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MASZ NA TO WPŁYW

PRZEKAZUJ 1% LOKALNIE
WSPÓLNA AKCJA GMINY I ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Lista organizacji OPP (alfabetycznie)

Fundacja Kampinoskiego Parku Narodowego Ochrona 
Przyrody, Kultura i Sztuka

KRS: 0000191181

Ochotnicza Straż Pożarna Izabelin

KRS 0000116212

OSP Izabelin ul. Matejki 33, 05-080 Izabelin

Ochotnicza Straż Pożarna Laski

KRS: 0000072635

Skauci Europy

KRS: 0000089011 
1 Gromada Lasecka 

Szkoła Podstawowa w Izabelinie

KRS: 0000239602 

cel szczegółowy „Szkoła w Izabelinie”

Stworzyliśmy listę organizacji i osób, które działają na terenie gminy Izabelin. Nie wartościując 
oczywiście ni potrzeb, ni organizacji proponujemy wprowadzić dodatkowe kryterium: chcieliby-
śmy bowiem zachęcić Państwa do przekazywania 1% z Państwa podatku lokalnie. Tak, by te 
pieniądze mogły działać tu – w gminie Izabelin, na rzecz nas wszystkich. 

Lista osób prywatnych (alfabetycznie)

Gajewska Ania – Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” 
KRS: 0000037904 
cel szczegółowy: 4832 Anna Gajewska 

Łuczak Kamil – Fundacja Avalon
KRS: 0000270809  
cel szczegółowy: Łuczak, 6687

Ociepka Leonard – Fundacja „Kawałek nieba” 
KRS 0000382243
cel szczegółowy: 2085 pomoc dla Leonarda Ociepki

Patrycy Zuzanna – Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
KRS: 0000037904 
cel szczegółowy: 32520 Patrycy Zuzanna 

Pyrka-Majerkiewicz Małgorzata – Fundacja Avalon 
KRS: 0000270809
cel szczegółowy: Pyrka-Majerkiewicz, 5197

Skotnicki Lech – Fundacja AVALON – Bezpośrednia 
Pomoc Niepełnosprawnym
KRS: 0000270809 / cel szczegółowy:  7108 Skotnicki 

Pergał Mateusz – Fundacja AVALON – bezpośrednia po-
moc niepełnosprawnym
KRS 0000270809 – Mateusz Pergał 758

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci 
Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach
KRS: 0000054086

Związek Harcerstwa Polskiego – Stowarzyszenie 
Rodziców i Nauczycieli „AKTYWNA SZKOŁA” 
KRS: 0000239602 / cel szczegółowy: 1% dla 424
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MASZ NA TO WPŁYW

ROZLICZAJ PIT 

W GMINIE IZABELIN!

JEDNO ROZLICZENIE PIT  TO 
~4900 ZŁ  DOCHODU GMINY

Wystarczy wskazać  adres zamieszkania
na terenie Gminy Izabel in w części  B
rocznego zeznania podatkowego PIT

TO TAKIE PROSTE:

Dofinansowanie oświaty
Budowa chodnika
Dop łata do komunikacj i  zbiorowej
Postawienie latarni

1 mln z ł  miesięcznie
300 tys.  z ł  za ki lometr
208 tys.  z ł  miesięcznie
12 tys.  z ł

WIĘCEJ INFORMACJI O FINANSACH GMINY 
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MASZ NA TO WPŁYW

PSZOK
Zdecydowaliśmy się umieścić tymczasowy PSZOK w tym nieco kontro-

wersyjnym, a jednocześnie najbardziej widocznym i publicznym miej-
scu jakim jest parking przed Urzędem Gminy i Centrum Kultury Izabelin, 
aby przybliżyć Mieszkańcom czym takie miejsce jest oraz abyśmy wspól-
nie mogli przyjrzeć się jak taki punkt może działać w naszej społeczności.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to najczęściej: 7 kon-
tenerów i kilka mniejszych pojemników na odpady zebrane selektywnie 
przez Mieszkańców. 

Nie jest to składowisko, spalarnia, ani tym bardziej kompostownia. Nie 
„truje”, nie zanieczyszcza powietrza, generuje niewielki, dodatkowy ruch 
samochodowy – jak duży - będzie można poczytać w naszym comie-
sięcznym raporcie. Dodatkowo, przy tymczasowym PSZOK-u zainstalo-
waliśmy stację kontroli jakości powietrza SmartCity, która prowadzi stały 
monitoring w zakresie ewentualnej obecności siarkowodoru, amoniaku 
lub lotnych związków organicznych.

Nasz docelowy PSZOK, niezależnie od lokalizacji, będzie wyglądał bardzo 
podobnie jak ten obecny na parkingu pod Urzędem Gminy. Będzie wypo-
sażony w takie same i tyle samo kontenerów* (model KP-7). O ostatecz-
nym jego kształcie (wyposażeniu) zdecydują mieszkańcy w ramach pro-
wadzonych konsultacji dotyczących całego systemu gospodarki odpadami 
w gminie Izabelin.

Oczywiście nasz docelowy PSZOK będzie ogólnie ładniejszy i wygodniej-
szy niż tymczasowy: będzie miał dach, wagę, zaplecze dla obsługi, salę 
i ścieżkę edukacyjną i ewentualne inne, społeczne funkcjonalności takie 
jak np. kawiarenka naprawcza. Ale główna zasada jego działania będzie 
właśnie taka: 7 kontenerów oraz kilka mniejszych pojemników m.in. na 
baterie czy lekarstwa.

Mam nadzieję, że ta nasza wspólna obserwacja i edukacja nieco odczaru-
je i przybliży prawdziwy obraz PSZOK-u. 

Dodatkowo, miesięczna obserwacja naszego tymczasowego PSZOK-u po-
kazała, że potrzebujemy miejsc, w których prosto i wygodnie można od-
dać mniejsze ilości selektywnie zebranych odpadów. 

Do PSZOK-u przy Urzędzie Gminy przychodzi sporo osób, które nie przy-
jeżdżają specjalnie np. wyrzucić gabaryty czy odpady remontowe. Po pro-
stu biorą w torbę coś niepotrzebnego (np. worek starych ubrań czy kilka 
zużytych baterii) i po drodze do banku czy urzędu oddają te wyselekcjo-
nowane odpady. To pokazuje jak istotna jest dogodna lokalizacja takiego 
punktu, w przypadku mniejszych ilości drobnych odpadów, w zasięgu nóg 
a nie samochodu.  Dlatego wydaje się, że planowany do konsultacji i za-
warty we wniosku o środki zewnętrzne, pomysł 7 elektronicznych altan 
w centralnych miejscach naszej gminy, powinien spotkać się z Państwa 
uznaniem.

*chyba, że w wyniku konsultacji całkowicie wyłączymy możliwość odda-
wania na PSZOK-u odpadów zielonych, wtedy kontenerów będzie o jeden 
mniej, podobna sytuacja dotyczy wnioskowanych kontenerów kompostu-
jących.

Zapraszam Państwa gorąco do przyjrzenia się przez najbliższe miesiące 
funkcjonowaniu tymczasowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych przy Urzędzie Gminy Izabelin – temu jak działa i jaki ma 
wpływ na otoczenie.

Dorota Zmarzlak - Wójt Gminy Izabelin

Minął pierwszy miesiąc funkcjonowania naszego gminnego 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w tymcza-
sowej lokalizacji, przy Urzędzie Gminy Izabelin. 

Przykładowy mini pszok, elektroniczna altana 
do zbiórki niektórych selektywnych odpadów 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH W STYCZNIU 2020

Punkt odwiedziło w sumie 212 mieszkańców. Odwiedziny mieszkań-
ców z poszczególnych miejscowości przedstawiają się następująco:
Izabelin C  67, Hornówek  58, Truskaw 37, Laski  30, Izabelin B  13, 
Mościska 5, Sieraków 2.

Najwięcej odpadów przywożono w soboty. W cztery soboty na 25 dni 
roboczych stycznia przywieziono aż 31% odpadów.

Liczba odwiedzin wahała się w dni powszednie od 3 do 16, natomiast 
w soboty od 13 do 19.

Największą popularnością jeśli chodzi o frakcję przywiezionych od-
padów cieszyły się odpady wielkogabarytowe. Mieszkańcy pozbyli 
się w ten sposób ponad 90,7 m3. Pozostałe ilości kształtowały się 
następująco:
• papier – 119 worków
• szkło – 48 worków
• tworzywa sztuczne – 114 worków
• zużyty sprzęt elektroniczny – 88 worków 
(odpady większe gabarytowo zostały przeliczone według objętości)
• bioodpady – 110 worków
• odpady remontowe – 3660 kg
• opony – 117 szt.
• świetlówki – 1,5 kg
• baterie i akumulatorki – 4 kg
• przeterminowane leki – 1 kg
• chemikalia – 0,5 kg
• tekstylia – 20 worków

Po odbiór odpadów, przez cały miesiąc, przyjechało 11 hakowców fir-
my BYŚ, z czego 4 zabrały po 2-3 kontenery jednocześnie. Dwukrotnie 
(po tekstylia) wykonany był dodatkowy podjazd śmieciarki o mniejszej 
kubaturze. 

SZKŁO

ZUŻYTY SPRZĘT
ELEKTRONICZNY

ODPADY
REMONTOWE

GABARYTYTWORZYWA
SZTUCZNE

(dodatkowy kontener)
OPONY

PAPIER

BATERIE
TEKSTYLIA

ŚWIETLÓWKI

CHEMIKALIA

4 MNIEJSZE POJEMNIKI:

ODPADY
ZIELONE
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MASZ NA TO WPŁYW

JARMARK BOŻONARODZENIOWY
14 GRUDNIA 2019 R. (SOBOTA) GODZ. 13:00 - 18:00
Teren parkingu przy Urzędzie Gminy
11 STYCZNIA 2020 R. (SOBOTA) GODZ. 15:00 - 19:00
Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21
25 STYCZNIA 2020 R. (SOBOTA) GODZ. 09:00 - 13:00
VVilla, ul. Matejki 25, Izabelin
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MASZ NA TO WPŁYW

Izabelin, dnia 10 lutego 2020 r.

GPA.6721.5.2.2020.AI

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)  oraz  art. 39 i art. 54 
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) 

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu 21 stycznia 
2020 r. uchwały Nr XIX/162/20 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany „Zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Tru-
skaw – Helenówek, Etap I”, zatwierdzonego uchwałą Nr 
XXVI/208/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 marca 2013 r. 
(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6073 z dnia 31 maja 2013 r.).
Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 
i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) 
zawiadamiam o wszczęciu procedury strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. 
zmiany planu.
Zakres zmiany planu miejscowego obejmował będzie wy-
łącznie zapisy tekstu obowiązującego planu w następują-
cych paragrafach:
1) § 13 ust. 1 pkt 1: doprecyzowania zapisów dotyczących 
kształtowania zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej oraz 
uzupełnienie o zapisy dotyczące maksymalnej ilości budyn-
ków mieszkalnych na działce budowlanej;
2) § 13 ust. 1 pkt 3: doprecyzowanie zapisów dotyczących 
realizacji zabudowy w formie szeregowej oraz uzupełnienie 
zapisów dotyczących realizacji zabudowy grupowej;
3) § 13 ust. 1 pkt 4 lit b: zmiana maksymalnego wskaźni-
ka intensywności zabudowy;
4) § 13 ust. 2 pkt 2: doprecyzowania zapisów dotyczących 
kształtowania zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej oraz 
uzupełnienie o zapisy dotyczące maksymalnej ilości budyn-
ków mieszkalnych na działce budowlanej;
5) § 13 ust. 2 pkt 3: doprecyzowanie zapisów dotyczących 
realizacji zabudowy w formie szeregowej oraz uzupełnienie 
zapisów dotyczących realizacji zabudowy grupowej;
6) § 13 ust. 2 pkt 4 lit b: zmiana maksymalnego wskaźni-
ka intensywności zabudowy;
7) § 13 ust. 3 pkt 1: doprecyzowania zapisów dotyczących 
kształtowania zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej oraz 
uzupełnienie o zapisy dotyczące maksymalnej ilości budyn-
ków mieszkalnych na działce budowlanej;
8) § 13 ust. 3 pkt 3: doprecyzowanie zapisów dotyczących 
realizacji zabudowy w formie szeregowej oraz uzupełnienie 
zapisów dotyczących realizacji zabudowy grupowej;
9) § 13 ust. 3 pkt 4 lit b: zmiana maksymalnego wskaźni-
ka intensywności zabudowy;
 

Rys. Granice obszarów objętych projektem zmiany planu.

