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Z ŻYCIA GMINY

Co słychać w inwestycjach

Realizacja opracowanego w 2016 roku projektu, po nierozstrzy-
gniętych przetargach na realizację całości inwestycji, została 

podzielona na etapy. Wybudowane zostało już rondo na skrzyżowa-
niu ul. 3 Maja z ul. Sienkiewicza oraz wykonano nakładkę asfaltową 
wraz z wymianą nawierzchni chodnika na ul. Sienkiewicza.

W marcu 2019 roku Powiat Warszawski Zachodni jako inwe-
stor złożył wniosek o dofinansowanie ostatniego etapu roz-
budowy ul. 3 Maja do Funduszu Dróg Samorządowych i finalnie 
takie dofinansowanie zostało przyznane.

Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wynosi 
5 375 100 zł, natomiast wartość całkowita tej inwestycji z kosztami 
nadzoru inwestorskiego oraz niezbędnymi badaniami laboratoryjny-
mi wyniesie 5 488 710 zł. Otrzymane w wysokości 4 450 307 zł do-
finansowanie pokrywa ok. 80% kosztów inwestycji, pozostałą część 
gmina Izabelin oraz Powiat Warszawski Zachodni pokrywają po poło-
wie, co oznacza wydatek inwestycyjny z budżetu  gminy w wysokości 
ok. 520 000 zł, w formie dotacji celowej dla PWZ.

Z dniem 10.01.2020 r. Zarząd Dróg Powiatowych jako jednostka or-
ganizacyjna Powiatu Warszawskiego Zachodniego, realizujący zada-
nie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja o dł. 
ok. 1280 mb, gm. Izabelin” przekazał protokolarnie wykonawcy robót 
firmie Fal-Bruk Sp. z o.o. Sp. k., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa, 
teren budowy na potrzeby realizacji wyżej wymienionego zadania in-
westycyjnego.

Szanowni Państwo,

w najbliższych miesiącach czeka nas nowa, duża i trudna inwestycja w naszej gminie. 
Będzie to rozbudowa drogi powiatowej 3 Maja w gminie Izabelin, na odcinku od nowego 
ronda do ulicy Partyzantów w Laskach oraz na odcinku od nowego ronda do ulicy 
Tetmajera w Izabelinie.

fot. D. Glonek
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Zakres zleconych prac obejmuje pełną przebudowę konstrukcji na-
wierzchni jezdni, budowę chodników dla pieszych i ścieżki rowero-
wej oraz budowę odwodnienia drogi. Odcinek 1280 mb ul. 3 Maja 
objęty rozbudową, obejmuje odcinek od ul. Tetmajera do ronda na 
skrzyżowaniu ul. 3 Maja z ul. Sienkiewicza oraz od ul. Małachow-
skiego do ul. Partyzantów.

Na wykonanie całości zadania wykonawca prac ma czas do dnia 
31.10.2020 r. 

W przygotowaniu są projekty czasowej organizacji ruchu, będziemy 
o nich informowali zarówno na łamach Listów do Sąsiada, jak też 
w gminnych kanałach internetowych: www.fb.com/ugizabelin oraz 
newsletter (www.gmina.izabelin.pl – okienko do zapisu na newslet-
ter jest na dole strony).

Zdajemy sobie sprawę, że jak przy każdej dużej inwestycji, czeka nas 
kilka miesięcy utrudnień w ruchu, ale za to późna jesień 2020 roku 
powita nas nowymi, wygodniejszymi i bezpieczniejszymi drogami 
w gminie Izabelin.

Z poważaniem,

Z ŻYCIA GMINY

Dorota Zmarzlak 

Wójt Gminy Izabelin

Jan Żychliński 

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

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 gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu 
Gminy Izabelin we wsi Izabelin C przy ul. 3 Maja 42 w terminie od dnia 13 stycznia 2020 r. do dnia 
03 lutego 2020 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 
i użyczenia. 

Wójt Gminy Izabelin
Dorota Zmarzlak

Izabelin C, dnia 08 stycznia 2020 r.

fot. D. Glonek
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ZAPISZ SIĘ  NA NEWSLETTER

Wejdź  na stronę  Gminy Izabel in
www.gmina. izabel in.pl
zjedź  na sam dó ł  strony i  podaj
swój mai l  w rubryce newsletter.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

WIĘCEJ INFORMACJI O WYDARZENIACH GMINY 

GMINA.IZABELIN.PL

POLUB NASZ FANPAGE

Codzienna dawka aktualności  i  wieści
z Gminy Izabel in na facebook'u.  
Wejdź  na facebook.com/ugizabel in
i  zaobserwuj  nasz fanpage.

Z ŻYCIA GMINY
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MASZ NA TO WPŁYW
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MASZ NA TO WPŁYW
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Z ŻYCIA GMINY

XVII SESJA RADA GMINY IZABELIN

XVII sesja Rady 
Gminy Izabelin 

odbyła  się 17 grudnia 
2019 r. Radni podjęli 
następujące uchwały:

Uchwała XVII/134/19 w sprawie przy-
jęcia Planu Zrównoważonej Mobilności 
dla Gminy Izabelin (ZA: 7, PRZECIW: 2, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 2). Plan Zrównoważonej Mobilno-
ści jest dokumentem kierunkowym, opra-
cowanym na podstawie analizy obecnego 
sposobu funkcjonowania gminy i mobilności 
mieszkańców oraz scenariuszy rozwojo-
wych gminy. Określa wizje i cele oraz na-
rzędzia niezbędne do ich realizacji, a także 
informację o sposobie monitorowania wy-
wołanych zmian. 

Uchwała XVII/135/19 w sprawie Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin 
na lata 2020-2033 (ZA: 10, PRZECIW: 3, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 2).

Uchwała XVII/136/19  budżetowa  na 
2020 rok. (ZA: 10, PRZECIW: 3, WSTRZYMU-
JĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2)

Uchwała XVII/137/19 w sprawie zmia-
ny Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Izabelin na lata 2019-2026 (ZA: 12, PRZE-
CIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 2).

Uchwała XVII/138/19 w sprawie zmia-
ny uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy 
Izabelin (ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMU-
JĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2). 

Uchwała XVII/139/19 w sprawie udzie-
lenia pomocy rzeczowej dla Powiatu War-
szawskiego Zachodniego (ZA: 13, PRZE-
CIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁO-
SU: 0, NIEOBECNI: 2). 

Uchwała XVII/140/2019 w sprawie 
dofinansowania mieszkankom gminy Iza-
belin świadczeń gwarantowanych w zakre-
sie ochrony zdrowia (ZA: 13, PRZECIW: 0, 

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 2). W ostatnich latach, pomimo sta-
rań, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 
Opieki Zdrowotnej w Izabelinie nie udało się 
zawrzeć kontraktu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia na bezpłatną dla pacjentek opiekę 
ginekologiczną. 

W związku z tym mieszkanki naszej gminy 
nie mają zapewnionego równego dostępu 
do ambulatoryjnych świadczeń medycz-
nych. W celu wyrównania tych szans oraz 
w związku z licznymi zgłoszeniami pacjen-
tek w sprawie zatrudnienia lekarza gineko-
loga w tutejszym SPZOZ, a także po prze-
analizowaniu ww. warunków została podję-
ta decyzja o dofinansowaniu porad i badań 
specjalistycznych lekarza ginekologa. 

Środki na realizację przedmiotowego zada-
nia zostały zaplanowane w Uchwale Budże-
towej Gminy Izabelin na 2020 rok w wyso-
kości 50.000,00 zł.

Uchwała XVII/141/19 w sprawie przy-
jęcia programu edukacji zdrowotnej i pro-
mocji zdrowia pn. „Świadome rodzicielstwo 
- program edukacyjny dla przyszłych rodzi-
ców” (ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2). 
Program edukacji zdrowotnej i promocji 
zdrowia pn. „Świadome rodzicielstwo - pro-
gram edukacyjny dla przyszłych rodziców” 

służy zaspokojeniu potrzeb ciężarnych 
mieszkanek gminy, które zgłaszają zapo-
trzebowanie na możliwość uczestniczenia 
w takim kursie w miejscu zamieszkania, 
czyli bez konieczności dojazdu do gmin są-
siednich. 

Środki na realizację niniejszego programu 
w wysokości 25.000,00 zł zostały zabezpie-
czone w budżecie gminy.

Uchwała XVII/142/19 w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr XVI/130/19 Rady Gminy 
Izabelin z dnia 6 listopada 2019 r. w spra-
wie ustanowienia w gminie Izabelin stypen-
diów sportowych i nagród oraz ustalenia 
szczegółowych zasad, trybu przyznawania 
i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 
stypendiów sportowych i nagród (ZA: 13, 
PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2). 

Uchwałą Nr XI/130/19 z dnia 6 listopa-
da 2019 r. zostały  ustanowione w gminie 
Izabelin stypendia sportowe i nagrody oraz 
ustalono szczegółowe zasady, tryb przy-
znawania i pozbawiania oraz rodzaje i wy-
sokości stypendiów sportowych i nagród. 
Obecnie wystąpiła konieczność zmiany nie-
których jej zapisów w związku z uwagami 
zgłoszonymi przez Organ Nadzoru Prawne-
go Wojewody.
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Uchwała XVII/143/19 w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
i Przemocy w Rodzinie  na rok 2020 (ZA: 13, 
PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2). 

Uchwała XVII/144/19 w sprawie zmia-
ny uchwały Nr VIII/57/15 Rady Gminy Iza-
belin z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie za-
sad udzielania dotacji celowych z budżetu 
Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej (ZA: 13, PRZECIW: 0, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 2).

Uchwała XVII/145/19 w sprawie zmia-
ny uchwały Nr XVI/126/19 Rady Gminy Iza-
belin z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu wsi Izabelin C „Centrum” (ZA: 13, 
PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2).

Uchwała XVII/146/19 w sprawie zmia-
ny uchwały Nr XVI/127/19 Rady Gminy Iza-
belin z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Izabelin 
(ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 
0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2).

Uchwała XVII/147/19 w sprawie nada-
nia Statutu Centrum Usług Wspólnych Iza-

Z ŻYCIA GMINY

belin (ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2).

Uchwała XVII/148/19 w sprawie przy-
stąpienia gminy Izabelin do realizacji pro-
jektu partnerskiego pod nazwą „Różne 
możliwości – jeden cel = edukacja przed-
szkolna w Izabelinie bez barier – dostoso-
wanie przedszkoli w Gminie Izabelin” (ZA: 
13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2). Celem 
projektu jest wyrównanie szans edukacyj-
nych i rozwojowych  dzieci, w tym dzieci 
z niepełnosprawnościami Gminnego Przed-
szkola w Izabelinie. W ramach projektu 
realizowane będą dodatkowe zajęcia wy-
równujące szanse edukacyjne, jak również 
doskonalone będą kompetencje nauczycieli 
do pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Uchwała XVII/149/19 w sprawie ustale-
nia średniej ceny jednostki paliwa w gminie 
Izabelin na rok szkolny 2019/2020 (ZA: 13, 
PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2).

Uchwała XVII/150/19 w sprawie usta-
lenia diet dla radnych (ZA: 13, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 2).

Uchwała XVII/151/19 w sprawie zmia-
ny uchwały Nr XVI/131/19 Rady Gminy Iza-
belin z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie 
ustalenia stawek opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie gminy 
Izabelin wraz z terminem, częstotliwością 

DYŻURY
RADNYCH

GMINY
IZABELIN

G O D Z .  1 8 . 0 0 - 2 0 . 0 0

 W  H O L U  C E N T R U M  K U L T U R Y  I Z A B E L I N

GRAŻYNA FLUDER-WASILEWSKA

WOJCIECH KANAREK

JOLANTA KOWALSKA

MICHAŁ KARCZMAREK

JOANNA BIAŁAS

MAŁGORZATA PIEKARSKA

JUSTYNA PIETRAK

BARTŁOMIEJ POŁOMSKI

TERESA SKOWROŃSKA

RYSZARD SZYMCZAK

1 7  L U T E G O

3  L U T E G O

2 0  S T Y C Z N I A

1 6  M A R C A

2  M A R C A

I  K W A R T A Ł  2 0 2 0  R .

i trybem ich uiszczania (ZA: 13, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 
NIEOBECNI: 2).

Uchwała XVII/152/19 w sprawie rozpa-
trzenia skargi (ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZY-
MUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2).

Uchwała XVII/153/19 w sprawie przyję-
cia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej (ZA: 
12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2)

Uchwała XVII/154/19 w sprawie wyra-
żenia woli utworzenia i posadowienia tablicy 
upamiętniajacej mieszkańców wsi Hornówek 
poległych i pomordowanych w okresie II woj-
ny światowej (ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZY-
MUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2).

Podjęcie stanowiska w sprawie wyraże-
nia uznania dla pani Olgi Tokarczuk.

Uchwała XVII/155/19 w sprawie dopłat 
do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzanie ścieków dla go-
spodarstw domowych (ZA: 13, PRZECIW: 0, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 2).

Uchwała XVII/156/19 w sprawie wzoru de-
klaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości (ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZY-
MUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2).

Iwona Mazurek, fot. G. Nowicki
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NOWA TABLICA PAMIĄTKOWA 
W HORNÓWKU?

Z inicjatywy mieszkańców wsi Hornówek, w dniu 17 grudnia 2019 r. Rada Gminy Izabelin na XVII sesji 
przyjęła uchwałę wyrażającą wolę upamiętnienia mieszkańców ww. wsi poległych i pomordo-
wanych w czasie II wojny światowej. Chcemy jako mieszkańcy upamiętnić dla przyszłych pokoleń 
wszystkich tych, którzy przelewali krew za naszą Ojczyznę. Planujemy upamiętnić poległych i po-
mordowanych w formie obelisku. 

