. A to powoduje zachwianie poczucia 
bezpieczeństwa i w konsekwencji stres. Pla-
nując ten czas nie zapominajcie o potrzebach 
waszych czworonogów – one każdego dnia są 
takie same. Zwierzęta nie rozumieją, że nastał 
24 grudnia i trzeba to przeczekać, a wkrótce 
wszystko wróci do normy. Nie możemy tego 
od nich wymagać.

Noc sylwestrowa
Wielu opiekunów przynajmniej raz było świad-
kiem tego, jak ich pupil reaguje na wystrzały 
fajerwerków. Część jest nieświadoma, bo ni-
gdy nie spędzili tej nocy w towarzystwie swo-
jego czworonoga, po powrocie do domu zwie-
rzę zachowywało się normalnie, a w domu nie 
było żadnych śladów np. w postaci zniszczeń 
lub kału czy moczu. To wcale nie oznacza, że 
ich pupil nie cierpi z powodu huku petard. 
Według badań co drugi pies w Europie boi się 
hałasu i choć nie każdy ma problem z tymi sa-
mymi dźwiękami, to odgłos fajerwerków oraz 
grzmoty są na czele listy dźwięków wywołu-
jących silny strach u psów. Właściciele kotów 
rzadziej zgłaszają problem nadmiernej reakcji 
na głośne dźwięki, ale wcale nie dlatego, że go 
nie ma. Objawy stresu u kotów są – w prze-
ciwieństwie do psów – mniej „widowiskowe” 
przez co trudniejsze do zauważenia i właściwej 
interpretacji. Właściwa dla ich gatunku reakcja 
na stres to ucieczka oraz chowanie się w trud-
no dostępnych miejscach np. w szufladzie na 

Czas świąteczny i powitanie nowego roku to jeden z trudniejszych okresów dla naszych do-
mowych pupili. Opieka nad zwierzęciem to jednocześnie odpowiedzialność zarówno za jego 
zdrowie fizyczne jak i samopoczucie psychiczne. Dlatego naszym obowiązkiem jest w jak naj-
większym stopniu zminimalizować skutki stresu z jakim będą się one mierzyły w najbliższym 
czasie.

pościel. Z kolei pies zaprezentuje szereg obja-
wów zarówno fizjologicznych (dyszenie, ślinie-
nie się, drżenie, oddawanie moczu i kału etc) 
oraz behawioralnych (piszczenie, szczekanie, 
wycie, brak zainteresowania jedzeniem, cho-
dzenie tam i z powrotem, chowanie się i wiele 
innych). O ile sam strach jest naturalną reakcją 
organizmu, o tyle w sytuacji, kiedy zwierzę nie 
ma kontroli nad sytuacją, strach może prze-
kształcić się w lęk. U niektórych zwierząt  nad-
mierna reakcja na fajerwerki może przybierać 
skrajną formę – fobii.

Jak pomóc?
Zarówno w przypadku zwierząt, których wła-
ściciele zdają sobie sprawę z problemu czwo-
ronoga, ale do tej pory nie podjęli terapii swo-
jego pupila, jak i tych, których opiekunowie nie 
zdają sobie sprawy z potencjalnego lęku zwie-
rzęcia, grudzień to ostatni dzwonek, aby mieć 
szanse zminimalizować stres swojego pod-
opiecznego. Nie czekajcie do ostatniej chwili, 
bo narazicie swoje zwierzę na niepotrzebny 
stres i pogłębicie lęk związany z fajerwerkami.