Wnioski do planu miejscowego i do strategicznej oceny od-
działywania na środowisko można składać osobiście w Kan-
celarii Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabe-
lin, przesyłać na adres: 
Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 
05-080 Izabelin
lub drogą mailową na adres: 
kancelaria@izabelin.pl.                                                 

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

Termin składania wniosków: do dnia 25 marca 2020 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt 
Gminy Izabelin. 
                  

                  z up. Wójta Gminy Izabelin
          /-/   mgr inż. arch. Krzysztof Stańczyk 

Kierownik Wydziału Architektury 
i Planowania Przestrzennego

Sprawę prowadzi: 
Aneta Iwan, Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego, 
tel. 22 722 89 36, e-mail: a.iwan@izabelin.pl

INWENTARYZACJA REKLAM I SZYLDÓW 
NA POTRZEBY UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ

Informujemy, że w marcu oraz kwietniu na terenie naszej gminy 
studenci kierunku architektura Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządza-
nia będą prowadzili inwentaryzację nośników reklamowych oraz 
szyldów.  

Jest to kolejny etap prac nad uchwałą krajobrazową, której celem 
jest poprawa estetyki naszej gminnej przestrzeni.

Inwentaryzacja prowadzona będzie na podstawie Porozumienia 
o współpracy podpisanego w dniu 18.12.2019 r. pomiędzy gminą 
a uczelnią.

Studenci będą posiadali identyfikatory a sama inwentaryzacja pro-
wadzona będzie z miejsc ogólnodostępnych (drogi publiczne, drogi 
wewnętrzne, ciągi pieszo – jezdne, ciągi piesze, itp.). Studenci nie 
posiadają upoważnień do wchodzenia na teren prywatnych działek.

    Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego
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Izabelin, dnia 10 lutego 2020 r.

GPA.6721.6.2.2020.AI

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz. U. z 
2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)  oraz  art. 39 i art. 54 ust. 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) 

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu 21 stycznia 2020 
r. uchwały Nr XIX/163/20 w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, 
Etap III”, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXI/284/2009 Rady 
Gminy Izabelin z dnia 28 października 2009 r. (Dz. Urz. Woj. 
Maz. Nr 12/2010 poz. 176 z dnia 16 stycznia 2010r.).
Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam 
o wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko skutków realizacji ustaleń ww. zmiany planu.
Zakres zmiany planu miejscowego obejmował będzie wyłącz-
nie zapisy tekstu obowiązującego planu w następujących pa-
ragrafach:

1) § 7 ust. 1: doprecyzowania zapisów dotyczących typów i 
form kształtowania zabudowy mieszkaniowej możliwej do re-
alizacji w terenach 1, 2 i 3 MN oraz uzupełnienie o zapisy do-
tyczące maksymalnej ilości budynków mieszkalnych na działce 
budowlanej;

2) § 7 ust. 4 pkt 7: zmiany maksymalnego wskaźnika inten-
sywności zabudowy; 

           

Rys.1 i 2  Granice obszarów objętych projektem zmiany planu.

Wnioski do zmiany planu miejscowego i do strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko można składać osobiście w Kan-
celarii Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, 
przesyłać na adres:

Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 
05-080 Izabelin lub drogą mailową na adres: 
kancelaria@izabelin.pl.                                                  

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

Termin składania wniosków: do dnia 25 marca 2020 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gmi-
ny Izabelin. 
                  

                z up. Wójta Gminy Izabelin
          /-/   mgr inż. arch. Krzysztof Stańczyk 

Kierownik Wydziału Architektury 
i Planowania Przestrzennego

Sprawę prowadzi: 
Aneta Iwan, Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego, 
tel. 22 722 89 36, e-mail: a.iwan@izabelin.pl

Rozbudowa skrzyżowania w Mościskach
W dniu 07.02.2020 r. została podpisana umowa na opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy skrzyżowania 
ul. 3 Maja w Mościskach z ul. Estrady w Warszawie z firmą PREBUD 
Janusz Preiss z siedzibą w Warszawie przy ul. Małej Łąki 23 m 24. 

Koszt wykonania dokumentacji projektowej wynosi 169 740,00 zł 
brutto, a termin realizacji mija 15.12.2020 r.

Dominika Glonek
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Budowa drogi gminnej ul. I Poprzecznej i ul. Kordeckiego
 na odcinku od ul. Kurowskiego w Hornówku do ul. Sapiehy w Izabelinie B

Te obawy są zrozumiałe – gwałtowny wzrost liczby samocho-
dów i rozwój infrastruktury drogowej mogą obniżać jakość życia 

oraz powodować marnotrawstwo czasu w trakcie wydłużających się 
podróży z domu do miejsca pracy, nauki, zakupów oraz wypoczyn-
ku i rekreacji. W pełni zgadzamy się z prawem Lewisa-Mogridge’a, 
mówiącym o tym, że poszerzanie dróg nie prowadzi do mniejszego 
na nich zatłoczenia, ponieważ liczba samochodów korzystających 
z takiej drogi powiększa się tak, aby wypełnić dostępną przestrzeń.

Dlatego Zrównoważony Plan Mobilności stawia na siatkę dróg do-
jazdowych, przeplecionych strefami zamieszkania, tak aby ruch sa-
mochodowy odbywał się powoli ale płynnie. Nie planujemy budowy 
szerokich, równych, wygodnych do rozpędzania się ulic. Zamiast 
równego asfaltu będziemy szukali alternatywnych nawierzchni (np. 
kostki brukowej), a na prostych ulicach pojawią się np. drzewka 
i inne elementy zmuszające kierowcę do meandrowania. W miej-
scach, gdzie mogłyby stać szerokie i równe ulice, będą uliczki, na 
których ciągle trzeba zwalniać, przyspieszać, coś omijać i przejeż-
dżać. Takie rozwiązania, choć w pierwszej chwili budzą irytację, 
długofalowo poprawiają nie tylko bezpieczeństwo, ale też płynność 
i komfort ruchu. Taka ma być również ulica łącząca sołectwa Iza-
belin B i Hornówek.

Zapewnienie bezpośredniego połączenia pomiędzy sąsiadującymi 
sołectwami przyczyni się do bardziej równomiernego rozłożenia ru-
chu na terenie naszej gminy. 

Aktualnie jesteśmy w trakcie zmiany projektu powstałego w 2018 
roku. Istniejąca dokumentacja w żaden sposób nie wpisuje się w za-
łożenia Planu Mobilności, który dla planowanej inwestycji przewiduje 
funkcję drogi dojazdowej, z dopuszczalnymi prędkościami 20 km/h w 
terenach zabudowanych i 30 km/h na pozostałych terenach. 

Inwestycja „Budowa drogi gminnej ul. I Poprzecznej i ul. Kordeckiego na odcinku od ul. Kurowskiego 
w Hornówku do ul. Sapiehy w Izabelinie B”, która już w 2002 roku została wpisana do Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego i zaakceptowana przez Kampinoski Park Narodowy jako 
jedyny możliwy szlak biegnący bezpośrednio przy granicy z parkiem, jest projektem budzącym duże 
zainteresowanie oraz obawy mieszkańców obydwu sołectw, znajdujących się na dwóch końcach 
tej drogi – Izabelina B oraz Hornówka.

Dokumentacja projektowa będzie zakładała elementy fizycznego 
uspokojenia ruchu uniemożliwiające rozwinięcie prędkości 
wyższej niż dopuszczalna. 

Takimi elementami dla stref prędkości 20 km/h są np. „esowa-
nie” toru ruchu pojazdów kołowych poprzez wyznaczenie miejsc 
postojowych czy umiejscowienie donic z roślinnością, ławek lub 
elementów małej architektury. 

Natomiast elementami wymuszającymi strefę prędkości 30 km/h 
mogą być:
• progi zwalniające,
• brama na wjeździe do strefy,
• wyniesienie jezdni w obrębie zjazdu,
• wyniesione przejścia dla pieszych, „esowania” toru ruchu pojaz-
dów kołowych poprzez wprowadzenie parkowania ustawionego 
naprzemiennie,
• niwelowanie barier pionowych pomiędzy chodnikiem a jezdnią,
• zachowanie ciągłości chodnika na przejściach dla pieszych,
• krawężniki obniżone do 2 cm w świetle.

Chcemy skorzystać z palety tych możliwości tak aby fizycznie 
uniemożliwić rozwijanie prędkości wyższych niż przewi-
dziane w stałej organizacji ruchu. 

Proces projektowania będzie transparentny i prowadzony w dialogu 

Co słychać w inwestycjach
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z Mieszkańcami. Będzie to jedna z pierwszych inwestycji realizowa-
na w taki sposób na terenie naszej gminy, stając się tym samym 
jednym z pierwszych elementów całego systemu, który w dokładny 
sposób został opisany w dokumencie strategicznym jakim jest Plan 
Zrównoważonej Mobilności Gminy Izabelin.

Michał Postek
Zastępca Wójta Gminy Izabelin

wizualizacje: ZDM Poznań
mapka: Referat  Inwestycji Urzędu Gminy Izabelin

Rok 2020 jest rokiem jubileuszowym dla naszej małej ojczyzny. 
W 1995 roku z gminy Stare Babice, rozporządzeniem Rady Mi-

nistrów podpisanym przez ówczesnego premiera Waldemara Paw-
laka, wyłączono 7 sołectw: Mościska, Laski, Izabelin B, Izabelin C, 
Hornówek, Sieraków i Truskaw. Z nich powstała gmina Izabelin.

Do świętowania tego wydarzenia zapraszamy wszystkich miesz-
kańców. Ale nie do uczestniczenia w koncertach, wystawach czy 
spotkaniach. 

Zapraszamy Państwa do współtworzenia tych obchodów. 

Rada Gminy Izabelin w tegorocznym budżecie przeznaczyła aż 25 
grantów, każdy po 5 tysięcy złotych, na inicjatywy związane z jubi-

leuszem. Mogą to być imprezy, wystawy, publikacje i wszystko,  co 
Państwu przyjdzie do głowy, a będzie związane z 25-leciem gminy 
Izabelin. 

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Izabelin, w zakładce „25 lat 
Gminy Izabelin”, znajdziecie Państwo regulamin oraz formularz wnio-
sku do pobrania. 

Zachęcamy do zgłaszania swoich inicjatyw oraz dzielenia się swoimi 
pomysłami, na które będzie można uzyskać finansowanie z budżetu 
gminy.