Mieszkańcy włożyli ogrom pracy w ustalenie tożsamości ofiar, ale 
niestety nie wszystkie dane udało się pozyskać. Chcemy uniknąć 

sytuacji, w której kogoś pominiemy lub też umieścimy na tablicy osobę, 
która przeżyła wojnę. Stąd gorąca prośba do Państwa o wsparcie nas 
w weryfikacji listy osób, które planujemy upamiętnić oraz uzupełnienie 
danych.

1. BANDUREWICZ Mieczysław, ur. 14 października 1911 r. – figuruje na 
wykazie zakładników skazanych na śmierć w dniu 29 stycznia 1944 r. 
[Brak daty egzekucji],

2. BIŃKOWSKI Jan, ur. 01 listopada 1895 - zginął w sierpniu 1943 r. 
[Brak daty egzekucji],

3. BOŻYK – [znamy jedynie nazwisko, brak potwierdzonego imienia, 
daty urodzenia oraz daty śmierci],

4. FABIAŃSKI (Juliusz?) – uznany za zmarłego w 1945 r. [Brak potwier-
dzonego imienia, daty urodzenia oraz daty śmierci],

5. FILIPIAK Eugeniusz – pracownik Zarządu Miasta Warszawy, zastrzelo-
ny na ulicy w pobliżu miejsca pracy, [brak daty urodzenia i daty śmierci],

6. GLISZCZYŃSCY (8 osób):
- Anna, c. Jana i Marianny (Marii),
- Honorata, c. Jana i Marianny (Marii),
- Marianna (na tablicy pamiątkowej Maria),
- Marianna, c. Jana i Marianny (Marii),
- Edward, s. Jana i Marianny (Marii),
- Jan,
- Janusz, s. Jana i Marianny (Marii),
- Kazimierz, s. Jana i Marianny (Marii),

[Brak daty egzekucji 10 mieszkańców Hornówka, uznani za zmarłych 
w 1945 r. w niektórych źródłach, w tym na tablicy pamiątkowej GLESZ-
CZYŃSCY],

7. GOLISZEWSKI Józef, ur. 9 lipca 1901 r. – osadzony w KL Flossenburg, 
nr 22825, [brak daty śmierci],

8. GRZEGORCZYK Henryk – wysłany w wieku 18 lat we wrześniu 
1944 r. do KL Flossenburg, nie powrócił [brak daty urodzenia, brak 
daty śmierci],

9. GRZEGORZEWSKI – [znamy jedynie nazwisko, brak potwierdzonego 
imienia, daty urodzenia oraz daty śmierci],

10. GUTOWSKI Bronisław – [brak daty urodzenia, brak daty śmierci],

11. JANDUŁA Jan – aresztowany na początku września 1944 r., nie po-
wrócił [brak daty urodzenia, brak daty śmierci],  

12. KAJAK Marceli ur. 9 sierpnia 1904  r. – 7 września 1944  r. przyjęty do 
KL Flossenburg, zm. 5 stycznia 1945 r. KL Flossenburg,

13. KAMIŃSKI – [znamy jedynie nazwisko, brak potwierdzonego imie-
nia, daty urodzenia oraz daty śmierci],

14. KEMPIŃSKI Józef, ur. 02 września 1925 r. – figuruje na wykazie 
zakładników skazanych na śmierć w dniu 29 stycznia 1944 r. [brak daty 
śmierci],

15. KIZIAK Wacław, ur. 27 lutego 1913 r. – rozstrzelany 2 sierpnia 1944 r. 
pod Babicami],

16. KOWALSKI Jan - aresztowany na początku września 1944 r. w Hor-
nówku, nie powrócił [brak daty urodzenia oraz daty śmierci],

17. KUŁAKOWSKI Czesław, ur. 18 kwietnia 1914 r. – figuruje na wykazie 
zakładników skazanych na śmierć w dniu 29 stycznia 1944 r. [brak daty 
śmierci],

18. KOZŁOWSKI Józef – zamordowany w listopadzie 1943 r. [brak daty 
urodzenia oraz daty śmierci],

19.  KRAUZE Jan – zamordowany w listopadzie 1943 r. [brak daty uro-
dzenia oraz daty śmierci],

20. KRĘŹLEWICZ Władysław ur. 19 maja 1914 r., – zatrzymany we wrze-
śniu 1944 r., zmarł w KL Gross Rosen [brak daty śmierci],

21. KRĘŹLEWICZ Sylwester ur. 12 lutego 1913 r. – zatrzymany we wrze-
śniu 1944 r., osadzony w KL Flossenburg, nr 23033, 4 grudnia 1944 r. 
przeniesiony do KL Mittelbau-Dora  [brak daty śmierci],

22. MILEJ Jan – poniósł śmierć w egzekucji 7 mieszkańców Hornówka 
z KOŁAKOWSKIM, PONIATOWSKIMI, RYBCZYŃSKIM Cz. i SOKOŁOW-
SKIMI [brak daty urodzenia i daty śmierci],

23. MILEJ Bolesław – wraz z ojcem i bratem zginęli we wrześniu 1939 r. 
[brak daty urodzenia i daty śmierci],

24. MURAWSKI Andrzej – zmarł 30 listopada 1944 r. w KL Flossenburg, 
numer obozowy 23046 [brak daty urodzenia],

25. MUSZYŃSKI Aleksander ur. 8 września 1905 r. – przyjęty 7 września 
1944 r. do KL Flossenburg, nr obozowy 23133 [brak daty śmierci],

26. MUSZYŃSKI Wacław – aresztowany w początku września 1944 r.  
w Hornówku [brak daty urodzenia i daty śmierci],

27. OLESIŃSKI – [znamy jedynie nazwisko, brak potwierdzonego imie-
nia, daty urodzenia oraz daty śmierci],

28. PLUTA Edward ur. 25 września 1916 r. – figuruje na wykazie za-
kładników skazanych na śmierć w dniu 29 stycznia 1944 r. [brak daty 
śmierci],

29. PONIATOWSKA Maria Jadwiga ur. 10 marca 1928 r. [brak daty 
śmierci],

30.  PONIATOWSKI Eugeniusz ur. 1899  r., [brak daty urodzenia oraz 
daty śmierci],

31.  PONIATOWSKI Tadeusz ur. 26 grudnia 1916 r., figuruje na wykazie 
zakładników skazanych na śmierć w dniu 29 stycznia 1944 r. poniósł 
śmierć w egzekucji 7 mieszkańców Hornówka z KOŁAKOWSKIM, PO-
NIATOWSKIMI, RYBCZYŃSKIM Cz. i SOKOŁOWSKIMI [brak daty uro-
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dzenia i daty śmierci],

32. ROSEK Józef – [brak daty urodzenia oraz daty śmierci],

33. RYBCZYŃSKI Antoni – [brak daty urodzenia oraz daty śmierci],

34. RYBCZYŃSKI Czesław – [brak daty urodzenia oraz daty śmierci],

35. RYBCZYŃSKI Eugeniusz ur. 22 sierpnia 1898 r. – zmarł 12 kwietnia 
1945 r. w KL Flossenburg],

36. RYBCZYŃSKI Kazimierz ur. 9 stycznia 1920 r. – figuruje na wykazie 
zakładników skazanych na śmierć w dniu 29 stycznia 1944 r. [brak daty 
śmierci],

37. SKRZOS Bolesław – [brak daty urodzenia oraz daty śmierci],

38. SOKOŁOWSKI Leon ur. 9 lipca 1899 r. – figuruje na wykazie za-
kładników skazanych na śmierć w dniu 29 stycznia 1944 r. [brak daty 
śmierci],

39. SOKOŁOWSKI Tadeusz – [brak daty urodzenia oraz daty śmierci],

40. SOKOŁOWSKI Teodor ur. 27 kwietnia 1925 r. – osadzony 7 września 
1944  r. KL Flossenburg, nr 23419 [brak daty śmierci],

41. SZMIT Jan – [brak daty urodzenia oraz daty śmierci],

42. WIDAWSKI Stefan – [brak daty urodzenia oraz daty śmierci],

43. WIDAWSKI Tadeusz – [brak daty urodzenia oraz daty śmierci],

44. WÓJCICKI Jan – [brak daty urodzenia oraz daty śmierci],

45. ZAWADZKI Jan ur. 21 grudnia 1927 r. – rozstrzelany pod Jaktoro-

„Grupa Kampinos” AK była jednym z naj-
większych ugrupowań partyzanckich 

II wojny światowej, jakie wzięło udział w Po-
wstaniu Warszawskim. W tym  zgrupowaniu 
obok piechoty walczyły regularne szwadrony 
kawalerii. Jednak początki tegoż zgrupowania 
były niezwykle skromne. W Izabelinie zaraz po 
klęsce kampanii wrześniowej powstały pierw-
sze komórki ruchu oporu, które dały początek 
konspiracji. Po utworzeniu Armii Krajowej Iza-
belin stał się centralnym punktem VIII Rejonu 
(Łęgów-Młociny) Obwodu „Obroża” Armii Kra-
jowej. Do wybuchu Powstania Warszawskiego  
znajdowały się tu podstawowe siły VIII rejonu, 
tu także przechowywano broń. Tuż po wybu-
chu powstania połączone siły, złożone z miej-
scowych oddziałów VIII rejonu, Zgrupowania 
Stołpecko-Nalibockiego AK, a także oddziałów 
które z różnych powodów nie mogły podjąć 
walki i przybyły tu do puszczy,  utworzono 
pułk Palmiry-Młociny, który potem przyjął na-
zwę „Grupa Kampinos” AK. Jednakże przez 
niemal 5 ciężkich lat okupacji niemieckiej 
członkowie konspiracji wykonywali ryzykowne 
zadania związane z sabotażem, zdobywaniem 
informacji jak i ochroną miejscowej ludności 
przed szpiclami. Wielu żołnierzy konspiracji 

wem 29 września 1944 r.,

46. ZDANOWSKI Adam – [brak daty urodzenia oraz daty śmierci],

47. ZDANOWSKI Walenty ur. 13 lutego 1900 r. – zmarł 27 listopada 1944 
r. w KL Mathausen, nr 96419,

48. ZIENTARZEWSKI Antoni ur. 10 maja 1919 r. – figuruje na wykazie 
zakładników skazanych na śmierć w dniu 29 stycznia1944 roku [brak 
daty śmierci],

49. ZIENTARZEWSKI Stefan ur. 23 czerwca 1927 r. – zmarł 20 lutego 
1945 r. w KL Flossenburg, nr 23567,

50. ZIENTARZEWSKI Tomasz ur. 21 grudnia 1913 r. – figuruje na wy-
kazie zakładników skazanych na śmierć w dniu 29 stycznia 1944 roku 
[brak daty śmierci],

51. ZUGAJ – [brak imienia, daty urodzenia oraz daty śmierci],

Poszukujemy wszelkich informacji dot. dat i okoliczności śmierci 
w/w osób jak również innych osób, mieszkańców Hornówka poległych 
i pomordowanych w czasie II wojny światowej. Chcemy zakończyć po-
twierdzanie danych do 29.02.2020 i przejść do kolejnego etapu reali-
zacji.

Wszelkie informacje prosimy kierować do redakcji Listów do Sąsiada lub 
na e-mail: soltys.hornowek@izabelin.pl

Jarosław Kępkowicz

Helena Sznajder – bohaterska łączniczka
Przedstawiamy Państwu kolejną propozycję nazwy dla ronda u zbiegu ulic 3 Maja, Sienkiewicza 
i Krasińskiego. Tym razem przybliżamy sylwetkę Heleny Sznajder – bohaterskiej łączniczki działają-
cej na terenie naszej gminy podczas II Wojny Światowej. 

oddało życie za sprawę, umierali w męczar-
niach, w piwnicach zaborowskiego Gestapo, 
a czasem byli nawet paleni żywcem w swo-
ich domach przez zaborowskich oprawców. To 
właśnie zapomniani bohaterowie, bez których 
nie byłoby „Grupy Kampinos” AK.

Jak bardzo nieludzkie realia panowały w okre-
sie niemieckiej okupacji świadczy historia pew-
nej łączniczki – Heleny Sznajder, której sylwet-
kę przybliżamy.

Helena Sznajder (Schneider) została areszto-
wana 11 listopada 1943 roku w wyniku zdrady 
i zamordowana przez niemieckich żandarmów 
zaborowskiej komórki Gestapo. Jej niezłomna 
postawa ocaliła życie wielu członków konspira-
cji i ich rodziny.

Helena Sznajder przybyła do Izabelina z Wiel-
kopolski, wraz z bratem Franciszkiem i matką 
Jadwigą. Jako polscy patrioci nie chcieli podpi-
sać volkslity, dlatego musieli opuścić rodzinny 
dom i zostali wysiedleni na tereny Generalnego 
Gubernatorstwa. Los rzucił ich tu, do Izabelina, 
gdzie zamieszkali w domu Zofii Raciborskiej 
przy ulicy Leśnej.

Brat Heleny, Franciszek, zaangażował się 

w organizację konspiracji na tych terenach.
Wkrótce został dowódcą plutonu. W domu, 
w którym mieszkali, wielu członków konspi-
racji VIII rejonu składało żołnierską przy-
sięgę, a na terenie posesji znajdował się 
magazyn broni. Helena została łączniczką 
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i przyjęła pseudonim „Pokrzywa”. Niestety w szeregach partyzantów 
pojawili się zdrajcy. 11 listopada 1943 roku żandarmi z Zaborowa przy-
jechali do Izabelina. Rozpoczęła się fala aresztowań. Zdrajca – Antoni 
Zych – doprowadził Niemców do domu, w którym mieszkali Sznajdro-
wie. Szukali oni Franciszka, „Dęba II”. Plutonowego w domu nie było, 
zamiast niego zaborowscy oprawcy zastali jego matkę Jadwigę Sznajder 
oraz gospodynię Zofię Raciborską. W wyniku rewizji znaleziono ukrytą 
broń, sytuacja kobiet stała się dramatyczna... Mimo ciężkiego pobicia 
nie zdradziły niczego. Zostały zamknięte w domu i spalone żywcem. Na 
nieszczęście w tym samym czasie Helena Sznajder wracała do domu.