Wskazany jest kontakt ze specjalistą zacho-
wań zwierząt czyli psychologiem zwierząt lub 
zoopsychologiem. Pomoże on ustalić z jaką 

formą reakcji macie do czynienia u swojego 
podopiecznego, a także jak krok po kroku 
przygotować mieszkanie i otoczenie czwo-
ronoga, a także w jaki sposób udzielić mu 
wsparcia w najtrudniejszym momencie. Pod-
powie Wam czy w jego przypadku wystarczą 
tzw. preparaty relaksujące dla czworonogów, 
czy też istnieje wskazanie do zastosowania 
leków. Nie ulegajcie mitom o magicznej tablet-
ce. Większość preparatów potrzebuje czasu, 
żeby zacząć działać. Jednorazowe podanie 
w wieczór sylwestrowy nie przyniesie efek-
tu. Podobnie w przypadkach wymagających 
zastosowania leków, lekarz weterynarii musi 
mieć czas, aby dobrać lek i odpowiednią daw-
kę dla konkretnego pacjenta. Nigdy nie poda-
jemy leków, także tych ludzkich, bez konsulta-
cji z lekarzem weterynarii.

Opiekunom, których pupile będą pierwszy raz 
spędzać Sylwestra w nowym domu doradzam, 
aby spędzili ten wieczór ze swoim czworono-
giem, a w ostateczności pozostawili rejestrator, 
który nagra jego zachowanie (oczywiście wcze-
śniej muszą jak najlepiej przygotować swojego 
zwierzaka na potencjalny stres spotęgowany 
dodatkowo nieobecnością opiekunów).

Po okresie karnawałowych wystrzałów należy 
rozpocząć terapię u zwierząt, które przeja-

wiały objawy silnego lęku, a tym bardziej fo-
bii dźwiękowej. Głównym celem opiekunów 
powinno być wyleczenie problemu, a nie tyl-
ko coroczne minimalizowanie skutków stresu 
u swoich podopiecznych.

Ostatnią, ale równie ważną kwestią jest spraw-
dzenie czy zwierzę jest zaczipowane i czy czip 
jest zarejestrowany w ogólnopolskiej bazie. 
Sam numer nie niesie ze sobą żadnych infor-
macji. Dopiero w bazie pod danym numerem 
umieszcza się dane dotyczące zwierzęcia, jak 
i właściciela oraz numer kontaktowy (każda 
zmiana, zwłaszcza danych kontaktowych, 
powinna być przez właścicieli zgłaszana do 
administratora bazy – inaczej czip staje się 
bezwartościowy w przypadku zaginięcia zwie-
rzęcia). W okresie sylwestrowym zwiększa się 
liczba zwierząt, które w panice uciekły swoim 
opiekunom, a następnie nie potrafiły wrócić do 
domu.

Dzicy mieszkańcy
Ponieważ w bezpośrednim sąsiedztwie znajdu-
je się wielki kompleks leśny, który zamieszkują 
liczne gatunki dzikich zwierząt nie możemy 
o nich zapominać. O ile nasze domowe zwie-
rzaki możemy lepiej lub gorzej przygotować, 
to dzikie oraz bezdomne zwierzęta nie mogą 
liczyć na taki luksus. Zarówno psy i koty, jak 
i dzicy mieszkańcy lasu mierzą się z kanona-
dami fajerwerków w sposób zupełnie nieocze-
kiwany: burzę „obwieszcza” zmiana ciśnienia 

atmosferycznego, podmuchy wiatru, a także 
zbliżające się grzmoty. Fajerwerków nie zwia-
stuje żadne naturalne zjawisko. Zwierzęta nie 
mogą się na nie przygotować ani ich prze-
widzieć. Doceniając walory okolicy w jakiej 
znajduje się gmina, warto przemyśleć kwestię 
witania nowego roku wystrzałami. Może warto 
z tego zrezygnować... Ale jeśli nie wyobraża-
cie sobie tej nocy bez kolorowych pokazów, to 
możecie zaniechać kupowania petard huko-
wych i ograniczyć ilość pozostałych. Można po-
rozumieć się z sąsiadami i na przykład zamiast 
robić kilka osobnych pokazów jeden po drugim 
– zrobić wspólny, ale za to krótszy i mniej gło-
śny. To byłby piękny ukłon w kierunku tych, 

którzy głosu nie mają.