Michał Postek
Zastępca Wójta Gminy Izabelin
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JAN SAWA 
przyjaciel, przełożony, 
wicewójt gminy Izabelin
16 marca 2020 roku minie 10 lat od śmierci Jana Sawy, wicewójta gminy Izabelin w latach 1995-2010. Chcieli-
byśmy przybliżyć Państwu sylwetkę tego wielkiego człowieka. Nic tak nie odda Jego portretu jak wspomnienia 
ludzi, którzy Go znali i współpracowali na co dzień. Wieloletni samorządowiec, radny Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego i przewodniczący Rady Powiatu. Wszystkie lata pracy w samorządzie poświęcił wspólnocie lokal-
nej, angażując się całym sobą w sprawy ważne i te mniej istotne, kierując się dobrem i interesem mieszkańców. 
Z wykształcenia pedagog, wśród młodzieży krzewił bezinteresowność i patriotyzm. Ślad swojego twórczego życia 
na zawsze zostawił w tysiącu miejsc naszej gminy, którą tak bardzo ukochał.
Wspomnień wysłuchała i większość spisała Iwona Mazurek

Z Janem współpracowaliśmy 15 lat. Wspominam go jako niezwykle 
ciepłego, ale też upartego człowieka. Był bardzo pracowity. W swoim 

gabinecie zawsze siedział za stertą dokumentów i papierów. Wyglądało to 
wszystko na bałagan, ale on wiedział,  gdzie co leży i potrafił się w tym 
odnaleźć. Jan traktował wszystkich z jednakowym szacunkiem, używał 
pięknej polszczyzny, która nie przez wszystkich była rozumiana. Kiedyś 
pewien mieszkaniec sympatyzujący w „procentach” dyskutował z Janem. 
Ten powoli  mu coś tłumaczył, wyrażając się z elegancją. Na co rozmówca 
Jana przepitym głosem: „Czy Pan mnie oby nie obraża?” – zapytał zupełnie 
nie rozumiejąc, co się do niego mówi. Niektórzy to Jego wysławianie się 
traktowali jako wyniosłość, ale Jan nigdy nie miał zamiaru nikogo obrażać. 
Spokojnie wszystko brał na klatę. Pięknie pisał, był twórcą miesięcznika 
Listy do Sąsiada, wymyślił tytuł gazety, przez wiele lat pisał felietony pt. 
„Wieść gminna”. Bardzo lubił budować. Przy naszych gminnych inwesty-
cjach oddawał swoje serce, często  wykłócał się z kierownikami budowy. 
Przy budowie Centrum Kultury Izabelin prawie koczował, lubił doglądać 
każdego szczegółu. Nie można zapomnieć o tym, że był przewodniczącym 
Społecznego Komitetu Telefonizacji Wsi w naszej gminie. To dzięki niemu 
nasi mieszkańcy mieli telefony stacjonarne. W 1998 r. został radnym po-
wiatowym z naszej gminy, z największą liczbą głosów. Pod koniec kadencji 
został Przewodniczącym Rady Powiatu. Jan kochał ludzi. Bardzo zależało 
mu, by uwrażliwić mieszkańców na osoby niewidome, chciał  ludziom przy-
bliżyć Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, by mur, który tam 
jest, łączył a nie dzielił. Jan miał dwoje dzieci – Anię i Olgierda, kilkoro 
wnucząt. Bardzo się nimi cieszył. Lubił o nich opowiadać. Prywatnie się 
przyjaźniliśmy, bywaliśmy u siebie w domach. Jan był związany z Melchio-
rem Wańkowiczem, pełnił funkcję pełnomocnika rodziny ds. majątkowych 
(głównie tantiem). W 2010 roku obchodziliśmy 15-lecie powstania gminy 
Izabelin, organizowaliśmy dużą uroczystość. Jan był już wtedy bardzo cho-
ry. Na trzy dni przed swoją śmiercią powiedział, że będzie na uroczystości. 
Dokładnie w jej dniu, 16 marca 2010 roku zmarł, więc dotrzymał danego 
słowa. Niewątpliwie był z nami duchem. W tym samym roku Prezydent RP 
Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie Jana Sawę Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia  Polski.

Witold Malarowski

Jana Sawę zapamiętałem jako polonistę przykładają-
cego ogromną uwagę do języka. Bardzo dbał o to jak 

mówi i  jak pisze. Większość tekstów z naszego referatu 
redagował tak, by wszyscy mieszkańcy bez względu na 
wykształcenie, bez problemu zrozumieli  o co chodzi. Jan 
Sawa miał zawsze mnóstwo pomysłów. To dzięki Niemu 
w naszej gminie rozpowszechnialiśmy polskie przysłowia. 
Rzeźby, które pojawiały się w różnych miejscach wzbudza-
ły ciekawość i refleksję. Można było „wziąć byka za rogi” 
oraz „wyhodować żmiję na własnej piersi”. Pamiętam też 
urodziny wójta Sawy w Jego ogrodzie. Zaprosił wszystkich 
pracowników do siebie. Długo rozmawialiśmy, delektowali-
śmy się słodkościami i soczkami. To była piękna integracja 
zespołu, a On wodził prym z humorem i właściwym sobie 
sarkazmem. 

Krzysztof Stańczyk 
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Jan Sawa był niezmiernie ciepłym człowiekiem, 
z niewyczerpaną cierpliwością do ludzi. Zagorzały 

społecznik, którego korzenie wywodzą się z harcer-
stwa i pracy z młodzieżą. Wszystkie jego działania 
były robione z myślą o ludziach i dla ludzi. Jego pomy-
sły zawsze były do przodu, to co wymyślił dziś, miało 
służyć dla kolejnych pokoleń. Przykładem może być 
gminny miesięcznik Listy do Sąsiada, akcja „Sprząta-
nie świata” czy aukcje charytatywne dla dzieci niewi-
domych w Laskach.  Czasem się z nim spierałam, bo 
wójt chciał zrobić dla ludzi więcej niż było potrzebne. 
Uważałam, że pewne rzeczy mieszkańcy powinni zro-
bić sami. W końcu Urząd nie może za nich żyć, ale 
wtedy słyszałam frazez Jana Sawy: „Oj Agnieszka, 
zróbmy to!” i robiliśmy o co prosił. Dla mnie był men-
torem jak być dobrym człowiekiem, pracownikiem, 
samorządowcem. Żył dla gminy, poświęcał swój czas, 
pracę i siły. Robił wiele, nigdy nie pytał za ile. Robił 
wszystko dla idei, a nie dla wdzięczności i poklasku.  
Nigdy nie widziałam go zdenerwowanego, miał w so-
bie stoicki spokój. W rozmowie, dyskusji posługiwał 
się argumentami  ze sfery ludzkiej i społecznej. Potra-
fił przekonać rozmówcę do swojego zdania. Pamiętam 
wójta jak siedzi w swoim gabinecie i skrupulatnie two-
rzy podziękowania i umieszcza symboliczną monetę 
złotówkę dla mieszkańców, którzy oddali (za darmo) 
fragment swojej działki pod drogę publiczną. Kiedy 
był już bardzo chory pisał wspomnienia dla swoich 
wnuków. Czasami czytał mi ich fragmenty. Zazdrości-
łam mu lekkości pióra. Warto go było uważnie słu-
chać, bo miał wiele przemyśleń, z których można było 
czerpać pełnymi garściami. Bardzo go lubiłam za jego 
szacunek do ludzi, empatię i wysoką kulturę osobistą.

Agnieszka Sobczak

Budowa nowego Centrum Kultury w Izabelinie dobiegała końca. Należało po-
myśleć o oprawie na otwarcie. Pierwotnie w projekcie, dwie sale drugiego pię-

tra miały być przeznaczone na cele wystawiennicze. Sale będą, ale co pokazać? 
Poszłam wtedy do wójta Sawy z pomysłem Ryszarda Kapuścińskiego: pokażmy 
prace księdza Jerzego Wolffa. Jan Sawa był jednym z nielicznych, który znał to 
nazwisko i tę twórczość. Pomysł był tak szalony i w tamtych czasach zupełnie 
niemożliwy do zrealizowania, że Jan pokiwał głową i powiedział: tak, zróbmy to. 
Jakich wpływów użył, jak przekonał dyrektora Muzeum Narodowego, by udo-
stępniono nam zgromadzone tam dzieła, mogę się tylko domyślać. Bez problemu 
dostałam budżet na wszystkie koszty. Jerzy Wolff został przypomniany i po kilku 
latach zyskał nawet swoją ulicę w Laskach. Jan Sawa osobiście projektował za-
ciemnienia na okna, listwy ekspozycyjne  i montował w salach  elektroniczne 
wilgotnościomierze. Przez trzy miesiące mieszkańcy mogli podziwiać zapomniane 
malarstwo ks. Jerzego Wolffa. 

Wchodząc do CKI można zobaczyć ceramiczne logotypy wszystkich instytucji, 
które współfinansowały budowę obiektu. Oczywiście wymyślił to Jan Sawa, za-
mieniając obowiązkowe tabliczki w małe dzieła sztuki użytkowej. Czasami gdy na 
nie patrzę, przypomina mi się Jan Sawa: wymagający, z pozoru szorstki, ale tak 
naprawdę mądry, wrażliwy i wyjątkowo sprawiedliwy i jako szef i jako człowiek.                                                                            

Maryla Łukasińska

Jan Sawa – przyjaciel, sąsiad, wicewójt. Zwraca-
liśmy się do Niego Panie Janeczku – ciepło, bo 

w kontaktach był bardzo ciepłym i bardzo życzliwym 
człowiekiem. Kochał życie i kochał ludzi. Kochał rodzi-
nę oraz swoją małą i wielką ojczyznę. Był urodzonym 
społecznikiem, wielkim humanistą i erudytą. Pracował 
przez 24 godziny na dobę i pracę traktował, jako swo-
ją codzienność, jako służbę osobom indywidualnym 
i różnym społecznościom. Znajdował czas i siłę na 
rozwiązywanie małych i wielkich problemów. To dzięki 
Jego zaangażowaniu każdy mieszkaniec mógł starać 
się o telefon stacjonarny. Wiele Jego inicjatyw do dziś 
jest kontynuowanych m.in. Izabelińczyk Roku, Listy 
do Sąsiada, działalność CKI. Inicjował bale charyta-
tywne. Był radnym powiatowym i przewodniczącym 
rady powiatu. Miał ogromny wkład w kanalizację gmi-
ny. Nie sposób wymienić Jego wszystkich zasług.

Krystyna Konieczna

Jana Sawę poznałam w 2007 roku, kiedy po 21 latach w korporacji postanowi-
łam zakończyć zawodową karierę i zacząć pracę charytatywną w TOnO w La-

skach. Po jakichś 2 miesiącach zadzwonił do mnie mówiąc, że dzwoni z Urzędu 
Gminy i zaproponował spotkanie – miał swoje przemyślenia, które mogły mi po-
móc w zbieraniu funduszy dla Lasek. Zachwyciło mnie to, że ktoś ważny w Gmi-
nie, chce mi pomóc i czyni to z własnej inicjatywy. Zachwyciły mnie też pomysły 
Jana, którymi rzucał jak z rękawa – większość z nich z sukcesem wdrożyłam 
natychmiast. A na koniec spotkania usłyszałam, że są to nasze wspólne pomysły, 
a właściwie powinnam je traktować jak swoje. Usilnie prosił mnie o dyskrecję 
(„Wie pani, ja staram się żyć wedle 10 Przykazań, ale do kościoła nie chodzę.”). 
Na pewno były w tym ogromne pokłady skromności, która tak bardzo cechowa-
ła Jana. Na tematy TOnO rozmawialiśmy wielokrotnie i zawsze Jan czynił jakąś 
uwagę, dawał wskazówkę, które znacznie ułatwiały mi mój lasecki wolontariat.

Nigdy nie zapomnę wsparcia, jakiego udzielono mi w Laskach po tragicznej śmier-
ci mojego starszego syna Tomasza. Oprócz wsparcia duchowego ważna była też 
pomoc w sprawach przyziemnych. To właśnie od Jana otrzymałam wielkie wspar-
cie. Pomógł mi zorganizować uroczystości pogrzebowe i wraz ze swą małżonką 
Betą serdecznie się mną i moją rodziną zajęli. Pozostaję Mu wdzięczna do dziś, 
a kiedy mam minorowy nastrój, sięgam po wspomnienie o moim Tomaszku i jego 
dziewczynie, które w Listach do Sąsiada opublikował Jan. Tomasza i jego dziew-
czynę znał tylko z opowiadań, a wspomnienie potraktował jak przestrogę, dla 
zafascynowanych tempem życia, i w ogóle szybkością, młodych ludzi. Może w ten 
sposób wzbudził u nich refleksję? Może oszczędził bólu innym matkom, ojcom, 
rodzeństwu?