Została na miejscu pobita do nieprzytomności i zabrana przez Niem-
ców do Zaborowa. Sytuacja stała się bardzo poważna, bo Helena znała 
wszystkie kontakty i gdyby „sypnęła”, rejon znalazłby się w rozsypce. 
Jednak ta dzielna kobieta nie powiedziała ani słowa, mimo że męczono 
ją bardziej od innych. Niemcy bili ją tak długo, aż przetrącili jej kręgo-
słup... Pośmiertnie została odznaczona Krzyżem Walecznych.

Józef Krzyczkowski „Szymon” – dowódca VIII rejonu – tak o niej pisał:

„Było to jeszcze młode dziewczę, ale niezmiernie poważne i małomów-
ne. Oszczędnie używała słów, zdawała sprawę krótkimi zdaniami. Czy 
mówiła o rzeczach radosnych, czy też najbardziej dramatycznych lub 
tragicznych, twarz miała jednakowo spokojną. Był to człowiek niezmier-
nie skupiony. Wyrazy „służba”, „sprawa”, „idea” nabierały dla niej zna-
czenia świętego, a mimo to nie dostrzegało się w jej zachowaniu ani 
źdźbła afektacji. Długo ją torturowano, jednak milczała, nie płakała, nie 
krzyczała, a gdy ból natężał się ponad zdolność wytrzymania, zaledwie 
pomrukiwała.

Po wielu dniach bicia żandarmi przetrącili jej krzyż – wtedy odjęło jej 
mowę, nie potrzebowała już baczyć, by nie wydać głosu. Milczała już do 
śmierci. Była wzorem wierności przysiędze, wzorem łączniczki!”

Mimo tak wspaniałej postawy i niewątpliwych zasług dla konspiracji,  
Helena Sznajder nie jest nigdzie upamiętniona. Nie ma nawet swojego 
grobu. Jej doczesne szczątki prawdopodobnie spoczywają na cmentarzu 
w Wiktorowie, gdzie grzebano ofiary zaborowskiego Gestapo w bez-
imiennych mogiłach. Nie pozwólmy na to, aby historia tej wspaniałej 
dziewczyny o czystym sercu i niezłomnej postawie całkowicie zniknęła 
w mrokach historii.

Marcin Biegas, fot. M. Starnowski / arch. Grupy AK Kampinos

6 SEKUND opowieść o tym, że warto ŻYĆ

Spektakl to wzbogacona o elementy tańca, 
śpiewu i pantomimy opowieść o współcze-

snej aktorce, która po latach pracy postana-
wia nieoczekiwanie całkowicie odmienić swój 
wizerunek zawodowy. W brawurowym tempie 
na oczach widza dokonuje się transformacja  
głównej bohaterki. Sztuka ta to doskonały 
portret psychologiczny kobiety w średnim wie-
ku, której właśnie „stuknęła” pięćdziesiątka, i 

W niedzielny wieczór (19 stycznia) 
na naszej izabelińskiej scenie królo-
wała jedna osoba – aktorka Naro-
dowego Starego Teatru w Krako-
wie – genialna Beata Malczewska, 
Mistrzyni warsztatu aktorskiego. 
Artystka wystąpiła w monodramie 
6 sekund według własnego sce-
nariusza, w reżyserii Pawła Szumca.

KULTURA
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która czuje się jak budowla, mająca za chwi-
lę zostać objęta ochroną konserwatorską. To 
podsumowanie życia na półmetku ze wszyst-
kimi dobrymi i złymi jego aspektami. To żal, że 
żyło się pod czyjeś dyktando, że swoje potrze-
by odkładało się na „enty” plan, że wszystko 
musiało być pod linijkę. I nagle olśnienie, że to 
nie tak miało być, że chce się żyć pełną piersią, 
po swojemu, bez wstydu, bez muszę i powin-
nam. To prosty wniosek, że życie to wielokrot-
ne upadanie w błoto i podnoszenie się z kolan 
po to, by wzbić się wysoko w niebo i chociaż 
6 sekund dryfować między chmurami. Bo dla 

tych kilku cudownych chwil warto żyć! Beata 
Malczewska pokazała nam opowieść prawdzi-
wą, w której każda z kobiet może znaleźć coś 
swojego, intymnego, osobistego. Pełne absur-
dalnego humoru i karykatury sceny, pokazują 
współczesny świat sztuki, przemysłu filmowe-
go i reklamowego oraz zwyczajnego życia, któ-
re niesie ze sobą wiele niespodzianek. Półtorej 
godziny monologu, wiele minut gromkiego 
śmiechu, pół nocy refleksji i przemyśleń – to 
bilans zysków po spektaklu.

Tekst i fot. Iwona Mazurek

Tango 
dla każdego

Grupa, pod dyrekcją Grzegorza Mańkow-
skiego i Agnieszki Kowalskiej, zaprosiła 

widzów do fascynującego świata tanga. Za-
brzmiały m.in. tanga argentyńskie i polskie, 
tradycyjne i tzw. nuevo, instrumentalne oraz 
te wykonywane przez chór i orkiestrę. Pu-
bliczność miała też okazję zaśpiewać wspólnie 
z artystami piękne tango To ostatnia niedzie-
la, które przed laty śpiewał Mieczysław Fogg. 
Muzyka była przeplatana opowieściami Moniki 
Kwiatkowskiej o historii tanga, jego twórcach, 
i wykonawcach. 

Po koncercie Monika Kwiatkowska i Tomasz 
Sadlakowski – certyfikowani instruktorzy tan-
ga – dali popis swoich umiejętności, a także 
poprowadzili lekcję podstawowych kroków, po 
czym zaprosili wszystkich do wspólnego tańca.

Formacja działa pod skrzydłami Fundacji 
Partytura, której celem jest promocja kultury 
i sztuki, w tym tanga. Razem udowadniają, że 
tango wciąż jest modne.

Karolina Dubaniewicz, fot. Iwona Mazurek

Karnawał to najlepszy czas, by poprosić kogoś do tanga. Była ku 
temu okazja 18 stycznia w Centrum Kultury Izabelin. Specjalnie dla 
mieszkańców Izabelina wystąpiła Formacja Tango Para Todos, 
czyli jedyna w Polsce, a być może nawet na świecie, grupa złożo-
na z chóru i orkiestry, wykonująca ten rodzaj muzyki. 
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Kto stoi w miejscu, ten się cofa

Panie Michale od 1 stycznia 2020 roku zo-
stał Pan nowym dyrektorem Centrum Kul-
tury Izabelin. Jak się Pan z tym czuje i co to 
dla Pana oznacza?

Duma, wyzwanie, ogromny zapał do pracy 
i kolejny krok, który przynosi nowe perspek-
tywy. Uważam, że życie, także to zawodowe, 
to droga, którą czasami udaje nam się bardzo 
dobrze zaplanować, a innym razem pozornie 
przypadkowo przynosi nam doświadczenia, 
których się nie spodziewamy. Od nas zależy 
jednak ile z tych przystanków, zakrętów i dłu-
gich prostych się nauczymy, jakie wyciągniemy 
wnioski i jak zadziałamy. W przypadki do koń-
ca nie wierzę i po pierwszych dniach w CKI, 
mogę z pewnością stwierdzić, że bardzo do-
brze trafiłem. Działa to też w drugą stronę, 
Dorota Zmarzlak – Wójt Gminy Izabelin po-
wierzyła mi funkcję Dyrektora Centrum Kultury 
i chciałbym, aby po paru latach tak władze, 
jak i mieszkańcy mogli powiedzieć: „w dobrym 
momencie trafiliśmy na tego Jóźwiaka”. 

Jest Pan najmłodszy z załogi CKI, czy to 
jest dla Pana wyzwanie?

Przyznam, że przybywszy do CKI zobaczyłem 
same młode i pełne werwy osoby, a potem 
okazało się, że rocznikowo wszyscy są starsi 
ode mnie (śmiech). A tak na poważnie, to zu-
pełnie nie zwracam na to uwagi. W mojej ka-
rierze, pracowałem głównie ze starszymi ode 
mnie i nasze relacje były całkowicie partner-
skie. Już poczynając od studiów, kiedy zaanga-
żowałem się w teatr i współtworzyłem Festiwal 
Teatrów Studenckich START, współpracowa-
łem z ikonami teatru alternatywnego lat 60. 
i 70. Różnica wieku? Nie było takiego tematu. 
Liczyło się to, że chcemy coś wspólnie zrobić, 
a potem okazywało się, ile nawzajem może-
my się od siebie nauczyć. Nie myślałem o tym 
w ten sposób, ale może ciągnie się za mną fa-
tum... Byłem jednym z najmłodszych członków 
NGO, który został jego prezesem, byłem też 
w swojej karierze najmłodszym pracownikiem, 
który został kierownikiem… W każdym razie 
zawsze potrafiłem wychodzić z tych, na po-
zór kłopotliwych sytuacji, swoją pracowitością 
i profesjonalizmem, widząc też w drugim pra-
cowniku człowieka, jego kompetencje i umie-
jętności. Cieszę się, że także i Gmina Izabelin 
nie przekreśla ludzi ze względu na ich wiek, 
czego jestem najlepszym przykładem.

Większość pracowników to kobiety. Da 
Pan sobie radę z babskimi hormonami?

Na tym polu również nie dam się zasko-
czyć! W mojej poprzedniej pracy kierowałem 
12-osobowym działem złożonym wyłącznie 
z kobiet. Moją szefową też była kobieta. Taki 
jest los mężczyzn pracujących w sferze kultu-
ry. Panowie są tu zdecydowaną mniejszością. 
Na szczęście, zdaniem żeńskiej części moich 
znajomych i współpracowniczek, posiadam 
odpowiednią mieszankę pierwiastka kobiecego 
i męskiego, która pomaga tak w codziennym 
kontakcie, jak i w pracy. Odkładając hormony 
na bok, dobrze czuję się też w zróżnicowanych 
charakterologicznie zespołach. Nie jestem ty-
pem szefa, który buduje zespół na swoje do-

kładne podobieństwo. Wyznaję zasadę, która 
u mnie sprawdziła się w praktyce, że to róż-
norodność prowadzi do ciekawych pomysłów 
i nowych, lepszych, choć czasem nieoczywi-
stych rozwiązań.

Jakie ma Pan doświadczenie zawodowe?

Zaczynałem jako dziennikarz w warszawskich 
rozgłośniach radiowych Radiu Kampus i Radiu 
Kolor, jednocześnie zakładając własny tytuł 
prasowy, acz powoli zaczynałem dryfować 
w stronę promocji i komunikacji, a później tak-
że organizacji wydarzeń kulturalnych. Razem 
z grupą znajomych skupionych wokół teatru 
założyliśmy Stowarzyszenie Międzynarodo-

wych Inicjatyw Kulturalnych, którego preze-
sem byłem przez 4 lata. W tym czasie udało 
nam się zrealizować wiele inicjatyw, z czego 
najważniejszymi były międzynarodowy fe-
stiwal teatralny Eye on Culture oraz Festiwal 
Teatrów Studenckich START, którym zarzą-
dzałem jako dyrektor przez pierwsze 3 edycje. 
Ten etap kariery wywarł największy wpływ na 
to, jak teraz pracuję i jaką wizję działań kultu-
ralnych prezentuję. Działając jako organizacja 
pozarządowa nie mieliśmy żadnych zagwaran-
towanych funduszy i aby coś zorganizować, 
musieliśmy najpierw znaleźć na to pieniądze. 
Do tego potrzebne było dobre przygotowanie 
merytoryczne i współpraca z wieloma partne-
rami – po prostu umiejętność dogadania się. 
Jako że niejednokrotnie ważnym przychodem 
były dla nas wpływy z biletów, musieliśmy też 
zadbać o to, aby nasz produkt był atrakcyjny 
dla odbiorców. Na siedzeniu nad wnioskami 
o dofinansowanie i chodzeniu na rozmowy 
z partnerami i sponsorami, przetarłem niejed-
ne spodnie oraz rozdałem sporo wizytówek. 
Nauczyło mnie to pokory, ciężkiej pracy i rozu-
mienia potrzeb drugiej strony. Następnie prze-
szedłem do sektora samorządowych instytucji 
kultury, gdzie szybko przydały się moje umie-
jętności promocyjne, zarządzania projektami 
i łączenia różnych środowisk. W ten sposób 
przebiegłem w tempie ekspresowym od sta-
nowiska w promocji, do prowadzenia najwięk-
szego Działu Wydarzeń Kulturalnych w Biało-
łęckim Ośrodku Kultury. Odpowiadałem już za 
działalność merytoryczną i promocję, prowa-
dząc kluczowe dla instytucji współprace, pla-
nując wieloletni program działań. Z ostatnich 
osiągnięć na tym stanowisku mogę pochwalić 
się osobistym udziałem w rozpoczęciu współ-
pracy pomiędzy Białołęckim Ośrodkiem Kultu-
ry a Teatrem Syrena, która zaowocuje nową 
premierą teatralną.

Jaka jest Pana nowa wizja CKI?