Wszystkim – zarówno opiekunom czworono-
gów jak i pozostałym mieszkańcom – życzę 
wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodze-
nia oraz szczęśliwego Nowego Roku w atmos-
ferze prawdziwej i niewymuszonej życzliwości.

Kamila Hoszcz - Komar
Psycholog zwierząt 

– specjalista zachowań psów i kotów
fot. pixabay.com
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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

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie

CZYTELNICTWO

Czytelnikom będzie wygodniej zwracać wypoży-
czone książki do Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Izabelinie

Informujemy, że przed budynkiem Centrum Kultury Izabelin gdzie jest 
również wejście do Gminnej Biblioteki zamontowano wrzutnię - biblio-

skrytkę. Chcemy ułatwić naszym czytelnikom zwrot książek o dowolnej 
dla nich porze.

Zasady korzystania:

Wrzutnia służy do zwrotu wypożyczonych książek bez konieczności wi-
zyty w Bibliotece. Korzystanie z wrzutni jest równoznaczne z akceptacją 
niniejszych zasad.

• Użytkownik zobowiązany jest do delikatnego wkładania zwracanej 
książki do wrzutni. Zbiory należy wkładać pojedynczo.

• Zwracać można wyłącznie zbiory wypożyczone w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Izabelinie.

• Wrzutnia jest dostępna przez cała dobę 7 dni w tygodniu.

• Książki z wrzutni są wyjmowane w dniach roboczych, codziennie rano 
przed rozpoczęciem pracy Biblioteki.

• Rejestracja zwrotu dokonanego z wykorzystaniem wrzutni w systemie 
bibliotecznym następuje w godzinach pracy Biblioteki.

• Dokonując zwrotu z wykorzystaniem wrzutni Użytkownik ma świado-
mość, że okresowe zmiany czasu pracy Biblioteki (skrócenie lub wydłu-
żenie godzin, dni wolne) przekładają się odpowiednio na terminy wyj-
mowania książek z wrzutni i rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym.

• W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub 
zabrudzeń zwracanych książek Biblioteka zastrzega sobie prawo zwró-
cenia się do Użytkownika z prośbą o wyjaśnienia.

• Po dokonaniu zwrotu z wykorzystaniem wrzutni Użytkownik jest obo-
wiązany do weryfikacji stanu swojego konta. Wątpliwości powinny być 
niezwłocznie zgłaszane telefonicznie bądź mailowo do Biblioteki.

• Awaria wrzutni nie zwalnia z obowiązku terminowego zwrotu zbiorów.

• Stanowisko wrzutni podlega monitoringowi. Zabrania się wkładania do 
wrzutni wszelkich przedmiotów poza materiałami bibliotecznymi.

BIBLIOSKRYTKA

Trzykrotnie mieszkańcy naszej gminy i nie tylko mieli okazję spotkać się 
w Bibliotece Publicznej w Izabelinie (Centrum Kultury Izabelin), by po-
słuchać – przy dobrej herbacie i smakowitych ciastach – prozy noblistki 
Olgi Tokarczuk. Opowiadania z książki „Szafa” czytał Bogdan Szczesiak 
– przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, „Opowia-
dania bizarne” – Iwona Mazurek – red. periodyku „Listy do Sąsiada”, 
oraz Florencja Aarts i Maria Wnęk – licealistki.

Międzypokoleniowe, jesienne czytanie na głos – zwłaszcza tak ciekawej 
literatury, to świetna forma spędzania wolnego czasu w zaciszu świata 
książek. W planach także spotkania zimowo-wiosenne.

We wtorek 10 grudnia Olga Tokarczuk odebrała w Sztokholmie Nagrodę 
Nobla w dziedzinie literatury. Spotkaliśmy się wówczas w sali widowi-
skowej CKI na wspólne przeżycie tego momentu. Dzięki transmisji inter-
netowej, na dużym ekranie o godz. 16.30 razem obejrzeliśmy wręczenie 
odznaczenia naszej pisarce.