Kasia Wojciechowska

fot. archiwum Urzędu Gminy Izabelin
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XIX SESJA RADA GMINY IZABELIN

Uchwała XIX/157/20 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iza-
belin na lata 2020-2033. (ZA: 15, PRZECIW: 
0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 0)

Uchwała XIX/158/20 w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2020. (ZA: 14, 
PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

Uchwała XIX/159/20 w sprawie zmiany 
uchwały nr XXXIII/292/17 Rady Gminy Izabe-
lin z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy 
Izabelin na dofinansowanie kosztów inwesty-
cji służącej ochronie powietrza, polegającej na 
trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne. 
(ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

Uchwała XIX/160/20 w sprawie przystą-
pienia Gminy Izabelin do porozumienia mię-
dzygminnego w sprawie sporządzenia Planu 
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru 
funkcjonalnego „Warszawa zachód”. (ZA: 14, 
PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK 
GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0). 

Celem podjęcia niniejszej uchwały jest udział 
Gminy Izabelin w pracach nad opracowaniem 
Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej ob-
szaru funkcjonalnego „Warszawa zachód”. Za-
danie to będzie realizowane wspólnie z Dzielni-
cą m. st. Warszawa-Białołęka; Gminą Łomian-
ki; Gminą Czosnów; Gminą Zakroczym oraz 
Miastem Nowy Dwór Mazowiecki. Na lidera 
i koordynatora przygotowania dokumentu zo-
stała wyznaczona Gmina Łomianki. Dokument 
powstanie w ramach projektu pilotażowego, 
którego organizatorem jest Ministerstwo In-
westycji i Rozwoju, działające we współpracy 
z Ministerstwem Infrastruktury, Komisja Euro-
pejską, inicjatywą Jaspers oraz Centrum Unij-
nych Projektów Transportowych.

Uchwała XIX/161/20 w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajecie pasa dro-
gowego dróg gminnych będących w zarządzie 
Wójta Gminy Izabelin na cele niezwiązane 
z budową, przebudową, remontem, utrzyma-
niem i ochroną dróg. (ZA: 15, PRZECIW: 0, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 0). Zmiana stawek opłat, podyktowa-
na jest zwiększającymi się kosztami, ponoszo-
nymi na konserwację i utrzymanie dróg oraz 
napraw cząstkowych uszkodzeń nawierzchni 

jezdni dróg gminnych, w miejscach prowadzo-
nych prac w celu umieszczenia urządzeń w pa-
sie drogowym, urządzeń infrastruktury tech-
nicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Uchwała XIX/162/20 w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany „Zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap 
I. (ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0). W ostatnim 
czasie we wsi Truskaw obserwujemy silnie po-
stępującą urbanizację terenu wzdłuż ulic Pół-
nocnej i Południowej. Obecnie dla głównego 
kompleksu wsi obowiązuje plan miejscowy 
z 2013 r. umożliwiający realizację zabudowy 
jednorodzinnej w formie bliźniaczej i wolno-
stojącej. Na etapie tworzenia planu z 2013 
r. mając świadomość atrakcyjności terenów 
wprowadzono zapisy zakazujące realizacji za-
budowy mieszkaniowej w formie szeregowej.

Pomimo tych zapisów, w ostatnim czasie ob-
serwujemy wydawanie przez organ admini-
stracji architektoniczno-budowlanej pozwo-
leń na budowę dla budynków mieszkalnych 
wizualnie przypominających zabudowę sze-
regową, zabudowę grupową lub zabudowę 
bliźniaczą o dużej intensywności zabudowy. 
Jest to sprzeczne z intencją gminy zawartą 
w obowiązującym planie miejscowym. Jak 
obserwujemy, inwestorzy wykazują coraz bar-
dziej kreatywne metody realizacji swoich pla-
nów, nie respektując a wręcz omijając zakazy 
i obostrzenia zawarte w prawie miejscowym, 
jakim są plany miejscowe. Przedmiotowa 
uchwała ma na celu próbę zapobieżenia kolej-
nym przedsięwzięciom intensywnej zabudowy 
mieszkaniowej nie wpisującym się w krajobraz 
Truskawia. Podjęcie uchwały rozpoczyna pro-
cedurę planistyczną, w wyniku której sporzą-
dzony zostanie projekt zmiany planu, który po 
poddaniu konsultacjom społecznym zostanie 
przedłożony Radzie Gminy do uchwalenia. 

Uchwała XIX/163/20 w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap III”. 
(ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, 
BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0)

Uchwała XIX/164/20 w sprawie przyjęcia 
planu nadzoru nad żłobkami, klubami dzie-
cięcymi oraz dziennymi opiekunami. (ZA: 14, 

PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁO-
SU: 1, NIEOBECNI: 0). Nadzór nad żłobkami, 
klubami lub dziennymi opiekunami, działający-
mi na terenie gminy Izabelin, jest sprawowany 
na podstawie planu nadzoru przyjętego przez 
Radę Gminy Izabelin w drodze uchwały.

Uchwała XIX/165/20 w sprawie ramowe-
go planu pracy Rady Gminy Izabelin w 2020 
roku. (ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ 
SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0)

Uchwała XIX/166/20 w sprawie zatwier-
dzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 
rok. (ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 
0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0)

Uchwała XIX/167/20 w sprawie przyję-
cia planów pracy komisji stałych Rady Gminy 
Izabelin na 2020 rok. (ZA: 15, PRZECIW: 0, 
WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIE-
OBECNI: 0)

Uchwała XIX/168/20 w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej dla Województwa Mazo-
wieckiego. (ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMU-
JĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0). 
Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowiec-
kiego ma być udzielona na realizację zadania 
inwestycyjnego określonego w wykazie zadań 
majątkowych gminy na 2020 r. pn. „Projekt 
przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od 
ul. 3 Maja do przepustu na Kanale Zabo-
rowskim w Mościskach”. Przebudowa drogi 
wojewódzkiej - ul. Sikorskiego w Mościskach 
jest potrzebna ze względów bezpieczeństwa. 
W obecnym stanie droga nie posiada ani chod-
nika ani odprowadzenia wód opadowych. 

Droga jest w  zarządzie Województwa Ma-
zowieckiego. Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych gmina może ponosić wydatki na 
majątek niestanowiący jej własności, jedy-
nie w przypadku podjęcia uchwały o pomocy 
rzeczowej na rzecz właściciela tego majątku, 
będącego inną jednostką samorządu teryto-
rialnego oraz zawarcia na podstawie art. 220 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych, właściwych umów o pomocy rze-
czowej z tymi jednostkami.

Iwona Mazurek

XIX  sesja Rady Gminy Izabelin odbyła  się 21 stycznia 2020 roku. 
Radni podjęli następujące uchwały:
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Wieści z sołectw

Aleja spacerowa 
w Hornówku

Spotkania integracyjne są nie tylko przy-
jemne, ale również sprzyjają powstawa-

niu nowych ciekawych inicjatyw. Podczas 
spotkania przy choince w Hornówku zrodził 
się pomysł, aby zachować siedem starych 
dębów przy ulicy XI Poprzecznej i przy oka-
zji stworzyć piękną aleję spacerową. Grupa 
mieszkańców, w tym specjaliści w dziedzinie 
projektowania dróg, stworzyła koncepcję tej 
alei z dwuipółmetrowym pasem zieleni z jed-
nej strony i chodnikiem szutrowym z drugiej. 
Wiosną wzdłuż ulicy zostanie też dosadzonych 
20 klonów. Pierwszym krokiem do budowania 
nowej przestrzeni było spotkanie, które miało 
miejsce 26 stycznia. Tego dnia zaangażowani 
mieszkańcy zawiesili wzdłuż ul. XI Poprzecznej 
20 budek dla ptaków, a także po jednej dla 
owadów, wiewiórek i nietoperzy. Aby wszystko 
było jak należy, a zwierzęta chętnie korzystały 
z nowych domków, inicjatorzy akcji poprosili 
o konsultację ornitologa z Kampinoskiego Par-
ku Narodowego, pana Adama Olszewskiego. 
Łącząc przyjemne z pożytecznym, pracowali 
przy rozgrzewającym napoju imbirowym i tra-
dycyjnej już babie sołtysa. Cały projekt nowej 
alei jest finansowany z funduszu sołeckiego.

Karolina Dubaniewicz, fot. FOTOPIEKARNIK

O czym szumi 
w Laskach?

Wiosna zbliża się wielkimi krokami, 
a w Laskach już w styczniu ruszyła 

kolejna edycja zajęć z cyklu ELASTYNA 
– ZDROWY KRĘGOSŁUP. Mieszkańcy - 
w każdym wieku - ćwiczą pod okiem trenera 
personalnego Kacpra Błaszczyka. Zajęcia są 
BEZPŁATNE. Obowiązuje wygodny sporto-
wy strój. W każdy czwartek o godzinie 
19.00 w Auli Przedszkola w Laskach, 
ul. 3 Maja 43, dbamy o nasze kręgo-
słupy. 

***

Mamy KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH! 
Tak to prawda udało się! Oficjalnie za-

praszamy wszystkich chętnych do dołącze-
nia do naszego KGW Kampilaski. Jednym 
z pierwszych działań była współorganizacja 
wraz z Radą Sołecką pierwszej, laseckiej 
wymiany ubrań. Mieszkańcy mogli przynieść 

ubrania, których już nie noszą lub nietra-
fione prezenty i wymienić na inne. Dzięki 
temu wiele z nich nie trafiło do kosza czy 
na dno szafy, a cieszy oko kogoś innego. To 
była świetna okazja do sąsiedzkich rozmów 
i mile spędzony wieczór. Wietrzenie Szaf 
z pewnością będzie organizowane cyklicznie! 
Bądźcie czujni – informacji szukajcie na tabli-
cach sołeckich oraz na profilu Sołectwo Laski 
na Facebooku.

Chcesz dołączyć do Koła Gospodyń 
Wiejskich Kampilaski? Skontaktuj się 
z sołtysem Anną Mandes:
soltys.laski@izabelin.pl
tel. 664 272 788

***

W ostatnim kwartale 2019 roku ru-
szył WOLONTARIAT SOŁECKI. 

W ramach niego młodzież szkolna pomaga-
ła w grabieniu liści starszym mieszkańcom, 
uprzątnęła teren wokół Dębu – pomnika 
przyrody,  wspomogła prace porządkowe na 
Cmentarzu Wojennym w Laskach po obcho-
dach 1 listopada. Spędziła także przedświą-
teczny wieczór z mieszkańcami Domu Opieki 
Rezon w Laskach – ozdabiając pierniczki 
i kolędując.

Chcesz zostać sołeckim wolontariu-
szem? Zachęcamy wszystkich zarówno 
młodzież jak i dorosłych do wsparcia 
naszej lokalnej akcji pomocy sąsiedz-
kiej. 

Jesteś osobą straszą? Chorą? Samot-
ną? Potrzebujesz pomocy przy pracach 
ogródkowych, chcesz napisać pismo, 
ale nie radzisz sobie z komputerem, nie 
masz jak przywieźć dużych zakupów? 
Daj nam znać! Kontakt w sprawie no-
wych wolontariuszy oraz zapotrzebo-
wania na pomoc zgłaszajcie u sołtysa 
(kontakt powyżej).

***

Jeszcze w starym roku 2019 mieliśmy oka-
zję zobaczyć się podczas ŚWIĄTECZ-

NEGO SPOTKANIA MIESZKAŃCÓW 
I PRZYJACIÓŁ LASEK. Skosztowaliśmy 
pysznych wypieków, ale także świetnie bawi-
liśmy się podczas WARSZTATÓW OZDA-
BIANIA SKARPET, worków czy czapek 
świątecznych prowadzonych przez Justynę 
Kiejdę-Baczkurę.