Myślę, że tutaj mogę niektórych zaskoczyć. To, 
czego nauczyło mnie doświadczenie, a wiem 
też, że przekonało komisję konkursową, to że 
minęły już czasy dyrektorów, którzy przycho-
dzili do domów kultury i realizowali własne wi-
zje artystyczne, często będące niespełnionymi 
lub niezrealizowanymi ambicjami. W swojej 
koncepcji funkcjonowania CKI napisałem wy-
raźnie i powtórzyłem to przed szeroką komisją 

„
Zadaniem domu kultury jest 
upowszechnianie kultury  przy 
jednoczesnym dbaniu o podno-
szenie kompetencji odbiorców. 
Oznacza to tyle, że program CKI 
musi odpowiadać na potrzeby 
różnych grup mieszkańców, zaś 
moim zadaniem jako dyrekto-
ra, jest dbanie o to, aby poziom 
oferty był możliwie najwyższy.

Nowy Rok przyniósł zmiany. Z dniem 1 stycznia br. pracę na stanowisku p.o. dyrektora Centrum Kultury 
Izabelin zakończyła pani Maryla Łukasińska, a nowym dyrektorem – wyłonionym w drodze konkursu – 

został Michał Jóźwiak. O tym, jakie ma plany, pasje i wartości opowiedział Iwonie Mazurek.
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– a proszę mi wierzyć nie było lekko, czułem 
się niemal jak przed komisją sejmową – „nie 
przychodzę z pomysłem festiwalu teatralnego 
albo operetkowego, który będę Państwu wci-
skał jako panaceum na całe zło”. Nie tak dziś 
wygląda tworzenie programu instytucji takiej 
jak dom kultury. Szczególnie w przypadku, kie-
dy CKI łączy w sobie kulturę i sport, potrzeb-
na jest osoba, która będzie potrafiła spojrzeć 
szeroko i ograniczy swoje prywatne aspiracje, 
obejmując całą działalność należytą uwagą. 
Mało osób pamięta co jest prawdziwym zada-
niem takich instytucji. Zadaniem domu kultury 
jest upowszechnianie kultury – czyli przedsta-
wianie różnych jej zjawisk – przy jednocze-
snym dbaniu o podnoszenie kompetencji od-
biorców. Tłumacząc tę kwintesencję na język 
polski oznacza to tyle, że program CKI musi 
odpowiadać na potrzeby różnych grup miesz-
kańców, zaś moim zadaniem jako dyrektora, 
jest dbanie o to, aby poziom oferty był możli-
wie najwyższy i – najlepiej – coraz wyższy. Aby 
stworzyć Centrum słuchające potrzeb miesz-
kańców, zaproponowałem szereg rozwiązań 
z dziedziny badań nad widownią, rozwoju 
widowni, poprawy komunikacji CKI, otwarcia 
na inicjatywy lokalne i współprace. Takie po-
dejście już u samego założenia dla niektórych 
może być trudne, ponieważ mówi, że organi-
zatorzy wydarzeń nie są nieomylni, a ich wizje 

mogą mijać się z zainteresowaniami mieszkań-
ców. Wymusza to od nas, pracowników kultu-
ry, nieustanną zmianę, sprawdzanie, udosko-
nalanie i usprawnianie. Mówi się, że kto stoi 
w miejscu, ten się cofa. Rzeczywistość idzie do 
przodu i aby CKI nadążyło za mieszkańcami 
gminy, także musi pójść naprzód.

Czego Pana zdaniem brakuje w naszym 
Centrum?

Na pewno nie brakuje zaangażowanego ze-
społu, który zaciera ręce do pracy. Proszę mi 
wierzyć, to niełatwy kawałek chleba organi-
zować czas wolny dla innych ludzi. Wymusza 
on pracę w zwyczajowo wolnym czasie – wie-
czorami i w weekendy – a w tygodniu… praca 
trwa nadal, aby wszystko dopiąć jak najlepiej. 
Pewnie dlatego w tym zawodzie pozostają 
głównie ludzie z pasją. Czego brakuje? W kwe-
stii programu na pewno brakuje oferty dla 
osób w wieku 20-50 lat. Chciałbym też położyć 
nacisk na wspomniane współprace, wykorzy-
stać fantastyczny potencjał ludzi mieszkają-
cych w gminie Izabelin. Doskonałym przy-
kładem potencjału drzemiącego w naszych 
mieszkańcach był finał 28. Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, dziesiątki zaangażowa-
nych wolontariuszy i występujących. Działanie 
instytucji kultury to także mnóstwo „nieatrak-
cyjnych” rzeczy dla odbiorców. I jeśli dotarli 

Państwo do tego momentu wywiadu, to tak, 
niestety mam zamiar o nich powiedzieć. Krót-
ko. Liczba przepisów, obostrzeń, standardów, 
które instytucja publiczna musi spełniać jest 
bardzo duża i znacznie zmieniło się to na prze-
strzeni ostatnich 20 lat. To oczywiście zmiana 
w dobrym kierunku, ale trzeba umieć nią za-
rządzać. Tak w instytucji, jak i w firmie prywat-
nej ważna jest też sprawna polityka kadrowa, 
finansowa, odpowiednia struktura działów 
i podział obowiązków, do tego kompetentny 
i dobrze zmotywowany zespół, wyposażony 
w odpowiednie narzędzia do pracy. Dyrektor 
zaś musi dobrze rozumieć ten mechanizm, 
umieć go ułożyć i dbać o oliwienie go w odpo-
wiednich momentach. 

Jakie wartości są w Pana życiu prioryte-
towe?

Pierwszymi wartościami, a może bardziej 
cechami, które przychodzą mi do głowy są 
otwartość i ciekawość. Łączą się one i dopeł-
niają w różnych aspektach życia. Na przykład 
otwartość na ludzi i zaciekawienie nimi. Nie 
mylić z ekstrawertyzmem lub niepowstrzyma-
ną chęcią poznawania nowych osób. Po prostu 
umiem słuchać i staram się rozumieć ludzkie 
motywacje. Podobnie działa to u mnie z róż-
nymi informacjami i wiedzą – jestem cały czas 
ciekawy i otwarty na nowości, nawet jeśli mia-
łyby wstrząsnąć mną w mojej strefie komfortu 
i zmusić do myślenia. Są to wartości, których 
większa dawka nie zaszkodziłaby nam na co 
dzień, doprowadzając zapewne do powszech-
nego wzrostu empatii i zmniejszenia liczby 
kłótni i nieporozumień.

Jakie ma Pan pasje?

Od kilku lat, moją największą pasją jest zdro-
wy styl życia. Jest on moją odskocznią, ale też 
uzależnieniem. Zaczęło się dosyć boleśnie, bo 
od urazu krążka międzykręgowego, zwanego 
popularnie dyskiem, w moim własnym osobi-
stym kręgosłupie – powodem był brak ruchu 
i sporo siedzenia. Kiedy po pewnym czasie 
ból znów się odezwał postanowiłem wziąć 
ten temat w swoje ręce. Siłownia, budowanie 
wiedzy o własnym ciele, fitness, eksperymen-
towanie z różnymi ćwiczeniami. Równocześnie 
zacząłem coraz więcej dowiadywać się o odpo-
wiednim odżywianiu i okazało się, że… nigdy 
nie czułem się tak dobrze. Naprawdę bardzo 
mało wiemy o swoich organizmach, o tym cze-
go potrzebujemy i jak sprawić, by np. lepiej 
czuć się w ciągu dnia, lepiej wysypiać, spraw-
niej myśleć lub po prostu schudnąć. Cały czas 
odkrywam w tej kwestii nowe rzeczy, ostatnią 
inspiracją jest kalistenika. Wspomniana spor-
towa część Michała walczy z drugą: uwielbiam 
jeść i gotować!

Dziękuję za rozmowę 
i życzę powodzenia…

fot. arch. M. Jóźwiaka
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12 stycznia w wydarzeniu organizowanym przez 
Centrum Kultury Izabelin wzięło udział wielu gości 
z gminy Izabelin, Warszawy i innych miast. Graliśmy 
międzypokoleniowo. Zbieraliśmy środki na zapewnienie 
najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych 
w dziecięcej medycynie zabiegowej. 

Niezastąpieni harcerze z 424 Szczepu Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „Kampinos” pod 
czujnym okiem druhów Jacka Smury, Jarosłąwa Chormańskiego i Moniki Berkowskiej zebrali do 

puszek kwotę 33.215,08 zł. Dokonano także przelewu bankowego w wysokości 545 zł.

W chwili pisania tego artykułu trwały jeszcze licytacje na portalu allegro.pl. Orientacyjna kwota tych 
licytacji na dzień 17 stycznia wynosiła 9294 zł. Istnieje więc szansa, że finalnie uda się zebrać kwotę 
ponad 40.000 zł. 

Koncert prowadzili Daria Kuźniecow-Dudko, Bogdan Szczesiak oraz harcerka Nina Ziemiecka. 

Podczas Finału przez 8 godzin graliśmy z wielkim entuzjazmem, ciesząc się że bierzemy udział w akcji, 
która jednoczy ludzi nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Połączyliśmy działania z Centrum Kultury w Łomiankach oraz sztabem WOŚP Łomianki #2577.

Na scenicznym ekranie na bieżąco mogliśmy obserwować, co dzieje się w obu centrach kultury. De-
legacje Urzędu Miejskiego w Łomiankach, Urzędu Gminy Izabelin, Centrum Kultury w Łomiankach, 
Centrum Kultury Izabelin, Sztabu WOŚP Łomianki oraz 424 DHiZ „Kampinos” dwukrotnie brały udział 
w telekonferencjach. Zgromadzeni widzowie w obu centrach kultury wzajemnie się pozdrawiali i cie-
szyli ze wspólnie organizowanej akcji.

Niektórzy wykonawcy wystąpili wymiennie w obu centrach kultury. Podziwialiśmy 211 artystów i 
sportowców, którzy zaprezentowali swoje talenty solo lub w zespołach. Wystąpili: Nika Grann, OS.SO, 
Angelika Balcerek, Waśniewska Trio, zespół Prosta Sprawa, zespoły taneczne Happy Dance Studio 
Centrum Kultury Izabelin i grupy taneczne z sąsiednich gmin pod kierownictwem Karoliny Stanisław-
skiej, zespół „Taniec dla Seniorów” z Centrum Kultury Izabelin oraz tancerze z sąsiednich gmin i War-
szawy pod kierownictwem Ewy Czartoryskiej-Stanisławskiej, duet akrobatyczny Oliwia & Nina, soliści 
Studia Piosenki CKI pod dyrekcją Patrycji Modlińskiej, zespół Izabelińska Harmonia, zespół Wokaliza 
pod dyrekcją Karoliny Dubaniewicz, młodzi artyści z Koła Muzycznego Szkoły Podstawowej w Izabe-
linie pod dyrekcją Danieli Bałabańskiej, w tym Julia Piołun-Noyszewska, która wystąpiła także solo, 
uczniowie Szkoły Muzycznej Yamaha pod dyrekcją Małgorzaty Ignatowicz, uczniowie i nauczyciele 
Szkoły Suzuki, Hey Hato, Szkoła Tańca i Akrobatyki Studio 33 Łomianki, Akademia Tańca Loff, zespół 
akrobatyki sportowej CKI pod dyrekcją Marzeny Dąbrowskiej, zespół taneczny „Magia cygańskiego 
tańca” z Centrum Kultury w Łomiankach. Pokaz sztuki walki karate zaprezentowali sensei Dominik 
Seroka, Piotr Słaby oraz ich uczniowie. 

W przerwach między występami uczestnicy wydarzenia mogli obejrzeć prezentacje multimedialne 
dotyczące licytowanych produktów. Przy okazji chętnie zgłaszali się też do punktu konsultacyjnego, 
by przekazać swoje pomysły i opinie dotyczące zagospodarowania centrum gminy Izabelin.

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
po raz pierwszy w Centrum Kultury Izabelin



17

O godz. 20.00 uczciliśmy minutą ciszy pamięć tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska 
Pawła Adamowicza. Następnie, w mroku wypuściliśmy „Światełko do Nieba” – używając do 
tego celu m.in. telefonów komórkowych. Obserwowaliśmy na scenicznym niebie – wsłu-
chując się w muzykę – pięknie rozbłyskające światło. Na zakończenie odbyła się licytacja 
darów, którą z powodzeniem poprowadził Bogdan Szczesiak. Towarzyszyło nam przy tym 
wiele pozytywnych emocji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy zaoferowali swoje produkty i usługi 
na licytację dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Są to: Bartosz Saro, Dorota Zmarz-
lak, Michał Postek, Baccara, Łukasz Prochacki, Lawendowy Dotyk, Martyna Wojciechowska, 
Maciej Zdrojewski, restauracje: Dziupla, Mięta, Syta, Klub Pięciobojowy G-8 Bielany Warsza-
wa, Piotr Romanowski, Joanna Skotnicka-Pergał, Grażyna Grzęda, Vedic Art, Sztab WOŚP 
Łomianki, Anita Nowakowska-Marek – dystrybutor marki URBANCODE, Małgorzata Fotek, 
Klinika Vetriver, Klinika Sanobello, Paweł Radzimowski, Marianna Górska, Bolesław Gasiński, 
Mieczysław Wasilewski, miesięcznik Listy do Sąsiada, Sławek Patoka, Jolanta Jabłońska, 
Barbara Dziewulska, Alicja Jankowska – Unique Boutique, Ośrodek Szkolenia Kandydatów 
na Kierowców Jan, Emilia Strzelecka, Hanna Kwietniewska, Klub Ryś Laski, Aleksandra Po-
pławska, Janina Tomaszewska, Nina Kiszka, Pracownia Mebli Egzotycznych ASIANA, Sołec-
two Laski, COSY HOME oraz Anonimowi Darczyńcy.