Daria Kuźniecow-Dudko

 
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

W IZABELINIE ZAPRASZA 

10 stycznia (piątek) 2020 r. o godz. 18.00 
na spotkanie DKK. 

Rozmawiać będziemy o książce „Norwegian Wood”,  

której autorem jest Haruki Murakami 
 

fot. D
aria Kuźniecow

-D
udko

fot. Bogdan Szczesiak
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Centrum Kultury Izabelin

31 grudnia 2019 (wtorek) g. 19.00
SYLWESTROWY WIECZÓR 
FILMOWO-TANECZNY
Patrz strona obok

Centrum Kultury Izabelin, wstęp 30 zł

11 stycznia 2020 (sobota) g. 19.00
KONCERT NOWOROCZNY
Zespół Pieśni i Tańca 
Politechniki Warszawskiej
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

12 stycznia 2020 (niedziela) g. 16.00-20.00
28. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Centrum Kultury Izabelin /

Centrum Kultury w Łomiankach

18 stycznia 2020 (sobota) g. 18.00
TANGOWE RYTMY W IZABELINIE
Koncert, pokaz i milonga
Formacja Tango Para Todos
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

19 stycznia 2020 (niedziela) g. 18.00
PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE 
„6 SEKUND”
Centrum Kultury Izabelin, wstęp: 20 zł

KALENDARIUM IMPREZ W GMINIE IZABELIN
styczeń 2020

styczeń 2020

3 stycznia 2020 (piątek) g. 19.00
FUKUSHIMA, MOJA MIŁOŚĆ
reż. D. Doerrie, od 12 lat, 103 min

4 stycznia 2020 (sobota) g. 11.00 
LUIS I OBCY
reż. Ch. Jenkins, od 7 lat, 87 min

4 stycznia 2020 (sobota) g. 16.00
MŁODY MESJASZ 
reż. C. Nowrasteh, od 12 lat, 106 min

8 stycznia 2020 (środa) g. 19.00
BRACIA 
reż. W. Staroń, od 12 lat, 71 min

10 stycznia 2020 (piątek) g. 19.00 
Dokumentalny tryptyk o życiu, 
samotności i przemijaniu

SZEŚĆ TYGODNI
reż. M. J. Krawczyk, od 16 lat, 18 min

NIEBO 
reż. J. P. Matuszyński, od 12 lat, 13 min

ODWIEDZINY 
reż. M. Bobrik, od 12 lat, 11 min

11 stycznia 2020 (sobota) g. 11.00
UPROWADZONA KSIĘŻNICZKA
reż. O. Malamuzh, od 7 lat, 85 min

Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY

26 stycznia 2020 (niedziela) g. 16.00
XVII MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD 
KOLĘD „ŚPIEWAJMY I GRAJMY MAŁEMU”
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

2 lutego 2020 (niedziela) g. 16.00
KONCERT UCZNIÓW STUDIA PIOSENKI
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

8 lutego 2020 (sobota) g. 18.00
„JAK METEOR – MUZYCZNA OPOWIEŚĆ 
O ZULI POGORZELSKIEJ”
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Izabelinie

8 stycznia 2020 (środa) 
g. 18.00 – młodzież / g. 19.00 – dorośli
„LEKKIM PIÓREM” - WARSZTATY LITERACKIE 
Z MAGDALENĄ PIOTROWSKĄ
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie, 
wstęp wolny

10 stycznia 2020 (piątek) godz. 18.00
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
„Norwegian Wood” Haruki Murakami
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie, 
wstęp wolny

15 stycznia 2020 (środa) g. 19.00 
STRATEGIA MISTRZA
reż. S. Frears, 16 lat, 99 min