***

HORNÓWEK LASKI
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W tym roku ruszają WYCIECZKI PO PUSZCZY KAMPINO-
SKIEJ Z PRZEWODNIKIEM! Pierwsza – już 19 kwietnia 

2020 (pierwszy weekend po Wielkanocy). Wycieczkę poprowadzi 
pełna pasji ornitolog dr n. biol. Danuta Pepłowska-Marczak. Opowie 
Wam mnóstwo ptasich ciekawostek, pokaże jak nasłuchiwać i rozróż-
niać ptasie trele oraz jak badać ptasie ślady. Warto zabrać lornetki, 
wygodny stój, obuwie, coś do picia i kanapki. Ale przede wszystkim 
dobry nastrój. Udział jest bezpłatny. Szczegółów wypatrujcie 
w kwietniu, na tablicach sołeckich oraz na profilu Sołectwo 
Laski na Facebooku.

***

Chcesz zgłosić jakiś problem? Masz pomysł, który chciałbyś 
zrealizować w naszej miejscowości? Skontaktuj się z nami! 
radasolecka.laski@izabelin.pl

RADA SOŁECKA WSI LASKI 2019-2024
Anna Mandes – sołtys wsi Laski, Dobiesław Derbich, Agnieszka Gło-
wińska – przewodnicząca rady sołeckiej i koordynator wolontariatu 
sołeckiego, Kamila Hoszcz-Komar, Krzysztof Markiewicz, Bartłomiej 
Połomski, Joanna Radzimowska, Marek Słoń, Kasia Stempkowska, 
Zofia Śmietanko, Joanna Russek

IZABELIN B

Janusz Cyprian 
Nowak 
Ojciec 

Gminy Izabelin
Przedstawiamy Państwu 
kolejną propozycję na-
zwy dla ronda u zbiegu 
ulic 3 Maja, Sienkiewi-
cza i Krasińskiego. Tym 
razem przybliżamy syl-
wetkę Janusza Cypriana 
Nowaka, który przyczy-
nił się do powstania sa-
modzielnej Gminy Iza-
belin.

Janusz Cyprian Nowak (1927-
2011) był długoletnim miesz-

kańcem Izabelina i jednym 
z najbardziej aktywnych członków 
wspólnoty. Był inicjatorem powsta-
nia samodzielnej Gminy Izabelin, 
poprzez wydzielenie jej z Gminy 
Stare Babice, a także prezesem 
powołanego specjalnie w tym celu 
Komitetu Reaktywowania Gminy 
Izabelin. Z tego powodu znany jest 
wielu mieszkańcom  i z sympatią nazywany Ojcem Gminy.

Janusz Cyprian Nowak ani na moment nie zaprzestał aktywnej dzia-
łalności społecznej. Między innymi był radnym gminnym w kadencji 
2002 – 2006 i przewodniczącym Komisji Zdrowia. Przez kilka lat był 
prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Izabelin. 

Był także wybitnym sportowcem. Posiadał najwyższy tytuł kwali-
fikacyjny arcymistrza międzynarodowego w brydżu sportowym. 
Wielokrotnie reprezentował Polskę na najważniejszych zawodach, 
również jako kapitan narodowej reprezentacji. W swojej długiej ka-
rierze osiągnął to, co najwięcej w tym sporcie można było osiągnąć. 
Był indywidualnym mistrzem Polski, jeden raz – brązowym, dwa 
razy – srebrnym i dwa razy – złotym medalistą Mistrzostw Europy, 
a w Mistrzostwach Świata na Bermudach w 2000 roku zdobył, wraz 
z drużyną, tytuł Mistrza Świata. 

Był zamiłowanym popularyzatorem tej dyscypliny sportowej. Jego 
broszura „Brydż dla wszystkich” ukazała się także w naszych gmin-
nych „Listach do Sąsiada”. W 2009 roku uzyskał najwyższe gminne 
odznaczenie i tytuł „Honorowego Izabelińczyka Roku 2008”.

Dorota Wójcik-Kośla
fot. archiwum Urzędu Gminy Izabelin
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WOLNE MIEJSCA W DZIENNYM DOMU SENIOR +
Dzienny Dom Senior +  działa od 16 grudnia 2019 roku i wciąż są wolne  miejsca. Placówka  stworzona zo-
stała w ramach ogólnopolskiego programu Senior+,  a jej działalność zgodnie z założeniami skierowana 
jest do osób, które ukończyły 60 lat, są nieaktywne zawodowo i zamieszkują w gminie Izabelin.

SENIORZY

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”

Wisława Szymborska    WSPOMNIENIE

Kim była moja Teściowa?
Kiedy poznałam ją blisko 50 lat temu Irena 
była młodą, pewną siebie kobietą, twardo stą-
pającą po ścieżce zawodowej kariery, osobą 
nietuzinkową, można by powiedzieć nawet, że 
kontrowersyjną. Pracowała wtedy jako główna 
księgowa w Telewizji Polskiej. Wówczas był to 
wielki prestiż i szczyt marzeń, ale nie dla mojej 

Nigdy nie ma dobrego momentu na pożegnanie bliskich, ale zawsze jest dobry czas, żeby otulić ich myśla-
mi. Zatrzymajmy się na chwilę i wspomnijmy. 25 stycznia 2020 zmarła Irena Wróblewska – moja Teściowa. 
Odeszła nasza mama, babcia, prababcia i praprababcia. Jej śmierć zaskoczyła nas wszystkich. Odeszła 
po cichutku, zupełnie inaczej niż żyła. Ale przecież śmierć zawsze jest nie na miejscu i zawsze nie w porę 
–  za szybko, za rano, za nagle. Nie pyta, nie uprzedza. Przychodzi i zostawia żal i ból, który ukoić mogą tylko 
wspomnienia. 

W momencie otwarcia placówki zgłosi-
ły się do nas trzy osoby, z czego na 

stałe, pod naszą opieką pozostało dwóch 
panów. Osoby te chętnie biorą udział w pro-
ponowanych formach aktywności. W ramach 
codziennych zajęć,  prowadzimy różne formy 
aktywizacji naszych seniorów. Począwszy od 
treningów umysłu mających na celu popra-
wę pamięci, poprawę koordynacji wzrokowo-
-ruchowej, funkcji językowych, wzmożenie 
kreatywności myślowej, skończywszy na ćwi-
czeniach usprawniających ruch w świetnie wy-
posażonej sali ćwiczeń. 

W trakcie dnia, płynnie przechodzimy od jed-
nej aktywności do drugiej, dbając o to, aby 
nasze działania sprawiały podopiecznym przy-
jemność i przebiegały w formie zabawy.  Pilnu-
jemy jednak, by w ich trakcie osiągać zamie-
rzone cele. Wspólne śpiewanie piosenek czy 
nauka układów rąk w rytm muzyki tzw. „taniec 
na siedząco” jest nie tylko zastrzykiem pozy-
tywnej energii, ale świetnie wpływa również na 
dotlenienie organizmu.  Przygotowując razem 
posiłki w ramach zajęć kulinarnych chcemy, 
żeby podopieczni czuli się jak u siebie, żeby 
wiedzieli, że ten dom jest ich domem, w któ-
rym tworzymy naszą małą wspólnotę.

Podsumowując dwa miesiące naszej pracy, 
śmiało możemy powiedzieć,  że był to czas 
spędzony bardzo efektywnie. Świadczą o tym 

nie tylko nasze obserwacje, ale również 
rozmowy z bliskimi pensjonariuszy, którzy 
dostrzegają wiele korzystnych zmian jakie 
u nich zaszły. Do najważniejszych możemy 
zaliczyć poprawę stanu psycho-fizycznego, 
ogólnej kondycji i zakresu ruchomości. Ob-
serwujemy też, jak znacząco zwiększył się 
zakres komunikacji społecznej. Podopieczni 
z dużą radością codziennie przychodzą do 
swojego-naszego Domu. Małymi krokami 
udaje nam się tworzyć przyjazne, bezpieczne 
seniorom miejsce w naszej gminie.

W styczniu naszą placówkę odwiedzili wraz 
z Panią dyrektor Agnieszką Kurach, pensjo-
nariusze z DDS+ w Błoniu. Licznie przybyli 
seniorzy oraz czas spędzony na zabawie, śpie-
waniu a nawet tańcach – dają  nam pewność, 
że tego typu placówki są bardzo potrzebne. 
Liczymy na to, że nasz Dom również zapełni 
się gwarem i śmiechem, a nasi dotychczasowi 
podopieczni zyskają nowe towarzystwo.

Tekst i fot. Małgorzata Bożyk, Joanna Badr

Teściowej. Irena nie godziła się na nieprawi-
dłowości jakie miały miejsce w jej firmie i cho-
ciaż uwielbiała błyszczeć, być podziwianą, to 
zostawiła cały ten blichtr i po prostu odeszła. 
Zaczęła budować swoje małe imperium, co 
w tamtych czasach nie przychodziło jej łatwo, 
jednak determinacja i twardy charakter spra-
wiły, że osiągnęła sukces. Mała sieć jej sklepi-
ków funkcjonowała z powodzeniem aż do cza-

su przejścia na emeryturę. Myliłby się jednak 
ten kto myślał, że oto dla Ireny przyszedł czas 
na odpoczynek w domowym zaciszu i czyta-
nie wnukom bajek na dobranoc. O nie! Ona 
dopiero wtedy zaczęła żyć prawdziwą pełnią 
życia. Wszystkie wolne chwile spędzała ze 
swoim ukochanym Henryczkiem. Wyjeżdżali, 
zwiedzali nasz piękny kraj, bo nigdy dotąd nie 
mieli na to czasu. Bawili się, chodzili na po-
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tańcówki i bale. Można powiedzieć, że kino, 
teatr, opera to była ich codzienność. Był też 
czas na odpoczynek, wtedy jechali na działkę 
nad Zalewem Zegrzyńskim, którą Irena czasa-
mi nazywała swoją samotnią. Uwielbiała tam 
przebywać wtedy, kiedy było jej źle i wówczas, 
gdy świętowała z rodziną i przyjaciółmi swoje 
większe i mniejsze sukcesy. Często jechała tam 
nie informując nikogo, dokąd się wybiera. My 
jednak wiedzieliśmy, gdzie jej szukać. Kochała 
przyrodę, jej zmienność, potrafiła zachwycać 
się nawet źdźbłem trawy opowiadając o nim 
jak o siódmym cudzie świata. Działka to było 
trzecie dziecko Irenki, jakże ukochane. 

A gdy już naładowała akumulatory, ruszała  
dalej w wir swoich codziennych obowiązków, 
których miała bez liku. Prowadziła bardzo ak-
tywny tryb życia, była w ciągłym biegu. Klu-
by Seniora, chór, kabaret, wszystko to było 
ważne, niczego nie zaniedbywała. Najbardziej 
jednak ukochała Środowisko „Grupa Kam-
pinos” Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej, w którym pełniła funkcje 
skarbnika a potem wiceprezesa zarządu. To 

jemu poświęcała bardzo wiele czasu, kulty-
wowała pamięć tych wszystkich młodych lu-
dzi, którym przyszło zginąć latem 1944 roku. 
Coroczne obchody rocznicy Sierpnia 1944 były 
dla mojej Teściowej tak ważnym wydarze-
niem, że praktycznie nie liczyło się wtedy nic. 
Zapominała o wszystkim, nawet o nas, swojej 
najbliższej rodzinie. Musiała być ze swoimi Ko-
legami, towarzyszyć im w składaniu kwiatów 
we wszystkich miejscach pamięci. Teraz zaś 
przyszedł czas, że to my schylamy głowę nad 
jej mogiłą.   

Irenko, byłaś osobą twardo stąpającą po zie-
mi, wyznaczającą sobie cele i zadania, które 
realizowałaś z wielką determinacją. Nikt i nic 
nie był w stanie zawrócić Cię z raz obranej dro-
gi. Podziwiałam Twoją otwartość na ludzi, na 
świat, na piękno natury i choć czasami ta eg-
zaltacja przyprawiała mnie o ból głowy, rozu-
miałam, że inaczej nie potrafisz, że po prostu 
kochasz życie ze wszystkim co niesie.   