Dziękujemy Cafébello za zimową herbatkę oraz pączki i drożdżówki dla wolontariuszy, Bułce 
z Masłem za pyszne drożdżówki dla naszych harcerzy, a Art Café za aromatyczne zapiekanki. 

Szczególne podziękowania za współpracę dyrekcja Centrum Kultury Izabelin składa dyrek-
torowi Januszowi Zawadzkiemu i Pracownikom Centrum Kultury w Łomiankach, Michałowi 
Naftyńskiemu – szefowi Sztabu WOŚP Łomianki, Jackowi Smurze – komendantowi Szczepu 
424 DHiZ „Kampinos” w Izabelinie oraz druhom: Monice Berkowskiej, Bartoszowi Groh-
manowi, Jarosławowi Chormańskiemu, a także Andrzejowi Puczyńskiemu – Studio Izabe-
lin, Wacławowi Piekarskiemu – FOTOPIEKARNIK, młodzieży – wolontariuszom ze sztabu 
medialnego: Janowi Kieniewiczowi, Mikołajowi Piołun-Noyszewskiemu, Paulinie Kacymirow, 
Asi Gawryle, Frankowi Chormańskiemu, Janowi Sałkowi, Kajetanowi Kłudkiewiczowi, Ka-
rolinie Kamińskiej, Michałowi Piekarkowi, ekipie telewizyjnej: Włodkowi Ciejce i Piotrowi 
Grabowskiemu, Marcinowi Piołun-Noyszewskiemu, Pracownikom Centrum Kultury Izabelin, 
Pracownikom Urzędu Gminy Izabelin, Strażakom z OSP Laski i OSP Izabelin, ratownikowi 
Grzegorzowi Kołodziejakowi Wyratujcie.pl, panom z ochrony i wszystkim anonimowym wo-
lontariuszom.

Jesteście wspaniali. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – to Wy!

Daria Kuźniecow-Dudko
koordynator 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

w Centrum Kultury Izabelin

fot. FOTOPIEKARNIK

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
po raz pierwszy w Centrum Kultury Izabelin

więcej zdjęć:
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3.02. BEZPIECZEŃSTWO Andrzej Sąsiadek 
„Bezpieczeństwo osób w wieku senioralnym”

10.02. LITERATURA Rafał Wojasiński „W teatrze 
Mikołaja Gogola”

17.02. PODRÓŻE Dorota Czołak „Chiny pięk-
ne, dalekie, odmienne”

20.02. godz. 11.00 Zamek Królewski 
Sławek Szczocki „Przedwojenne maniery, 
bon ton i savoire-vivre”

24.02. ZDROWIE Bernadetta Jurek „Dieta 
optymalna dla osób w wieku 65+”

PROGRAM UTW semestr letni 2019/2020

LUTY 2020

MARZEC 2020

KWIECIEŃ 2020

MAJ 2020

* Wszystkie wykłady w Centrum Kultury Izabelin 
odbywają się o godz. 10.00 w poniedziałki

Informacje i zapisy: 
sekretariat Centrum Kultury Izabelin 

tel. 22 752 68 00 pon.-pt.
w godzinach 10.00-18.00
opiekun: Iwona Mazurek

2.03. LUDZIE Agnieszka Jelonkiewicz „Coco 
Chanel – legenda i życie”

9.03. MIEJSCA Karolina Głowacka „Warsza-
wa Marii Skłodowskiej-Curie”

16.03. GEOGRAFIA Robert Szewczyk „Egzo-
tyczna Polska”

19.03. godz. 11.00 Zamek Królewski 
Beata Artymowska „Nad Wisłą wstaje war-
szawski dzień… Warszawa socrealizmu”

23.03. LITERATURA Rafał Wojasiński „Świat 
myśli Emila Ciorana”

30.03. PRZYRODA Konrad Malec „Jak to 
robią zwierzęta. Przykłady pożycia i wycho-
wania potomstwa w świecie zwierząt”

6.04. LUDZIE Agnieszka Jelonkiewicz „Gianni 
Versace  i barok we włoskiej modzie”

16.04. godz. 11.00 Zamek Królewski
Daniel Artymowski „Maria Stuart, tragedia 
królowej Szkocji”

20.04. LITERATURA Rafał Wojasiński „Wizjoner-
skie teksty Oriany Fallaci”

27.04 PRZYRODA Konrad Malec „Martwe, ży-
ciodajne drzewa. Opowieść o tym, jak waż-
ne w przyrodzie są martwe i zamierające 
drzewa”

4.05. MIEJSCA Daniel Sukniewicz „Miasta 
i miasteczka Mazowsza – ich tajemnice i za-
gadkowe historie”

11.05. PODRÓŻE  Robert Szewczyk „Eirinn zna-
czy Irlandia”

18.05. LITERATURA Rafał Wojasiński „Poezja 
Bolesława Leśmiana”

21.05. godz. 11.00 Zamek Królewski
Sławek Szczocki „Piękna cesarzowa – Elżbie-
ta Bawarska”

25.05. ZDROWIE Ewa Kozdroń „Aktywność 
fizyczna w profilaktyce otyłości i sarkopenii”

1.06. godz. 11.00 Karolina Głowacka – spa-
cer  „Nieznane zakątki starej Pragi”
Miejsce spotkania: przed wejściem do kate-
dry św. Floriana

8.06. LITERATURA Ewa Andrzejewska „Jan 
Twardowski – ksiądz piszący wiersze”

15.06. ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO

CZERWIEC 2020

SENIORZY
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DZIENNY DOM SENIOR +

Placówka jest przystosowana do przyjęcia  
20 beneficjentów, którym zapewnia pobyt 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 
do 16.00. Uczestnikami zajęć mogą być miesz-
kańcy gminy Izabelin, nieaktywni zawodowo 
w wieku od 60 lat wzwyż. Pierwszeństwo ko-
rzystania ze świadczeń mają osoby samotne, 
ze zmniejszoną sprawnością psychofizyczną 
lub niepełnosprawnością. Podopiecznymi pla-
cówki mogą zostać osoby, które w wyniku zda-
rzeń losowych nie mogą samodzielnie sprostać 
zadaniom stawianym przez codzienne życie 
lub wymagają częściowej opieki i pomocy 
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb.

W ofercie ośrodka jest możliwość korzystania 
z urządzeń poprawiających sprawność fizyczną 
oraz z telewizji i komputerów z dostępem do 
Internetu. Domowo urządzony pokój dzien-
ny służy relaksowi i odpoczynkowi. Łazienki 
przystosowane dla osób starszych i niepełno-
sprawnych umożliwiają kąpiel oraz korzystanie 
z pralko-suszarki pozwalającej na wykonanie 
prania swoich rzeczy i zabrania ich w tym sa-
mym dniu. Doskonale wyposażona kuchnia 
umożliwia przygotowywanie przekąsek i napo-
jów, pieczenie ciast, wykonywanie przetworów 
oraz rozwijanie umiejętności kulinarnych i dzie-
lenie się z innymi uczestnikami efektami pasji 
gotowania. W ramach działalności kulturalnej 
i oświatowej pensjonariusze korzystają z ofer-
ty rozrywkowej, czytają książki, grają w gry,  
biorą udział w zajęciach plastycznych, śpiewu, 
rękodzieła, wykładach, warsztatach i semina-
riach. Każdego dnia wspólnie jedzą smaczny 
obiad. W planach ośrodka są zajęcia z fizjote-
rapeutą, spotkania muzyczne przy akordeonie. 
Już teraz można ćwiczyć na rowerach trenin-
gowych, bieżni rehabilitacyjnej oraz rotorach 
do usprawniania kończyn górnych i dolnych. 
Niewątpliwie ogromną wartością jest damski 
personel ośrodka – uśmiechnięte, życzliwe 
panie, przygotowane do pracy z seniorami.  
Jak powiedział pan Sergiusz (pensjonariusz): 
Dziewczyny są bardzo fajne, takich drugich to 
się nie znajdzie. Zapytani o zdanie panowie 
korzystający z usług Domu Senior + zgodnie 
odpowiedzieli, że są bardzo zadowoleni z tego 
miejsca, że teraz mają nowy sens życia, czują 
się potrzebni, mają towarzystwo innych osób, 
codziennie wychodzą z domu, w weekend nie 
mogą się doczekać poniedziałku. Zapytani 

Jest takie miejsce w naszej gminie, gdzie starsi ludzie mogą poczuć się jak w domu. 
Gdzie w przyjaznej atmosferze, pełnej empatii i uśmiechu mogą spędzić kilka godzin 
dziennie. Tym miejscem jest Dzienny Dom Senior +, mieszczący się w budynku starej 
Przychodni Zdrowia w Izabelinie, przy ulicy Tetmajera 3a, działający od 16 grudnia 2019 roku. 

SENIORZY
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ZŁOTE  GODY
Zapraszamy pary małżeńskie, które w 2020 roku będą obchodziły jubileusz 50-lecia małżeństwa 
bądź obchodziły go w latach wcześniejszych, lecz nie otrzymały Medali za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do zgłoszenia swojego 
jubileuszu w Urzędzie Stanu Cywilnego Izabelin do końca lutego 2020 r. Informacja dotyczy par małżeńskich, które mieszkają na 
terenie gminy Izabelin. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z USC Izabelin pod nr tel. 22 722 89 39. 

„Koperta Życia” w razie wypadku lub nagłej choroby, gdy nie ma 
możliwości lub czasu na przeprowadzenie wywiadu z pacjentem, 
ma spełniać pomocniczą rolę informacyjną. Zebranie najważniej-
szych informacji o stanie zdrowia i przechowywanie w przejrzysty 
sposób dokumentacji medycznej wpływa na efektywność działań 
ratujących zdrowie i życie.

„Koperta Życia” składa się z 3 elementów: 

1. Karty informacyjnej E.M.I. (Emegrency Medical Info) – formu-
larz zwierający najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przyj-
mowanych lekach, alergiach oraz informacje umożliwiające kontakt 
z krewnymi. Dane wypełnia właściciel Karty lub inna osoba przez 
niego upoważniona – właściciel musi jednak potwierdzić dane zło-
żonym przez siebie odręcznym podpisem. Wpisane dane medyczne 
wymagają potwierdzenia przez lekarza podstawowej opieki zdro-
wotnej – potwierdzenie winno zawierać datę, podpis i pieczęć le-
karza. Tak przygotowana informacja ważna jest przez 1 rok – po 
tym terminie powinna być zaktualizowana. Należy pamiętać, że po 

KOPERTA ŻYCIA

każdorazowej zmianie leku czy zmianie stanu zdrowia – Karta po-
winna zostać zaktualizowana lub wypełniona na nowo.

2. Plastikowa koperta służy do umieszczenia w niej Karty; tworzywo 
sztuczne ma zabezpieczyć Kartę przed uszkodzeniem, przypadko-
wym zalaniem lub zawilgoceniem.

3. Naklejka z napisem „Tu jest Koperta Życia” służy oznaczeniu 
miejsca, w którym faktycznie przechowywana jest Koperta – naj-
lepiej w miejscu widocznym i łatwo dostępnym, umożliwiającym 
służbom medycznym (w razie wypadku lub zasłabnięcia), a także 
Policji, Straży Pożarnej i służbom socjalnym szybki dostęp do pod-
stawowych informacji o potrzebującym.

„Koperty Życia” już wkrótce dostępne będą w Samodzielnym Publicz-
nym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Izabelinie, ul. K. Tetmajera 3A; 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3 Maja 42 
oraz innych miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców.

Anna Kępa – pracownik socjalny GOPS w Izabelinie

Zachęcamy do udziału w akcji „Koperta Życia”, która skierowana jest głównie do osób przewle-
kle chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że 
o ludzkim życiu wielokrotnie decydują sekundy, minuty… i czas reakcji służb ratunkowych – w tym 
informacje o stanie zdrowia osoby potrzebującej pomocy medycznej.

o to, co im się najbardziej tu podoba, odpowiedzieli, że gra w szachy, warcaby, zagadki, 
quizy oraz zajęcia wspomagające pamięć i myślenie (pan Sergiusz) i wspólne pieczenie 
(pan Bogdan – zapalony cukiernik). Pan Bogdan z iskierkami w oczach opowiadał, jak 
wszyscy razem przed świętami piekli i ozdabiali pierniki, a potem przy kawce delektowali 
się swoimi wyrobami. Nie może się też doczekać pieczenia tortów, bo jak sam powiedział, 
lubi je robić i wychodzą mu całkiem niezłe. Obaj panowie bardzo cenią sobie wspólny czas 
i rozmowy, nie da się tego z niczym porównać. Bardzo zachęcają inne osoby, które czują 
się samotne, brakuje im towarzystwa, poczucia, że są ważne i potrzebne, by zapisali się 
i skorzystali z usług Dziennego Domu Senior +: Razem będzie nam weselej i ciekawiej. 
Życie może być piękne i wartościowe w każdym wieku. Nie zwlekaj przyjdź do nas. 

Pobyt w Dziennym Domu Senior + jest częściowo odpłatny. Opłata będzie zależała od 
wysokości dochodu uczestnika.  Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowa-
nych 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

 Iwona Mazurek

fot. I. Mazurek, J. Badr

SENIORZY
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Konieczność 
różnorodności

Aby chociaż w niewielkim stopniu zniwe-
lować te zniszczenia, musimy zacząć 

w znaczący sposób zwiększać areały na-
sadzeń, chronić zwierzęta i rośliny. Każdy 
z nas wie, że rośliny pochłaniają CO2 oraz 
ograniczają zapylenie. Światowe badania 
przeprowadzone na terenach o najwięk-
szej bioróżnorodności wykazały wymieranie 
prawie 46% gatunków roślin, szczególnie 
w obszarach gęstego zaludnienia. Główny-
mi czynnikami wpływającymi na wyniszcza-
nie roślin są: zmiany klimatu, urbanizacja 
i rolnictwo. Powstaje pytanie: co ja jako 
zwykły człowiek mogę zrobić, by włączyć 
się w przeciwdziałanie zagrożeniom? Naj-
ważniejsze wydaje się zachowanie, za 
wszelką cenę, bioróżnorodności gatunków, 
nie tylko wśród roślin.