17 stycznia 2020 (piątek) g. 19.00 
PAVAROTTI 
reż. R. Howard, od 12 lat, 120 min

18 stycznia 2020 (sobota) g. 11.00
ASTERIX I OBELIX. 
TAJEMNICA MAGICZNEGO WYWARU
reż. A. Astier/ L. Clichy od 7 lat, 85 min

18 stycznia 2020 (sobota) g. 16.00
ŚNIEŻKA 
reż. P. Berger, od 12 lat, 101 min

22 stycznia 2020 (środa) g. 19.00
ZAKON ŚWIĘTEJ AGATY
reż. D. L. Bousman, od 18 lat, 98 min

24 stycznia 2020 (piątek) g. 19.00 
MATKA 
reż. K. Kousaar, od 16 lat, ok 89 min

25 stycznia 2020 (sobota) g. 11.00
PRAZIOMEK 
reż. Ch. Butler, od 7 lat, 95 min 

Kawiarenka u Przyjaciół

5 stycznia 2020 g. 19.15 
TAJEMNICA WCIELENIA 
FARBAMI MALOWANA – Elżbieta Cyganek

5 stycznia 2020 g. 12.15  
KORONA I GWIAZDA BETLEJEMSKA 
NA ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI 
– Beata Czaplejewicz

12 stycznia 2020 g. 19.15 
DIALOG I KOMUNIKACJA JAKO WAŻNY 
ELEMENT ZAPOBIEGANIA KONFLIKTOM 
W RODZINIE. 
Warsztat połączony z promocją 
książki RodziMy – Anna Las-Opolska

19 stycznia 2020 g. 19.15 
BOŻONARODZENIOWE ŚWIĘTOWANIE 
Z PRYMASEM WYSZYŃSKIM 
– Michalina Jankowska (Instytut Prymasowski)

Kawiarenka u Przyjaciół znajduje się na terenie 

Ośrodka dla Niewidomych w Laskach.

25 stycznia 2020 (sobota) g. 16.00

MIA I BIAŁY LEW 

reż. Gilles de Maistre, od 12 lat, 98 min

29 stycznia 2020 (środa) g. 19.00

DO ZOBACZENIA W ZAŚWIATACH

reż. A. Dupontel, od 16 lat, 102 min

31 stycznia 2020 (piątek) g. 19.00 

FUGA 

reż. A. Smoczyńska, od 18 lat, ok 98 min

Bilety dla dzieci 
i młodzieży 

do lat 18: 3 zł 
Bilet 

dla dorosłych: 5 zł

Istnieje możliwość 
zorganizowania 

seansu na życzenie
Kontakt: 22 752 68 17

Wizyta w Mickunach i Borken
Jesienią, jak co roku, zostaliśmy zaproszeni na tradycyjne święta, które odbywają się w gminach partner-
skich Izabelina - litewskich Mickunach i niemieckim Borken. Pod koniec września delegacja Izabelińskiego 
Partnerstwa Miast i Gmin odwiedziła Wilno, oraz sąsiednią gminę Mickuny i Pikieliszki, na Litwie. Nasza de-
legacja została zaproszona przez starostę gminy Mickuny panią Renatę Mickiewicz, oraz przez mer rejonu 

wileńskiego panią Marię Rekść z okazji uroczyście obchodzonego tam corocznie Święta Plonów. 

Święto Plonów to największe dożynki Rejonu 
Wileńskiego, w których udział biorą przed-

stawiciele 23 gmin, zamieszkałych w większo-
ści przez ludność polskiego pochodzenia. Jest 
to jedno z najważnieszych wydarzeń w życiu 
społeczności polskiej, starannie pielęgnującej 
naszą tradycję i kulturę narodową do dziś. Do-
żynki odbyły się w szczególnym miejscu - przy 

dworku marszałka Józefa Piłsudskiego w Pikie-
liszkach.