Wiesława Wróblewska
fot. archiwum autorki

Dużo się ostatnio mówi o zero waste czyli życiu bez 
odpadów. Cóż, wiadomo, że zupełnie nie da się 
wyeliminować produkcji śmieci, ale wiele odpa-
dów można ograniczać lub odzyskać. W ramach  
ograniczania wytwarzania odpadów Urząd Gmi-
ny w ostatnich miesiącach podjął wiele działań.

3 lipca 2019 roku Wójt 
Gminy Dorota Zmar-

zlak wprowadziła w życie 
Zarządzenie w sprawie 
zasad korzystania z przed-
miotów jednorazowego 

użytku wykonanych z tworzyw sztucznych 
w Urzędzie Gminy, jednostkach organizacyj-
nych Gminy Izabelin oraz w trakcie wydarzeń 
organizowanych przez Gminę Izabelin, w któ-
rym zobowiązuje pracowników do wyelimi-
nowania wyżej wymienionych  przedmiotów. 
Jednocześnie  w całej gminie promujemy m.in. 
spożywanie wody z dystrybutora lub „poideł-
ka” czy wykorzystywanie materiałów promo-

cyjnych wykonanych z tworzyw ulegających 
procesowi recyclingu. 

Jednym z bardziej efektyw-
nych sposobów na ograni-
czanie odpadów jest kom-
postowanie. W ramach 
I edycji gminnego Progra-
mu kompostowania rozda-
no 100 kompostowników, 

dodatkowo właściciele wielu nieruchomości 
zadeklarowali również kompostowanie we wła-
snych przydomowych kompostownikach.

Dzięki temu programowi mamy szansę zmniej-
szyć ilość oddawanych do utylizacji bioodpa-
dów – z posesji, która kompostuje, nie są bo-
wiem odbierane żadne bioodpady (w tym tra-
wa, liście i gałęzie). Nie ma również możliwości 
dowiezienia tej frakcji odpadów do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
W zamian za to mieszkańcy otrzymują ulgę 
w wysokości 6 zł za każdą osobę w gospodar-
stwie domowym, które kompostuje. Odpady 
typu gałęzie mogą zostać bezpłatnie rozdrob-
nione przy użyciu rębaka zakupionego przez 
Gminę Izabelin przy wsparciu Województwa 
Mazowieckiego. Osoby zainteresowane tą 
usługą powinny zgłosić chęć skorzystania pod 

numerem: 513 438 608 (Dział Komunalny 
GPWiK „Mokre Łąki”).

Kolejnym krokiem w ramach tych działań jest 
uruchomienie punktu dzielenia się żywnością, 
do którego mieszkańcy mogą przynosić produk-
ty żywnościowe, którymi chcą się podzielić z in-
nymi. Do tego pomysłu, w ramach programu 
„STOP marnowaniu żywności” dołączyła sieć 
sklepów Carrefour, która systematycznie wypeł-
nia lodówkę żywnością. 23 grudnia lodówka zo-
stała przeniesiona w nową lokalizację – właśnie 
w okolicy sklepu Carrefour przy ul. Matejki.
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Punkt dzielenia się żywnością jest jednym 
z elementów akcji „Ludzie ludziom – drobny 
gest – wielka pomoc”. Współpraca z siecią 
Carrefour dopiero się rozwija, w najbliższych 
miesiącach informować będziemy mieszkań-
ców o kolejnych wspólnie wypracowanych 
działaniach.

Pod koniec stycznia uru-
chomiony został również 
punkt wymiany odzieży do 
którego można przynieść 
odzież, galanterię, książki, 
płyty i inne rzeczy, które 
zalegają w domach. Moż-

na również przyjść i skorzystać z udostępnio-
nych produktów. Wymiana jest nieodpłatna, 
a przy okazji można porozmawiać przy kawce 
o ciekawostkach z życia gminy i nie tylko.

Nowo otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy 
Urzędzie Gminy przyjmuje sprzęty nadające 
się dalszego użytkowania. Wystarczy zgłosić 
pracownikowi obsługi chęć oddania sprawne-
go sprzętu, a nie trafi on do kontenera lecz 
w miejsce, gdzie oczekiwać będzie na nowego 
właściciela. W ramach działań PSZOK w naj-
bliższych tygodniach odbywać się będą sobot-

nie spotkania w kawiarence naprawczej, gdzie 
odpady zyskiwać będą „drugie życie”. Krawco-
wa, ślusarz, elektryk to pierwsze z wielu osób, 
które nam w tym pomogą. Ideą działania do-
celowego Punktu będzie wyznaczone miejsce 
– warsztat, gdzie nawet uszkodzone sprzęty 
poddawane będą naprawie i oddawane do 
wtórnego użycia.

Zachęcamy mieszkańców do przyłączenia się 
do proponowanych przez nas działań mają-
cych na celu ograniczenie wytwarzania odpa-
dów oraz do proponowania własnych inicjatyw 
w tym obszarze. Dzięki wspólnej pracy może-
my oszczędzać nie tylko nasze pieniądze, ale 
również przyczynić się do zmniejszenia wciąż 
rosnącego problemu zanieczyszczenia środo-
wiska.

Marta Merchel

fot. Marta Merchel, grafiki: pixabay.com
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PSZOK MUSI BYĆ BLISKO
Część mieszkańców nie do końca zdaje sobie sprawę czym jest PSZOK. Nierzadko przypisuje mu się rolę 
wysypiska czy spalarni. A to po prostu Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych, gdzie zbierane 
są wysegregowane odpady np. papier, szkło czy zużyty sprzęt elektroniczny – wyjaśnia Dorota Zmarzlak 
–  Wójt Gminy Izabelin.
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Co to jest PSZOK?

DOROTA ZMARZLAK, WÓJT GMINY IZA-
BELIN: PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych to miejsce, gdzie 
mieszkańcy danej gminy mogą za darmo od-
dać swoje wysegregowane odpady.

Co można tam przywozić?

Do PSZOK-u można przywozić wszystkie odpa-
dy zebrane w sposób selektywny m.in.: papier, 
tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, odpady 
wielkogabarytowe (stare łóżka, szafy), zuży-
ty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady 
poremontowe, opony, odpady zielone (trawę, 
liście, gałęzie), tekstylia, świetlówki, baterie 
i akumulatorki, przeterminowane leki, odpady 
medyczne (np. igły, strzykawki, paski glukozo-
we), chemikalia.

Czy w każdej gminie musi być taki 
punkt?

Tak. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach, wójt musi w swojej 
gminie zorganizować co najmniej jeden stacjo-
narny PSZOK.

Dlaczego PSZOK pojawił się przed bu-
dynkiem Urzędu Gminy?

Tymczasowa lokalizacja PSZOK-u, czyli parking 
przed Urzędem Gminy został wybrany po pro-
testach mieszkańców, którzy nie zgadzali się, 
aby Punkt znajdował się w ich miejscowości. 
Dzięki tej centralnej lokalizacji wszyscy mogą 
zobaczyć jak naprawdę funkcjonuje PSZOK. 
Teraz widać, czarno na białym, co można do 
niego przywozić, jakie jest natężenie ruchu 
aut, zarówno przywożących, jak i odbierają-
cych odpady. Chodziło o to, żeby pokazać, że 
Punkt nie jest uciążliwy dla otoczenia.

Czy kontenery śmierdzą i czy nie zalęgły 
się tam szczury?

Absolutnie nie. Do PSZOK-u przywożone są 
odpady zebrane w sposób selektywny. Nie 
mogą tu trafiać odpady zmieszane ani biood-
pady kuchenne, a tylko te nieprzyjemnie pach-
ną. Poza tym natężenie odoru monitorujemy 

specjalną stacją pomiarową. Szczury, gdyby 
się pojawiły musiałyby się czymś żywić. A jak 
wspomniałam wcześniej – odpadów resztko-
wych w PSZOK-u nie ma.

Kto w tym Punkcie pracuje?

Nasz PSZOK obsługuje pan Krzysztof, który 
dba o ład i porządek. Kontroluje też przywo-
żone śmieci. Sprawdza również czy osoby, któ-
re przywożą odpady są mieszkańcami naszej 
gminy.

Jak można skorzystać z PSZOK-u, który 
jest obok urzędu?

Mieszkaniec, który przywozi odpady do 
PSZOK-u musi posiadać, nadany przez Wydział 
Ochrony Środowiska, siedmiocyfrowy numer 
abonencki. Po jego podaniu, panu Krzysztofo-
wi w systemie pokazuje się adres mieszkańca. 
Dopiero po potwierdzeniu zgodności numeru 
abonenckiego i adresu przyjmuje odpady od 
mieszkańca. Pan Krzysztof wskazuje odpo-
wiedni kontener, do którego należy wrzucić 
przywiezione odpady.

Skąd pomysł na utworzenie 
PSZOK-u w Mokrych Łąkach?

Częstym wyborem lokalizacji PSZOK-u jest 
właśnie teren istniejących oczyszczalni ście-
ków lub bazy zakładów komunalnych nale-
żących do gminy. Zaletą tych lokalizacji jest 
stała obecność pracowników w godzinach 
funkcjonowania zakładów, istniejące przyłącza 
mediów, dojazd oraz ogrodzenie. Tereny te 
posiadają już najczęściej odpowiednią infra-
strukturę, system monitoringu czy odpowied-
nie zabezpieczenia ppoż. Biorąc pod uwagę, że 
wszystkie powyższe wymogi zostają spełnio-
ne, analizowana była potencjalna lokalizacja 
przy Oczyszczalni Ścieków „Mokre Łąki”.

Dlaczego część mieszkańców protestuje 
i nie chce punktu w Mokrych Łąkach?

Część mieszkańców nie do końca zdaje sobie 
sprawę czym jest PSZOK. Nierzadko przypisu-
je się mu rolę wysypiska czy spalarni. Ludzie 
boją się zagrożeń takich jak skażenie, szczu-

ry, odory. Ale takie sytuacje nie mają prawa 
się pojawić ze względu na zawężony katalog 
odpadów, które są do punktu przyjmowane. 
Staramy się mieszkańców edukować, uświada-
miać. Dlatego bardzo Wam dziękuję za zainte-
resowanie tematem. Jestem pewna, że wielu 
osobom, które przeczytają ten artykuł sprawa 
Punktu stanie się bliższa.

Ile kosztuje wybudowanie nowego 
PSZOK-u?

Koszt budowy jest uzależniony od projektu. 
Można zrobić to właściwie bezkosztowo (obec-
ne rozwiązanie) lub przedstawiając miesz-
kańcom ciekawe rozwiązania. Taki jest nasz 
przyszły projekt. To PSZOK skrojony na miarę 
naszej nowoczesnej gminy. Na utwardzonym, 
oświetlonym, monitorowanym terenie chce-
my postawić rampę rozładowczą, żeby łatwiej 
umieszczać np. gabaryty w kontenerze. Do-
datkowo planujemy wybudować magazyny 
odpadów niebezpiecznych oraz punkt napraw 
zepsutych sprzętów, w którym np. zepsute 
żelazko zyska „drugie życie”, czyli zostanie 
naprawione i przekazane do dalszego użytko-
wania. Kolejnym atutem Punktu będzie ścieżka 
edukacyjna, skierowana szczególnie do Was 
– dzieci. Znajdą się tam tablice edukacyjne, 
które w często zabawowy sposób pokażą jak 
prawidłowo segregować, co się dzieje dalej 
z odpadami. Planujemy tam plenerowe lekcje 
oraz sobotnie poranki edukacyjne. Budowa 
nowoczesnego PSZOK-u to jedynie część pro-
jektu, na który składa się cały system zbiórki 
selektywnej w gminie Izabelin.