Różnorodność owadów gwarantuje zapy-
lanie roślin uprawnych, a co za tym idzie 
– plenność i eliminację głodu. Sadźmy 
więc nektaro- i pyłkodajne rośliny, buduj-
my „hotele” dla owadów, domki dla motyli 
i pszczół.

Różnorodność ptaków likwiduje nadmiar 
owadów, polepsza unasienianie i użyźnianie 
gleby. W wielu regionach tworzone są ob-
szary ochrony siedlisk ptaków, w naszych 
ogródkach możemy zawiesić budki lęgowe 
i stołówki dla ptasich sprzymierzeńców.

Rzadko mówimy o korzyściach z obecności 
płazów, a przecież żywią się one bezkrę-
gowcami, zjadają larwy i komary, stanowią 
pożywienie dla wielu ptaków, chociażby 
bocianów. Płazy są szczególnie narażone 
na wyginięcie przez znikomą mobilność 
i w przypadku zniszczenia ich siedlisk, nie 
są w stanie przenieść się gdzie indziej. Nie 
pozbywajmy się ich z ogrodów.

Ilość roślinności, a w szczególności lasów, znacząco przekłada 
się na ochronę klimatu, powietrza i światowego zasobu wód. 
Gdyby nie rośliny, nie byłoby tlenu i nie byłoby życia na Ziemi. 
Jeśli nie będziemy tego świadomi i nie zadbamy o środowisko, 
wkrótce może nastąpić zagłada naszej cywilizacji. Gigantyczne 
pożary lasów w Amazonii i na Syberii spustoszyły w ostatnich 
latach hektary życiodajnych lasów, wypuszczając do atmosfery 
trujące wyziewy. W tym roku z żywiołem ognia zmaga się 
wschodnia Australia. Bilans strat jest nie do opisania.

Różnorodność mikroorganizmów przyczynia 
się do utylizacji odpadów, a także bakterii 
w wodzie, bez której nie ma życia. Korzyst-
nym działaniem dla wspomagania istnienia 
różnych organizmów jest ograniczenie gra-
bienia liści. Opadłe z drzewa są naturalnym 
nawozem organicznym, służącym poprawie 
jakości gleby, a także schronieniem dla 
wielu istnień. Warstwa liści skutecznie za-
trzymuje wodę i ogranicza  parowanie, izo-

luje też rośliny i organizmy glebowe przed 
wahaniami temperatury i przemarzaniem. 
W liściach chętnie żerują ptaki, znajdując 
niezbędne do przetrwania zimy pożywie-
nie. Warto przemyśleć i rozpowszechniać 
inicjatywę „liść to nie śmieć” i zamiast 
wygrabiać całe ogrody, zmieść liście tylko 
z ciągów komunikacyjnych. A jeśli już ktoś 
musi mieć nienagannie utrzymany trawnik, 

to warto w kącie ogrodu czy pod drzewem 
zostawić pryzmę liści jako zimowe schronie-
nie dla jeży i małych gryzoni (nie dotyczy 
to liści kasztanowca, w których żerują lar-
wy szrotówka). Szkodliwe dla ogrodowego 
ekosystemu jest np. używanie dmuchaw, 
z powodu odstraszającego hałasu i niszcze-
nia gniazd różnych organizmów, a przede 
wszystkim ponownego podnoszenie pyłów 
zwiększających smog. Niektóre miasta 
wprowadziły już zakaz ich używania. 

Także sadzenie ekspansywnych roślin po-
woduje zaburzenie naturalnej równowagi 
ekosystemu. Rdestowiec, sumak, ałycza, 
nawłoć czy bardzo powszechny „uciekinier”, 
czyli winobluszcz zaroślowy, wypierają ro-
dzime gatunki. Takie same zjawiska ob-
serwujemy w świecie grzybów i zwierząt, 
dlatego tak ważna jest rewitalizacja zanika-
jących gatunków. Zanim sprowadzimy „ob-
cego” do naszego ogrodu, najpierw dobrze 
się zastanówmy.

Podsumowując – bioróżnorodność przyczy-
nia się pośrednio i bezpośrednio do osią-
gnięcia wszystkich celów zrównoważonego 
rozwoju, także ekonomicznego, dlatego 
podejmowanie wszelkich możliwych działań 
na rzecz jej utrzymania jest obowiązkiem 
każdego z nas.

Tekst i fot. Małgorzata Piekarska

„
Co ja jako zwykły człowiek 
mogę zrobić, by włączyć 
się w przeciwdziałanie 
zagrożeniom? 
Najważniejsze wydaje się 
zachowanie 
bioróżnorodności 
gatunków, nie tylko 
wśród roślin.

ZDROWIE I EKOLOGIA
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WÓJT GMINY IZABELIN 
ZAPRASZA NA WYDARZENIE

IZABELIŃSKA 
GALA SPORTU

3 marca 2020 
godz. 19.00

sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin

WSTĘP WOLNY

czas na sport

KULTURASPORT
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KULTURASPORT

BIEG CHARYTATYWNY NA RZECZ FUNDACJI DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”

Grupa licealistek, w ramach projektu „Zwolnieni z Teorii” organizuje 5-kilometrowy bieg cha-
rytatywny na rzecz Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. Chcą w ten sposób wesprzeć 

dzieci i rodziny dzieci z niepełnosprawnościami, a także umożliwić innym miłe spędzenie soboty. 

Bieg odbędzie się 29.02.2020 r. na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, start na Polanie 
Jakubów o godz. 10.00.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zarówno dzieci jak i seniorów, biegaczy i chodziarzy. 
Zapisy możliwe są przez naszą stronę, do której link znajduje się na naszym facebookowym 
fanpage’u „Zabiegaj o zdrowie”.

https://zwolnienizteorii.pl/, https://dzieciom.pl

https://m.facebook.com/zabiegajozdrowie/?tsid=0.41836655224990305&source=result

Zuzanna Kopacz

OTWARTE SALE
Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela

BADMINTON
10.00-13.00

mała sala gimn. 
SP ul. 3 Maja 49

TENIS STOŁOWY
17.30-20.00

mała sala gimn. 
SP ul. 3 Maja 49

SIATKÓWKA
16.00-17.45

duża sala gimn.
SP ul. 3 Maja 49

SIATKÓWKA 
18.00-19.30  

mała sala gimn.
SP ul. 3 Maja 49

KOSZYKÓWKA
18.00-19.30

duża sala gimn. 
SP ul. 3 Maja 49

OTWARTE SALE I ZAJĘCIA SPORTOWE
WSTĘP WOLNY, OBOWIĄZUJE ZMIANA OBUWIA I STRÓJ SPORTOWY
OTWARTE SALE obiekty dostępne dla mieszkańców, bez zapisów, obowiązuje regulamin korzystania z obiektów sportowych
OTWARTE ZAJĘCIA to bezpłatne zajęcia z instruktorem, obowiązują zapisy www.strefazajec.pl
INFORMACJE: www.centrum.izabelin.pl Fb Czas na Sport Centrum Kultury Izabelin; tel. 22 752 68 00, tel. 22 752 68 29

OTWARTE ZAJĘCIA
Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela

NORDIC WALKING
Izabelińskie Włóczykije

9.00 - 10.30  
start: ul. Tetmajera 38

TRENING BIEGOWY
Izabelin na Start 

9.30 - 11.00 
boisko Orlik Laski/
SP ul. 3 Maja 49

TENIS STOŁOWY
18.15-19.45

mała sala gimn. 
SP ul. 3 Maja 49

TRENING BIEGOWY
Izabelin na Start 

19.30 - 20.30 
bieżnia/mała sala

SP ul. 3 Maja 49

TENIS STOŁOWY
16.00-17.30

mała sala gimn. 
SP ul. 3 Maja 49
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EDUKACJA

(NIE)ZGRABNE SMYKI
WIĄŻEMY BUCIKI, ZAPINAMY GUZIKI

Powyższy tytuł nosił trzeci (czyli ostatni) tydzień sensoryczny 
projektu „Zmysły nieokiełznane” – Modulacja sensoryczna – 
równowaga.

Modulacja sensoryczna jest niezwykle ważnym procesem roz-
woju sensomotorycznego każdego dziecka, w którym mózg 

reguluje własną aktywność. Jedne z docierających impulsów 
nerwowych wzmacnia, by zwiększyć reakcję na bodziec, inne zaś 
wyhamowuje, by nie dopuścić do przeładowania ośrodkowego 
układu nerwowego. 

Nieprawidłowość w zakresie modulacji sensorycznej u dzieci wią-
że się głównie z nadmiernym wzmacnianiem lub hamowaniem 
bodźców przedsionkowych, proprioceptywnych, dotykowych, 
ale również informacji docierających przez kanał wzrokowy, czy 
węchowy. Zwykle przejawia się dwubiegunowością: podczas gdy 
w zakresie jednych bodźców (wzmacnianych zbyt mocno przez 
mózg) występuje nadwrażliwość, innym (nadmiernie wyhamowa-
nym) towarzyszy podwrażliwość. 

Dzieci mogą nadmiernie poszukiwać bodźców sensorycznych, gdy 
impulsy nerwowe docierających bodźców są zbyt mocno hamo-
wane przez mózg, ale występuje duża potrzeba ich dostarczenia, 
by utrzymać uwagę na odpowiednim poziomie (np. gdy dziecko 
jest nadmiernie w ruchu, stale wierci się, nawet gdy siedzi lub 
ciągle podskakuje, bardzo lubi zeskakiwać z wysokości, wciska 
się między meble, lubi zabawy z przepychaniem, przenoszeniem 
rzeczy, mocno ściska inne dzieci, długo kręci się na karuzeli bez 
efektów ubocznych). Przy nieprawidłowościach w procesie modu-
lacji dochodzi zwykle do dezintegracji zachowania, gdyż ma ona 
wpływ na uwagę, umiejętność uczenia się, ruchliwość, pobudze-
nie, wrażliwość i emocje. 

W trzeciej, ostatniej części projektu całe przedszkole zorganizo-
wało zajęcia tak, by stworzyć dzieciom świat do eksperymento-
wania z równowagą, czuciem własnego ciała, planowaniem mo-
torycznym i poczuciem siebie w przestrzeni. 

 Małgorzata Chomicz-Kieniewicz

Podczas całego tygodnia 9-13 grudnia w naszym przedszkolu 
nauczycielki zorganizowały zajęcia tak, aby było w nich jak 

najwięcej ćwiczeń wspomagających harmonijny rozwój dziecka. 
Temat jest naprawdę obszerny, więc były to ćwiczenia nie tylko 
równoważne, ale również te na przekraczanie linii środkowej cia-
ła, obustronnej koordynacji ruchowej, planowania motorycznego, 
świadomość ciała, stymulowanie układu przedsionkowego oraz 
wykonywaniea codziennych czynności w odmiennych warunkach. 

Dzieci z grupy Smerfy podczas realizacji zajęć najbardziej skupi-
ły się na doskonaleniu różnych form sprawności ruchowej. Dzieci 
brały udział w ćwiczeniach ogólnorozwojowych i równoważnych 
takich, jak chodzenie po linii, krawężnikach i różnych przeszko-
dach. Zajęcia były o tyle ciekawsze, że mogły odbywać się nie 
tylko w sali, ale także na spacerze, w pobliskim lesie. Dzieci roz-
wijały także ogólną koordynację ruchową poprzez kreślenie sy-
metrycznych kół stopami i łokciami, klaskały dłońmi nad głową, 
z przodu z tyłu i po bokach. Brały udział w ćwiczeniach kształtują-
cych obraz i schemat ciała oraz orientację przestrzenną – rzucały 
woreczkami według instrukcji: do góry, do tyłu oraz do celu. 

W grupie Motylków i Sówek dzieci uczyły się wiązać buciki przy 
pomocy wiersza „Były sobie dwie myszki Miki i Piki”. Porównywa-
ły długość sznurówek, ich szerokość, określały kolory, tworzyły 
kompozycje ze sznurków. Przy ćwiczeniach sprawności manualnej 
dzieci bawiły się guzikami, segregowały je i tworzyły z nich różne 
figury geometryczne. 

Żabki stymulowały układ przedsionkowy i proprioceptywny po-
przez zawijanie się w koc z dość szybkim rozwijaniem przez kole-
gów z grupy. Dzieci przechodziły i przeskakiwały przez skakanki, 
bawiły się obręczami, przepychały się używając siły. Przedszkolaki 
chodziły po równoważni oraz po rozłożonych kamieniach senso-
rycznych, przechodziły przez drabinki, trafiały nogą woreczkiem 
do kosza, stały na jednej nodze, przypinały klamerkami sylaby 
na sznurkach, uczyły się wiązania sznurówek: supełków, kokar-
dek, zapinały guziki, oraz wciskały goździki w pomarańcze ćwicząc 
małą motorykę.

Nauczycielki w grupie Misiów oprócz zabaw i ćwiczeń ze sznurów-
kami i guzikami starały się oswoić dzieci z ćwiczeniami wykonywa-
nia codziennych czynności, ale w odmiennych warunkach. Dzie-
ci wykonywały czynności m.in. wspak, drugą ręką, z zakrytymi 
oczami, na szczudłach. Przedszkolaki podciągały się na deskorolce 
oraz przeciągały w ciasnym kocu. Wśród ćwiczeń na planowanie 
motoryczne nie zabrakło również zajęć z Kodowania na dywanie. 