Dzień wcześniej, przedstawiciele ISPMIG spo-
tkali się w Domu Kultury Polskiej „Pan Tadeusz” 
w Wilnie z delegacjami przybyłymi na Świe-
to Plonów z innych regionów naszego kraju, 
a także z przedstawicielami społeczności pol-
skiej wybranej do Sejmu Republiki Litewskiej 
i lokalnego samorządu. Jednym z punktów 
programu w tym dniu, były piękne i wzrusza-
jące występy artystyczne przygotowane przez 
polskie zespoły folklorystyczne. Wzięliśmy 
również udział w mszy św. w Kościele Wnie-
bowzięcia NMP, na której wystąpił chór z Wę-
gorzewa „Ojczyzna”,  a następnie odbył się 
koncert pieśni sakralnych w jego wykonaniu.

Na zaproszenie burmistrza Borken, Marcela 
Pritsch-Rehma odwiedziliśmy też partner-
ska Gminę Borken w Hesji.  Tradycyjnie już 

Informacje o działalności ISPMIG: 
www.ispmig.org, info@ispmig.org. 
Zapraszamy mieszkańców Izabelina 

do współpracy!

wzięliśmy udział w  jarmarku Wurstmarkt – 9 
Jarmarku Wędlin i Weków Północnej Hesji. 
Głównym punktem wizyty był udział w targu 
oraz promocja Izabelina i polskich wyrobów.  
Uczestnicy wizyty mieli też możliwość wzię-
cia udziału w otwarciu w Borken specjalnego 
leśnego przedszkola oraz zwiedzenia lokalnej 
elektrowni wodnej na rzece Schwalm. Or-
ganizatorzy jarmarku stworzyli, wśród stoisk 
„wioskę europejską” gdzie, oprócz Izabelina, 
prezentowała się też partnerska gmina z Fran-
cji – Méru.

Autorki: Monika Grzybowska, Joanna Tołczyk
Zdjęcia: Maciej Motelski, Monika Grzybowska 

Z ŻYCIA GMINY

BIURA DO WYNAJĘCIA W IZABELINIE C

 

Presentations are communication

tools that can be used as

demonstrations, lectures, speeches,

reports, and more.

 

Presentations are communication

tools that can be used as

demonstrations, lectures, speeches,

reports, and more.

 

Presentations are communication

tools that can be used as

demonstrations, lectures, speeches,

reports, and more.

BIURA DO WYNAJĘCIA W IZABELINE CTEL: 502 107 726
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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

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

DO WYNAJĘCIA 
Do wynajęcia część biura mieszczącą się na 1. piętrze budynku 
firmy Norma w Klaudynie przy ul. Estrady 8: 

Pokoje: 21 m², 18 m²
Kuchnia 10 m²
Toalety 

Cena 2500 zł, media wliczone w cenę.
Kontakt: 605 440 966
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Zatrudnię fryzjerkę damsko-męską 
Izabelin tel. 22-490-46-37
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11 stycznia 2020, godz. 19:00

Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21

wstęp 
wolny

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
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19 stycznia 2020 (niedziela), godz. 18.00
Centrum Kultury Izabelin /ul. Matejki 21

bilety: 20 zł 
autor plakatu: 
Filip Kamiński

XVII MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD MUZYCZNY 

„ŚPIEWAJMY I GRAJMY MAŁEMU”

26 stycznia 2020 (niedziela) g. 16.00

wstęp 
wolny

ZAPRASZAMY: dzieci i dorosłych śpiewających 
lub grających kolędy solo, w duetach, zespołach 

rodzinnych i koleżeńskich oraz chóry

ZGŁOSZENIA I INFORMACJE
Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21

hannakwietniewska@op.pl
Zgłoszenia należy dostarczyć 

do organizatora  do 20 stycznia 2020

Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21 05-080 Izabelin, tel. 22 752 68 00, www.centrum.izabelin.pl