Dziękujemy za rozmowę.

fot. Marta Merchel

Rozmawiali: Faustyna Kornatowska, To-
masz Draber i Kamil Sapeta – uczniowie 
klasy 5c z koła dziennikarskiego „Młody 
reporter”, które działa w Szkole Podsta-
wowej im. płka Stanisława Królickiego 
w Izabelinie. Rozmowa ukazała się dzię-
ki uprzejmości Władz Gminy i Centrum 
Kultury Izabelin.
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ilości odprowadzanych wód opadowych 
i roztopowych do systemu kanalizacji desz-
czowej, zmniejszając w ten sposób ryzyko 
przepełnienia się odpływów i związanych 
z tym podtopień. 

Ponieważ jednym z rozwiązań zapobiegaw-
czych tego problemu jest ponowne wyko-
rzystanie wody, warto rozważyć instalowa-
nie na działkach systemu rozsączającego 
wodę do gruntu oraz montowanie szczel-
nych zbiorników podziemnych gromadzą-
cych wodę opadową, a jeśli nie posiadamy 
możliwości ich posadowienia, montowanie 
zbiorników połączonych z rynną, które poza 
użytecznością mogą również pełnić funkcję 
dekoracyjną. Wypełnione wodą zbiorniki 
w upalne dni zmniejszają odczucie ciepła, 
a dodatkowo stanowią źródło dla spragnio-
nych ptaków. 

Nie zapominajmy też o konieczności edu-
kacji w zakresie racjonalnego korzystania 
z wody. 

„Mała Retencja – Duża Sprawa” – takie 
ogólnopolskie hasło ma mobilizować do 
tworzenia ekologicznych zapór zbierających 
wodę: oczek wodnych, stawów, glinianek 
i mokradeł.

„Złap deszcz” to akcje, w których samorzą-
dy dofinansowują działania mieszkańców 
gromadzących deszczówkę w celu ponow-
nego wykorzystania. 

W celach edukacyjnych w wielu miastach 
europejskich powstały Edukacyjne Parki 
Wodne HYDROFUN, gdzie dzieci i młodzież 
mogą poznać zagadnienia związane z re-
tencjonowaniem i wykorzystywaniem wody 
opadowej oraz urządzeniami hydrotech-
nicznymi. Można tam zobaczyć jak działa 
zapora wodna, młyn, turbina czy śruba 
Archimedesa. Parki te są też przykładem 
na funkcjonowanie retencji w przestrzeni 
publicznej, ponieważ całość instalacji dzia-
ła w oparciu o zgromadzoną w zbiorniku 
wodę opadową. Może w naszej przestrzeni 
publicznej też warto by znaleźć miejsce na 
taką instalację.

Tekst i fot. Małgorzata Piekarska
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wody jest ściółkowanie gleby wokół roślin, 
co ogranicza jej parowanie, rekompensując 
w pewnym stopniu brak wilgoci. Jednak 
przede wszystkim powinniśmy zacząć gro-
madzić wodę, zatrzymując ją w środowisku 
i niwelując w ten sposób różnicę pomiędzy 
wielkością opadu a ilością wody, która od-
pływa z naszego obszaru w sposób bez-
produktywny. Wzrost udziału powierzchni 
uszczelnionych, zmniejszanie obszarów 
leśnych poprzez zwiększanie terenów in-
tensywnie użytkowanych, zabudowa natu-
ralnych zbiorników gromadzących opady, 
hydrotechniczna zabudowa rzek i potoków, 
powodują znaczne zmniejszenie retencji. 

Naturalnym ratunkiem na niekorzystne 
działania cywilizacyjne jest gromadzenie 
wody w miejscu jej powstawania, ogra-
niczanie szybkiego odpływu z tak zwanej 
zlewni i oszczędne zagospodarowywanie 
zasobów wodnych. Dlatego coraz bardziej 
rozpowszechniana jest tak zwana „minire-
tencja”, która zgodnie z przyjętą definicją 
ma spełniać te zadania. 

Celem małej retencji jest uwalnianie zma-
gazynowanej wody różnymi sposobami 
ograniczającymi szybki odpływ powierzch-
niowy i wpływ do kanalizacji, a także pro-
pagowanie wykorzystywania wody deszczo-
wej do nawadniania roślinności w ogrodzie, 
co pozwala zaoszczędzić nawet do 50% 
kosztów wody wodociągowej, a dodatko-
wo zyskujemy wymierny efekt ekologicz-
ny. Oszczędności dotyczą też zmniejszenia 

RECYKLING Woda – najcenniejszy zasób na ziemi i najbardziej rozpowszechniona 

substancja w przyrodzie. Zajmuje aż 72% powierzchni naszej planety, 

co mogłoby sugerować, że mamy jej pod dostatkiem. W praktyce 

okazuje się, że zaledwie 0,4% zasobów wodnych nadaje się do wyko-

rzystania jako woda pitna.

Od kilku lat obserwujemy anomalie po-
godowe. Zmiany klimatu niepokoją, 

ponieważ wpływają na nasze środowisko, 
a co za tym idzie życie ludzi, zwierząt i ro-
ślin. Intensywne opady deszczu powodują-
ce powodzie, towarzyszące im huragano-
we wiatry siejące zniszczenia, szczególnie 
w skupiskach leśnych, a także długotrwałe 
susze mają ogromny wpływ na nasze upra-
wy. Również coraz częstsze występowa-
nie zimą temperatur oscylujących wokół 0 
stopni Celsjusza, ma negatywny wpływ na 
rozwój roślin, które w takich warunkach 
mogą przerywać zimowy spoczynek i roz-
poczynać wcześniejszą wegetację. Okresy 
ociepleń, a następnie wysokie spadki tem-
peratur przy bezśnieżnych zimach powodu-
ją uszkodzenia roślin i ich zamieranie.

Jednak najbardziej negatywnym aspektem 
takich zim jest niedobór wody, a konse-
kwencją stepowienie wielu obszarów oraz 
pogarszające się warunki wzrostu i rozwoju 
wielu gatunków roślin. Doraźne dostarcza-
nie wody może wkrótce być niewystarcza-
jące, tym bardziej, że coraz częściej w se-
zonie letnim występują ograniczenia w jej 
używaniu. Dobrą praktyką zatrzymywania 
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CHOROBY SERCA U PSÓW I KOTÓW
dr Karolina Romanowska

Kardiologiczne badania diagnostyczne 
obejmują: badanie echokardiograficz-

ne (ECHO), badanie elektrokardiograficzne 
(EKG), badanie radiologiczne klatki piersio-
wej, pomiar ciśnienia.

Kiedy zgłosić się na konsultację?
- przy objawach  takich jak kaszel, nietoleran-
cja wysiłkowa, omdlenie, siny język, duszność, 
powiększenie obrysu brzucha, spadek masy 
ciała lub słaby przyrost szczeniąt.

- przy wysłuchaniu szmeru lub arytmii
- po ukończeniu 7/8 roku życia
- przed planowanym zabiegiem chirurgicznym/
stomatologicznym 
- przy kupnie rasy predysponowanej

Warto zaznaczyć, że zmiany w sercu często są 
wtórne do innych chorób układowych, takich 
jak np. niedoczynności, nadczynność tarczycy,  
zapalenie mięśnia sercowego na tle boreliozy 
itd. Wtedy wymagana jest terapia choroby 

Choroby serca są częstym problemem u psów i kotów zwłaszcza w podeszłym wieku. 
Wczesne ich wykrycie pozwala na spowolnienie rozwoju choroby i znaczne przedłużenie 
życia naszych pupili.

ZWIERZAKOWO

podstawowej i ewentualne leczenie wspo-
magające serca. Należy również uwzględniać 
choroby nowotworowe, nierzadko spotykane 
u zwierząt w starszym wieku.  

FINANSOWANIE KASTRACJI/STERYLIZACJI 
ORAZ CZIPOWANIA PSÓW I KOTÓW 

Warunkiem skorzystania z Programu jest:

• bycie mieszkańcem Gminy i właścicielem 
zwierzęcia,

• zgłoszenie się do Urzędu Gminy Izabelin (Wy-
dział Ochrony Środowiska, pokój nr 3; Biuro 
Obsługi Mieszkańca) celem złożenia stosownego 
oświadczenia stanowiącego załącznik do ww. 
Programu oraz okazanie książeczki szczepień 
psa z aktualnym szczepieniem przeciw wście-
kliźnie,

• udanie się z otrzymaną w Urzędzie kopią 
oświadczenia do jednej z czterech wskazanych 
lecznic weterynaryjnych,

• obligatoryjne zaczipowanie psa, kota – w przy-
padku zwierząt wcześniej nieoznakowanych 
(dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela są 
wprowadzane do Międzynarodowej Bazy Da-
nych SAFE-ANIMAL www.safe-animal.eu).

Czas obowiązywania akcji przewidziany jest 
do 30 listopada 2020 r.  lub do wyczerpania 
środków przeznaczona na ten cel.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem tel. 22 722 89 31 (Wydział Ochrony 
Środowiska).

W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Izabelin 
na 2020 rok Gmina finansuje zabiegi kastracji/sterylizacji oraz elektronicznego znakowania (czipowania) psów i kotów, a także 
uśpienia ślepego miotu (dot. psów i kotów). 

Czipowanie jest skuteczną metodą zapobiega-
nia bezdomności zwierząt. W przypadku zagi-
nięcia zwierzęcia umożliwia szybką identyfika-
cję jego właściciela. Mikroczip jest aplikowany 
podskórnie na szyi lub na grzbiecie pomiędzy 
łopatkami zwierzęcia – raz na całe życie.  Nu-
mer czip można odczytać specjalnym czytni-
kiem i po sprawdzeniu w elektronicznej bazie 
danych ustalić właściciela. Na terenie gminy 
Izabelin w czytniki wyposażone są lecznice 
weterynaryjne.

Dorota Michalak-Zaręba
fot. pixabay.com

Wykaz lecznic, w których można wykonać 
zabiegi bezpłatnie:

1. Gabinet Weterynaryjny „Mokry Nosek” s.c., 
Marzena Stanisławska, Kamila Hoszcz-Komar, 
ul. Arkuszowa 73 lok. 3, 01-934 Warszawa, 
tel. 22 290 87 66,

2. Gabinet Weterynaryjny Toporkiewicz 
Grzegorz, ul. Rolna 49, Hornówek, 
05-080 Izabelin, tel. 22 722 75 50,

3. Pod Centaurem s.c. lek. wet. Grzegorz Pęczek, 
lek. wet. Ewa Gliszczyńska Pęczek, ul. 3 Maja 49, 
Mościska, 05-080 Izabelin, tel. 22 752 26 27,

4. Vetriver Klinika Weterynaryjna Andrzej Małkow-
ski, ul. 3 Maja 89, Laski, 05-080 Izabelin, 

tel. 22 721 00 75.
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ZDROWIE

PROGRAMY GMINNE DOTYCZĄCE ZWIERZĄT DOMOWYCH

Bezpańskie zwierzęta należy zgłaszać  (lub 
w miarę możliwości doprowadzać) do ga-

binetów weterynaryjnych: kotami zajmą się 
specjaliści z lecznicy „Pod Centaurem” w La-
skach lub Babicach, a psy odłowi „Vetriver” 
z Lasek. 

Umowa pomiędzy gabinetami weterynaryj-
nymi, a Urzędem Gminy ma na celu przede 
wszystkim pomoc zwierzętom, ale również 
niedopuszczenie do sytuacji, w której stra-
szą mieszkańców błąkające się stada bez-
pańskich psów.  Jednak, by nie tylko leczyć 
skutki ludzkiej nieodpowiedzialności, ale też 
zapobiegać przyczynom, Urząd Gminy finan-
suje w 100 % sterylizację psów i kotów, na-
leżących do mieszkańców gminy. Taki zabieg 
zapobiega niekontrolowanemu rozmnażaniu 
zwierząt, a w efekcie ich bezdomności. Wszy-
scy wiemy, jak często w naszej gminnej fejs-
bukowej grupie pojawiają się anonse o za-
gubionym psie lub kocie. Wysterylizowana 
kotka lub wykastrowany pies nie będą tak 
skore do ucieczek w poszukiwaniu przygód. 
Jeśli jednak nawet dojdzie do zagubienia 
zwierzaka, mamy pewność, że nie sprowadzi 

na świat kolejnych pokoleń. 