Celem trzeciego tygodnia projektu było dopasowanie przez na-
uczycielki zajęć i zabaw do specyfiki swojej grupy, a przy okazji 
obserwacja dzieci podczas wykonywania ćwiczeń i pomoc przed-
szkolakom potrzebującym wsparcia.

Monika Gwiazda-Jarońska
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ZWIERZAKOWO

PSY BRACHYCEFALICZNE
lek. wet. Bartosz Śledź Klinika Weterynaryjna Vetriver, 3 Maja 89, Laski

Rasy te wyróżniają się specyficzną budową 
czaszki. Jest ona kwadratowa, wyposażo-

na w krótką, spłaszczoną kufę. Cechy te spra-
wiają, że psy cierpią na szereg dolegliwości 
i wad, ponieważ wraz ze skracaniem się kości 
czaszki, pozostałe elementy twarzoczaszki np. 
oczy, język, podniebienie miękkie – nie uległy 
zmniejszeniu. 

Zjawisko to wyodrębniono jako syndrom BAS 
(od ang. Brachycephalic Airway Syndrome), 
czyli zespół wad anatomicznych właściwych 
dla brachycefalicznych ras psów.

Defekty anatomiczne – zwężone nozdrza, 
zapadnięcie krtani, niedorozwinięta tchawica, 
przerost podniebienia miękkiego – sprawiają, 
że psy nie mogą normalnie oddychać. W efek-
cie oddychają przez otwarty pysk, mają świsz-
czący oddech, chrapią podczas snu.

Kolejny problem to niska tolerancja na wysokie 
temperatury i skłonność do udarów cieplnych. 
W parze z krótką kufą idą skrócone drogi od-
dechowe, a więc powietrze przepływa przez 
nie szybciej. Przerośnięte podniebienie dodat-
kowo blokuje gardło, tym samym zmniejszając 
ilość wdychanego powietrza. Taka kolej rzeczy 
prowadzi do szybszego zmęczenia i przegrza-
nia organizmu.

Choroby, na jakie narażone są te zwierzęta to 
m.in. niewydolność serca czy kłopoty z ocza-
mi spowodowane przez zbyt płytkie oczodoły. 
Cierpi także kręgosłup – kręgi mogą być nie-
prawidłowo rozwinięte i tym samym powodu-
ją ból. Inne problemy to alergie pokarmowe, 
przodozgryz czy komplikacje podczas porodu 
(konieczność wykonania carskiego cięcia).

Obecnie w medycynie weterynaryjnej rozwi-

Mopsy, buldożki francuskie czy Cavalier King Charles spaniele 
w ostatniej dekadzie ogromnie zyskały na popularności wśród 
miłośników zwierząt. Są to rasy tzw. brachycefaliczne. 

nięto i wprowadzono metody chirurgicznej 
pomocy takim pacjentom np. korekcję zbyt 
wąskich nozdrzy czy przedłużonego podnie-
bienia miękkiego.

Mam szczerą nadzieję, że artykuł ten pomoże 
Państwu w świadomym wyborze pupila.        •

Nowa ścieżka 
turystyczna

Bardzo miło nam poinformować, że mogą już Państwo korzystać 
z nowej ścieżki turystycznej w Kampinoskim Parku Narodowym. Ma 

ona 2 km długości i biegnie od parkingu w Dąbrowie Leśnej, przez 
Łużową Górę i miejsce straceń z 1942 roku do Kamienia Ułanów Ja-
złowieckich na Nadłużu. Niewątpliwą atrakcją ścieżki jest powstały 
w listopadzie br. mural przedstawiający gacka brunatnego – gatunek 
nietoperza chętnie zimującego na Łużowej Górze. Ścieżka ta powsta-
ła w ramach projektu pt. „Czynna ochrona nietoperzy i renaturyzacja 
siedlisk muraw napiaskowych na Łużowej Górze w Kampinoskim Parku 

Narodowym” współfinansowanego z funduszy europejskich w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt na Łużowej Górze realizowany był na terenie dawnego obiek-
tu wojskowego – Zapasowego Dowództwa Układu Warszawskiego, 
znanego także jako Atomowa Kwatera Dowodzenia. W ramach tego 
projektu rozebrano stwarzające zagrożenie ruiny dawnych obiektów 
wojskowych, podziemia jednego z tych obiektów („budynku halowego”) 
zaadaptowano na potrzeby hibernujących nietoperzy, przeprowadzono 
renaturyzację muraw napiaskowych, wybudowano kładkę turystyczną 
oraz wytyczono ścieżkę turystyczną. Więcej na temat samego projek-
tu, przeprowadzonych prac oraz chronionych na tym obszarze wartości 
przyrodniczych mogą się Państwo dowiedzieć w trakcie spaceru nowo 
otwartą ścieżką, przy której stoją tablice informacyjne. Gorąco zapra-
szamy.

Tekst i fot. Kampinoski Park Narodowy
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Centrum Kultury Izabelin

25 stycznia 2020 (sobota) godz. 18.00
„NA STRUNACH IGIEŁ”
SZKOLNA ORKIESTRA MANDOLINOWA 
JUNO WARS
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

26  stycznia 2020 (niedziela) godz. 16.00
PRZEGLĄD KOLĘD 
»ŚPIEWAJMY I GRAJMY MAŁEMU«
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

1 lutego 2020 (sobota) godz. 16.00
RODZINNE SPOTKANIA Z TAŃCEM
HAPPY DANCE STUDIO CKI
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

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

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

11 lutego 2020 (wtorek) godz. 13.15
Przedstawienie dla dzieci 
„RENIFER NIKO RATUJE ZIMĘ”
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

KALENDARIUM IMPREZ W GMINIE IZABELIN
styczeń/luty 2020

luty 2020
1 lutego 2020 (sobota) godz. 11.00 
LUIS I OBCY
reż. Ch. Jenkins, od 7 lat, 87

1 lutego 2020 (sobota) godz. 16.00
MŁODY MESJASZ 
reż. C. Nowrasteh, od 12 lat, 106 min

5 lutego 2020 (środa) godz. 19.00
OCEAN OGNIA
reż. D. Marsh, od 12 lat, 116 min

7 lutego 2020 (piątek) godz. 19.00 
DOTKNIJ NIEBA
reż. A. Erwin, J. Erwin, od 12 lat, 105 min

8 lutego 2020 (sobota) godz. 11.00
GAMBA 
reż. Y. Ogawa, T. Kawamura, od 7 lat, 90 min

8 lutego 2020 (sobota) 
PAVAROTTI 
reż. R. Howard, od 12 lat, 120 min

12 lutego 2020 (środa) godz. 19.00 
NAJLEPSZY
reż. Ł. Palkowski, 15 lat, 104 min

14 lutego 2020 (piątek) godz. 19.00 
MIŁOŚĆ JEST WSZYSTKIM
reż. M. Kwieciński, od 12 lat, 124 min

Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY

14 lutego 2020 (piątek) godz. 19.00
KONCERT WALENTYNKOWY
Centrum Kultury Izabelin, wstęp: 15 zł 
(z Kartą Izabelińczyka: 12 zł)

20 lutego 2020 (czwartek) godz. 11.30
Przedstawienie dla dzieci 
„PODRÓŻE BALTAZARA GĄBKI”
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

28 lutego 2020 (piątek) godz. 19.00
Spotkanie z Podróżnikami 
Agatą i Dariuszem Ptasznikami
 „POLSKA – ROWEROWY RAJ”
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Izabelinie

23 i 30 stycznia 2020 (czwartki) godz. 19.00
TOKARCZUK MA GŁOS
Wspólne czytanie prozy Olgi Tokarczuk
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie, 
wstęp wolny

6, 13, 20, 27 lutego 2020 (czwartki) 
godz. 19.00
TOKARCZUK MA GŁOS
Wspólne czytanie prozy Olgi Tokarczuk
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie, 
wstęp wolny

15 lutego 2020 (sobota) godz. 11.00
MIŚKÓW 2 W NOWYM JORKU
reż. T. Maltby, od 7 lat, 87

15 lutego 2020 (sobota) godz. 16.00
BFG: BARDZO FAJNY GIGANT
reż. S. Spielberg, od 7 lat, 112 min

19 lutego 2020 (środa) godz. 19.00
SZAJBUS I PINGWINY
reż. S. McDonald, od 7 lat, 91 min

21 lutego 2020 (piątek) godz. 19.00 
OSTATNIA RODZINA
reż. J. P. Matuszyński, od 16 lat, 107 min

22 lutego 2020 (sobota) godz. 11.00
ODLOTOWY NIELOT 
reż Arni Asgeirsson, od 7 lat, 79 min 

22 lutego 2020 (sobota) godz. 16.00
MIA I BIAŁY LEW 
reż. Gilles de Maistre, od 12 lat, 98 min

26 lutego 2020 (środa) godz. 19.00
NARZECZONY NA NIBY
reż. Bartosz Prokopowicz, od 12 lat, 112 min

28 lutego 2020 (piątek) godz. 19.00 
NAJLEPSZY
reż. Ł. Palkowski, 15 lat, 104 min

7 lutego 2020 (piątek) godz. 18.00
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
 „Kucając” Andrzeja Stasiuka
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie, 
wstęp wolny

26 lutego 2020 (środa) godz. 16.00
CZYTAMY DZIECIOM
„Gdy Pola się zgubi” Gabrieli Rzepeckiej Weiẞ
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie, 
wstęp wolny

Kawiarenka u Przyjaciół

2 lutego 2020 (niedziela) godz. 12.15
DIALOG I KOMUNIKACJA W RODZINIE
Anna Las-Opolska
wstęp wolny

Kawiarenka zaprasza w każdą niedzielę 
po mszy świętej na pyszną kawę i miłe 
pogawędki.

Kawiarenka znajduje się  w Domu Przyjaciół 
na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej 
w Laskach, ul. Brzozowa 75

29 lutego 2020 (sobota) godz. 11.00
MIĘDZY NAMI WAMPIRAMI
reż. R. Klaus, od 7 lat, 78 min 

29 lutego 2020 (sobota) godz. 16.00
DOBRZE SIĘ KŁAMIE W MIŁYM 
TOWARZYSTWIE
reż. P. Genovese, od 12 lat, 96 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

Na czas FERII ZIMOWYCH 
został także przygotowany 

SPECJALNY REPERTUAR 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. 

Znajdą go Państwo na stronie 
www.centrum.izabelin.pl 

w zakładce Kino za Rogiem 
oraz na facebooku 

Kino za Rogiem Izabelin. 
Wstęp do Kina podczas ferii dla 

dzieci i młodzieży do 18 lat
 jest wolny.
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20 LUTEGO 2020 (CZWARTEK) GODZ. 11.30
CENTRUM KULTURY IZABELIN

WSTĘP WOLNY

TEATR BLASZANY BĘBENEK SERDECZNIE ZAPRASZA 

WSZYSTKIE DZIECI NA PRZEDSTAWIENIE

PODRÓŻE 
BALTAZARA GĄBKI

11 LUTEGO 2020 (WTOREK)

GODZ. 13.15
CENTRUM KULTURY IZABELIN WSTĘP WOLNY

TEATR BLASZANY BĘBENEK SERDECZNIE ZAPRASZA 

WSZYSTKIE DZIECI NA PRZEDSTAWIENIE

RENIFER NIKO 
RATUJE ZIMĘ

FERIE 2020 W IZABELINIE

czas na kulturę

zajęcia kulturalne   
Kino za Rogiem, teatrzyki, zajęcia taneczne, 

ceramiczne i plastyczne - dla dzieci; warsztaty 
plastyczne, fotograficzne i filmowe dla młodzieży

zajęcia sportowe
 łyżwy z instruktorem, 
gry, turnieje, konkursy

WSZYSTKIE 

ZAJĘCIA SĄ 

BEZPŁATNE

Zapisy: www.strefazajec.pl lub w sekretariacie CKI tel. 22 752 68 00 
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM: www.centrum.izabelin.pl

fot. arch. CKI

czas na sport



28

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie

CZYTELNICTWO

  

 

 

 

Zapraszamy od stycznia w godzinach pracy  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie. 

 

 

  

 

 

 

 

Zapraszamy od stycznia w godzinach pracy  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie. 

 

 

WARSZTATY 
LITERACKIE 

„Lekkim piórem” 
Gminna Biblioteka Publiczna 

w Izabelinie  
serdecznie zaprasza:  

5 lutego 2020 r.  
godz. 18.00 - młodzież 

godz. 19.00 – dorośli 
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu. 

Prowadzi 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 
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TRZEJ KRÓLOWIE JADĄ...

ORSZAK TRZECH KRÓLI 
W TRUSKAWIU
Jak co roku, 6 stycznia ze starej pętli w Tru-

skawiu wyruszył korowód kolorowo ubra-
nych mieszkańców, którzy w wesołej atmos-
ferze śpiewu i rozmów przeszli główną ulicą 
Truskawia. Głównym dowodzącym od strony 
muzycznej był Mikołaj Grudziński. W tym 
roku w świątecznym, tradycyjnym marszu 
udział wzięła m.in. Wójt Gminy Izabelin Do-
rota Zmarzlak, sołtys Truskawia Patrycja By-
kowska oraz Zastępca Dyrektora CKI ds. Kul-
tury Fizycznej i Sportu Bronia Bieńkowska. 
Podczas kolędowania dzieci zbierały słody-
cze, a podarowane przez mieszkańców pie-
niądze zostaną przekazane  dla najbardziej 
potrzebujących rodzin z parafii w Izabelinie.

tekst red., fot. M. Starnowski

Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli innymi słowy święto Trzech Króli, to jedno z najstarszych 
świąt chrześcijańskich. Na wschodzie było ono znane już w III wieku. Sto lat później pojawiło się 
także na zachodzie. Od kilku lat jest to dzień wolny od pracy. Pewnie dlatego święto to obchodzone 
jest bardziej uroczyście, szczególnie odkąd popularność zyskały tzw. Orszaki Trzech Króli. Także 
w naszej gminie można było wziąć udział w takim Orszaku, a wieczorem wspólnie pośpiewać 
kolędy w izabelińskim kościele.

KOLĘDUJMY WSZYSCY WRAZ
Już od kilku lat w uroczystość Objawienia Pańskiego 

izabelińska parafia organizuje Doroczny Koncert Kolęd. 
Z roku na rok gromadzi się coraz więcej osób chcących 
wspólnie kolędować.

Podobnie jak w ubiegłych latach, tak i teraz wystąpili so-
liści, zespoły rodzinne i chóry: Mateusz Jabłoński – Przy-
bieżeli do Betlejem (śpiew), zespół WOKALIZA z Centrum 
Kultury Izabelin – O Gwiazdo Betlejemska, Pierwsza 
Gwiazda (z repertuaru zespołu TGD), Łucja Madziąg – Lu-
lajże Jezuniu (pianino), Rodzina Państwa Baranowskich 
– Już gwiazdeczka się kolebie, chór parafialny TIBI DO-
MINE – Przybieżeli do Betlejem, Zaśnij Dziecino, Tryumfy 
Króla Niebieskiego, Karol Bonowicz – Dzisiaj w Betlejem 
(organy), schola dziecięca Kwiatki Świętego Franciszka – 
W żłobie leży, Tylko jedna jest taka noc, Mędrcy świata, 

Klaudia Baranowska – Kolęda dla nieobecnych 
(śpiew), Cicha Noc (skrzypce), Rodzina Pań-
stwa Dubaniewiczów – Jezusa narodzonego, 
Lulajże Jezuniu, Wojtek Dubaniewicz – Przy-
bieżeli do Betlejem (pianino), Martyna Czar-
necka – A czemuż mój Jezu (śpiew). Całość 
koordynował Jan Królak – organista parafii 
św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie. Koncert 
zakończył się wspólnym zaśpiewaniem trzech 
kolęd (Wśród nocnej ciszy, Pójdźmy wszyscy 
do stajenki i Bóg się rodzi). Gośćmi wydarze-
nia były: Przewodnicząca Rady Gminy Izabelin 
Joanna Białas i Wójt Gminy Izabelin Dorota 
Zmarzlak.

Karolina Dubaniewicz, fot. M. Starnowski

KULTURA
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KULIG -POLSKIE ZAPUSTY

Przedstawienie pokazywało zabawę szlach-
ty polskiej z końca XIX wieku i było zagra-

ne na scenie przez ponad 90 osób. Reżyse-
rem spektaklu był Janusz Chojecki. Podczas 
widowiska mogliśmy zobaczyć scenki z życia 
polskiej szlachty, stare często zapomniane 
tradycje i obyczaje. Uczestniczyliśmy w kra-
kowskim weselu, przygotowaniach do karna-
wałowej zabawy oraz w staropolskich namo-
wach (zalotach). 

Artyści występowali w bogato zdobionych 
strojach z epoki, które zachwycały krojami 
i kolorami. Wykonawcy wspomagani chórem 
i orkiestrą zaśpiewali wiele pięknych, ludo-
wych przyśpiewek i pieśni. Były to m.in. My 
sobie jedziem kuligiem, Niechże będzie po-

fot. Grzegorz Nowicki

chwalony, Kurdesz, Pije Kuba, Dajcież mi kie-
licha, Albośmy to jacy tacy. 

Ogromną pasją i zaangażowaniem wykazali 
się również tancerze, którzy zatańczyli skocz-
ne, polskie tańce m.in. krakowiaki, mazury, 
polonezy i wiele innych. 

Całość przedstawienia wywoływała na twa-
rzach publiczności jednocześnie radość oraz 
łzy wzruszenia, ale wartością nadrzędną było 
poznanie polskich tradycji i dziedzictwa na-
rodowego, tak często w dzisiejszych czasach 
zrzuconych na drugi plan. Na koniec artyści 
otrzymali od licznie przybyłej publiczności, 
owacje na stojąco.

Iwona Mazurek, fot. M. Starnowski

W sobotni wieczór 11 stycznia w Centrum Kultury Izabelin,  jak co roku odbył 
się Koncert Noworoczny. Tym razem ze spektaklem muzycznym „Kulig – Pol-
skie Zapusty” wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej. 
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Sylwestrową  Noc 2019/2020 
w Centrum Kultury Izabelin można 
zaliczyć do wyjątkowych. Ponad 
dwustu mieszkańców z naszej 
gminy, Warszawy i miejscowości 
ościennych bawiło się do drugiej 
nad ranem. 

Imprezę rozpoczął pokaz filmu „Faceci od 
kuchni” - komedii w reż. Daniela Cohena –

(Gaumont). Była też wspaniała muzyka, szalo-
ne tańce i zabawa, wspólny obficie zastawiony 
stół, radość, życzliwość i pogaduchy. 

Organizatorem imprezy było Centrum Kul-
tury Izabelin we współpracy z Izabelińską 
Akcją Sylwestrową, która zbierała datki na 
schroniska dla zwierząt. Zabawę w znako-
mity sposób prowadził niezastąpiony Łukasz 
Prochacki. Ta noc pokazała, że potrafimy się 
bawić, współpracować, angażować w ważne 
inicjatywy oraz, że w grupie jest siła i moc. 

Na kolejną taką noc musimy poczekać jesz-
cze rok, ale wierzę, że warto!

Tekst i fot. Iwona Mazurek

IZABELIŃSKA AKCJA SYLWESTROWA
Izabelińska Akcja Sylwestrowa podsumowała kolejny 
sezon działalności. Przede wszystkim z radością 
odnotowujemy zmniejszenie sylwestrowego huku, 
a zwłaszcza tendencję do ograniczania wystrzałów 
jedynie do nocy sylwestrowej. 

W dużym stopniu zawdzięczamy to najmłodszym mieszkańcom. Świa-
domość dzieci rośnie, a wraz z nią wzrasta odpowiedzialność ich 

rodzin za środowisko. 

Dlatego właśnie działania IAS skierowane są przede wszystkim do przed-
szkolaków i uczniów. W grudniu odbyły się dwa wykłady w szkole i poga-
danka dla drużyny młodszoharcerskiej. Dzieci aktywnie uczestniczyły w kon-
kursie plastycznym, w którym nagrody ufundowali gminni przedsiębiorcy. 
Harcerze włączyli się do akcji, popularyzując ideę „kocham, nie strzelam” 
i pomagając przy zbiórkach darów.

Ukoronowaniem działań była zabawa sylwestrowa w Centrum Kultury Iza-
belin, w której brało udział ponad 200 osób. Połowa z każdego zakupionego 
biletu dodatkowo zasili fundusz pomocowy Izabelińskiej Akcji Sylwestrowej. 

A oto podsumowanie zbiórki darów dla bezdomnych zwierząt: Przekazali 
nam Państwo 2458 zł i 53 gr oraz 20 eu. Karmy, łącznie dla psów i kotów, 
zebraliśmy 386, 679 kg. Do tego doszły 22 worki tekstyliów, kilka toreb 
akcesoriów typu obroże i smycze, worek pluszaków do zabawy, przysmaczki 

ACH, CO TO BYŁ ZA BAL!

i 2 materace. Urząd Gminy Izabelin przekazał nam używaną wykładzinę 
podłogową. To wszystko bardzo pomoże schroniskom w opiece nad bez-
domnymi zwierzętami. 

Drodzy Mieszkańcy! Jesteście Wielcy! Dziękujemy za wsparcie, za szacu-
nek wobec natury, za empatię w stosunku do słabszych i pokrzywdzonych 
przez los. To fantastyczne, że znów mogliśmy na Państwa liczyć. 

Agnieszka Rawicz, fot. arch. IAS
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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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WIEŚCI OD SĄSIADÓW

Biuro Podróży ASTUR sp. z o.o.

Zaprasza seniorów do sanatorium na Białoruś i Ukrainę.

Sanatorium „Różański” Białoruś – 02.09.- 11.09.2020

Cena: 1780 zł od osoby (transport autokarem, 9 noclegów w pokojach 2 
os., wyżywienie 5 posiłków dziennie, 4-6 zabiegów dziennie)

Ukraina/Truskawiec/ Sanatorium „Szachtar” 4.09.-14.09.2020

Cena: 1980zł od osoby (transport autokarem LUX, 10 noclegów 
w pokojach 2 os., wyżywienie 3 posiłki dziennie, 8 dni zabiegowych, 3-4  

zabiegi dziennie)

Informacje i zapisy: Tadeusz Sośnierz 694-015-726

MATEMATYKA 

dla studentów 
i licealistów

dr Politechniki  
602 120 781

,,Niech nie zgaśnie Pamięć”
W dniu 12 grudnia 2019 r. w Muzeum – Miejscu Pamięci 
Palmiry odbył się dziewiąty wieczór wspomnieniowo-
-poetycki ,,Niech nie zgaśnie Pamięć” dla uczczenia 
pamięci  ofiar niemieckich egzekucji dokonanych na 
terenie Puszczy Kampinoskiej. 

Osiemdziesiąt lat temu, 7 grudnia 1939 roku, Niemcy przeprowa-
dzili w Palmirach pierwszą egzekucję. Zginęło w niej prawdopo-

dobnie 80  osób. Następnego dnia, miała miejsce kolejna, w której 
zginęło prawdopodobnie 70 osób. Tożsamości rozstrzelanych wów-
czas ludzi do dziś nie ustalono. Pozostają bezimienni. Egzekucje od-
bywały się w Palmirach do lipca 1941 roku. Zginęło w nich ponad 
1700 polskich obywateli. Zaproszeni artyści scen warszawskich, przy 
muzyce na żywo (akordeon) zaprezentowali grypsy więzienne ofiar, 
wspomnienia współwięźniów, utwory poetyckie autorstwa osób, któ-
re spoczywają na cmentarzu, ballady i piosenki okupacyjne. W spo-
tkaniu uczestniczyły rodziny ofiar egzekucji, ksiądz proboszcz Adam 
Bednarek z parafii Cząstków Mazowiecki, kombatanci, młodzież 
szkolna, mieszkańcy gminy Czosnów i inni zaproszeni goście. Po 
zakończeniu części artystycznej, gości zaproszono na poczęstunek. 
Wieczór poetycki został zrealizowany ze środków m. st. Warszawy 
w ramach projektu pn. „Poprawa warunków udostępniania miejsca 
pamięci odwiedzającym Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry Oddział 
Muzeum Warszawy” – zadania dofinansowanego przez Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Miejsca pamięci 
i trwałe upamiętnienia w kraju 2019. 

Monika Kościk, fot. Alina Nowacka



34

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

Zapraszamy na gruzińskie pieczywo, 
świeże i pachnące.

 
Nasze wypieki przygotowujemy 

i pieczemy na miejscu 
w oryginalnym piecu tone. 

Używamy gruzińskich receptur.
Nasz adres: Stare Babice, ul. Pocztowa 2
Otwarte:   Pon. – Piąt. 8.00 – 19.00, Sobota 8.00 – 15.00

www.penovani.eu, znajdź nas na facebooku: Piekarnia Gruzińska Penovani Stare Babice

Ochotnicza Straż 
Pożarna Laski – 
KRS: 0000072635

1% podatku 
dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej 
w Laskach.

Wspomóż nas!
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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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czas na sport

 

P    LSKA 
– ROWEROWY RAJ
najlepsze miejsca na rowerowe wakacje

28 lutego 2020 (piątek) godz. 19.00
Centrum Kultury Izabelin

Centrum Kultury Izabelin / ul. Matejki 21 / 05-080 Izabelin / 
www.centrum.izabelin.pl

IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ CENTRUM KULTURY IZABELIN SĄ NAGRYWANE I FOTOGRAFOWANE

wstęp 
wolny

spotkanie z podróżnikami rowerowymi 

Agatą i Darkiem Ptasznikami

KONCERT
ZIMOWY
Uczniów  Studia Piosenki 

pod kierunkiem Patrycji Modlińskiej

2 lutego 2020 (niedziela) godz. 16.00 
Centrum Kultury Izabelin

wstęp 
wolny

Centrum Kultury Izabelin / ul. Matejki 21 / 05-080 Izabelin / www.centrum.izabelin.pl

IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ CENTRUM KULTURY IZABELIN SĄ NAGRYWANE I FOTOGRAFOWANE

Piosenki 

z musicali 

filmów 

i seriali

Bilety dostępne w sekretariacie Centrum Kultury Izabelin tel. 22 752 68 00
 lub na stronie www.centrum.izabelin.pl w zakładce KUP BILET

byle nie o miłości

Romantycznie, dramatycznie, tajemniczo, 

przewrotnie i żartobliwie... Najpiękniejsze piosenki 

o miłości od lat 20. do dziś przy akompaniamencie 

fortepianu i kontrabasu zaśpiewają czarujące 

Patrycja Modlińska i Ola Troczyńska 

14/02/2020 piątek / godz.19.00

Centrum Kultury Izabelin      

bilety: 15 zł (z Kartą Izabelińczyka 12 zł)

fot. AMD

Patrycja Modlińska

Ola Troczyńska