Program Urzędu Gminy przewiduje także fi-
nansowanie czipowania naszych zwierząt. 
Mikroczip, bezboleśnie wszczepiony naszemu 
pupilowi i zarejestrowany w bazie danych, 
pomoże w razie czego trafić do właściciela 
zagubionego psa. 

Te wszystkie zabiegi można wykonać w na-
stępujących gabinetach: Gabinet Weteryna-
ryjny Toporkiewicz Hornówek, Gabinet We-
terynaryjny Mokry Nosek Arkuszowa, Pod 

Centaurem Mościska, Vetriver Laski.

Jak widać, nasz samorząd wydaje niemałe 
pieniądze, by zapobiegać bezdomności zwie-
rząt. Jednak my, właściciele psów, też mamy 
obowiązki. Przede wszystkim pilnujmy swo-
ich pupili, zabezpieczajmy ogrodzenia, by 
zwierzęta samowolnie nie mogły opuścić 
terenu. Korzystajmy z gminnego wsparcia, 
sterylizujmy i czipujmy. 

Wypełniajmy obowiązek OPŁATY ZA 
POSIADANIE PSÓW. Taka opłata to 
24 zł rocznie, czyli 2 złote miesięcz-
nie za jednego psa. Pieniądze, które 
otrzyma gmina, będą dobrze wyko-
rzystane. Każdy właściciel zwierzaka 
będzie mógł „odebrać” znacznie wię-
cej, korzystając z opisanych wyżej 
działań.  Urzędnicy gminni nie ścigają 
nas za nieuiszczanie tej opłaty; jednak 
bądźmy praworządni i odpowiedzialni. 
Wygramy na tym wszyscy, ale przede 
wszystkim zwierzęta!

Agnieszka Rawicz 
Izabelińska Akcja Sylwestrowa

fot. pixabay.com
  

W naszej gminie, podobnie jak w całym kraju, borykamy się z problemem bezdomności zwierząt. Ze względu na położenie blisko Warszawy, 
corocznie trafia na nasz teren sporo psów ze stolicy, które z takich czy innych powodów zostają porzucone właśnie tutaj, na obrzeżach Puszczy 
Kampinoskiej. 

Szkoła Rodzenia dla mieszkanek naszej gminy

Kolejny rok będziemy realizować cykl kursów 
Szkoły Rodzenia. Zaproszenie do uczestni-

czenia kierujemy do kobiety w ciąży lub obojga 
rodziców. Nasza Szkoła pomoże uczestnikom 
przygotować się do świadomego i aktywnego 
przeżycia porodu oraz do nowej roli. Będziemy 
poruszać tematykę pielęgnacji malucha, lakta-
cji, emocji w tym czasie i wiele innych. Staramy 
się pomagać zwiększyć świadomość w zakresie 
praw kobiet w opiece okołoporodowej. 

Zapraszamy do kontaktu i zapisów, pomoże-
my wybrać odpowiedni kurs w zależności od 
terminu porodu.  Zajęcia realizowane są przez 
Gminny Ośrodek Zdrowia – SPZOZ w Izabelinie 
w ramach programu „Świadome rodzicielstwo - 
program edukacyjny dla przyszłych rodziców”. 

Przedsięwzięcie finansowane przez Gminę Iza-
belin, kursy są bezpłatne. Spotykamy się w ma-
łych grupach w wygodnej sali Centrum Kultury 
Izabelin. tel. 608 634 886

Jagna Szulc, fot. archiwum autorki
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W ramach kontynuacji programu „Zmysły nieokiełznane” realizowanego przez przedszkola 
w gminie Izabelin, Gminne Przedszkole w Laskach zaprasza na cykl warsztatów „Sztuka postawy”.

SZTUKA POSTAWY

Aktywność fizyczna jest szczególnie ważna u dzieci, które znajdują się 
w fazie intensywnego wzrostu, wzmacniania i doskonalenia. Wystę-

pujący u dzieci „głód ruchu” jest wyrazem podświadomej chęci zaspa-
kajania tej potrzeby, zapewnienia niezbędnego czynnika stymulującego 
rozwój. Dlatego aktywność powinna być rozwijana już od najmłodszych 
lat. Ograniczenie aktywności ruchowej jest zdecydowanie niekorzystne, 
gdyż opóźnia rozwój dziecka. 

Ruch trenuje nie tylko mięśnie, lecz również umysł i psychikę. Dostarcza 
doświadczeń przestrzeni, czasu, schematu własnego ciała, koordynacji 
wzrokowo-ruchowej, wyostrza zmysł wzroku i słuchu. Dzieci w ruchu 
poznają nowe przestrzenie i jej granice, nie tylko w rozumieniu otocze-
nia fizycznego, lecz także społecznego. Codzienna porcja ruchu pomaga 
rozwijać silne kości i mięśnie, wspierać kondycję i zdrowie serca, zacho-
wać prawidłową masę ciała, zmniejsza również ryzyko chorób przewle-
kłych, takich jak: otyłość, osteoporoza, nadciśnienie, choroby serca. Od-
powiednia aktywność fizyczna jest także bardzo ważna dla optymalnej 
mineralizacji kości. Aktywność fizyczna jest niezbędna dla zdrowia już od 
pierwszych lat a zatem obligatoryjna dla zdrowia w przyszłości.

Cykl warsztatów „Sztuka Postawy” w sposób przystępny i zrozumiały 
przybliży istotę występujących zaburzeń w układzie ruchu dzieci, oraz 
wyjaśni przyczyny powstawania wad postawy i wynikające z nich na-
stępstwa dla organizmu. W ramach prowadzonych zajęć, można uzy-
skać odpowiedź na nurtujące pytania, otrzymać wskazówki dotyczące 
prawidłowego i harmonijnego rozwoju ciała dziecka oraz uzyskać prak-
tyczne porady korygujące, które można stosować, na co dzień w swo-
im domu. Bloki tematyczne będą podzielone na konkretne części ciała 
i sprzężone z nimi wady, jakie mogą wystąpić. Wady postawy mogą 
mieć różne przyczyny: 

1) wrodzone (np. dysplazja stawu biodrowego), 

2) powstałe jako skutek urazów lub chorób, 

3) nabyte, najbardziej powszechne, spowodowane złymi nawykami 
(brak ruchu, nieprawidłowe siedzenie itp.),

4) nawykowe wywołane wadami słuchu lub wzroku (nawyk garbienia 
się nad książką). 

Ze względu na złożoność i zwykle zaawansowaną formę, deformacje 
występujące w grupie 1 i 2 wymagają konsultacji lekarskiej i indywidu-
alnego planu leczenia farmakologicznego, rehabilitacyjnego lub opera-
cyjnego. 
                                                                        

Istota możliwych oddziaływań korekcyjnych dla dzieci w wieku szkolnym 
przedstawiona na poniższej grafice ukazuje jak wiele działań można 
podjąć w ciągu tygodnia, aby zwiększyć skuteczność terapii korekcyjnej. 
Ćwiczenia powtarzane regularnie w domu, potrafią przyspieszyć proces 
redukcji odchyleń ponad 50-krotnie! 

Graficzne porównanie czasu możliwych oddziaływań korekcyjnych w ciągu tygodnia

Świadomość występowania wad postawy, ich charakterystyki oraz umie-
jętność przeciwdziałania ich dalszemu pogłębianiu są w dzisiejszych cza-
sach kluczowe dla prawidłowego rozwoju ciała dziecka. Nawet z pozoru 
nieistotne bądź mało widoczne zmiany w układzie człowieka mogą na 
przestrzeni lat zmienić się w poważne zwyrodnienia, lub doprowadzić 
do trwałego upośledzenia narządu ruchu a wiąże się to z kosztowną re-
habilitacją, utrudnieniem lub uniemożliwieniem wykonywania czynności 
życia codziennego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców dzieci w wieku 
przedszkolnym.

mgr Radosław Dziatkiewicz

„Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, 
ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu.” 

Wojciech Oczko 
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fot. pixabay.com
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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

boiska sportowe w Laskach

III Bieg
zmarźlaka

INFORMACJE: 
www.centrum.izabelin.pl 
oraz na Fb Czas na Sport
Centrum Kultury Izabelin

7 marca 2020

MOŻESZ POBIEC ZE SWOIM PSEM!

elektroniczny
pomiar
czasu

ognisko z pieczeniem kiełbasek 

kąpiele 
zimnowodne 
„MORSO”

www.zapisyonline.com
czas na sport

ZAPRASZA
MISTRZYNI
sWIATA 

JUDO I JUJITSU W IZABELINIE
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.
PŁKA STANISŁAWA KRÓLICKIEGO

WWW.HAJIME-AGA.COM

IZABELIN
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W sobotę 18 stycznia Centrum Kultury 
Izabelin  – Czas na Sport zorganizo-

wało karnawałową zabawę na lodzie.

Imprezę poprowadził tajemniczy wodzirej. 
Były zabawy, turnieje oraz konkursy na naj-
lepsze karnawałowe przebranie. Na gminne 
lodowisko przybyło mnóstwo mieszkańców, 
którzy wcielili się w postaci z bajek. Na łyż-
wach pojawiły się  m.in. jednorożce, księż-
niczki  i inne ciekawe osobowości. Najlep-
sze stylizacje zostały nagrodzone. 

AK
fot. Centrum Kultury Izabelin 

Czas na Sport

PING-PONGOWY IZABELIN

W niedzielę 2 lutego pasjonaci tenisa 
stołowego z naszej Gminy dzielnie 

walczyli podczas I Turnieju Tenisa Stołowego 
„Lima Cup Pruszków”, w Hali Sportowej GO-
SiR Stare Babice w Zielonkach. Turniej został 
zorganizowany przez Damiana Świerczka oraz 
„Klub Sportowy Lima Pruszków”. Na najlep-
szych zawodników czekały puchary i nagrody 
rzeczowe.

Turniej wygrał zawodnik ligowy KS Lima 
Pruszków – Arkadiusz Świtała, który po wy-
równanym pojedynku pokonał w finale Jaro-
sława Okrucha. Trzecie miejsce zajął Paweł 
Życki – instruktor sobotnich zajęć tenisa stoło-
wego, organizowanych przez Centrum Kultury 
Izabelin – Czas na Sport.

Wysokie miejsca w turnieju zajęli uczestnicy 
sobotnich zajęć tenisa stołowego: Robert Po-
rucznik zajął 8 miejsce, Wojciech Żychliński – 
dziewiąte, a Piotr Żychliński – dziesiąte. 

W turnieju dzielnie walczył także Zbigniew 
Pomianowski wraz ze swoim synem Francisz-
kiem.

Dziękujemy za wspaniałą walkę i sportowe 
emocje!

Otwarta sala, otwarte zajęcia w soboty

Zapraszamy w każdy piątek w godz 18.15-
19.45 oraz w każdą sobotę w godz. 16.00-
20.00, do małej sali gimnastycznej w Szkole 

Podstawowej przy ul. 3 Maja 49. Sala jest 
otwarta dla wszystkich chcących pograć w 
ping-ponga.

Obowiązuje zmiana obuwia i strój sportowy.

Zapisy na zajęcia: „Tenis stołowy PIĄTEK” (in-
struktor Mariusz Regulski), „Tenis stołowy SO-
BOTA” (instruktor Paweł Życki) odbywają się 
wyłącznie online przez stronę: 

www.strefazajec.pl Organizator: Centrum Kul-
tury Izabelin – Czas na Sport. 

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretaria-
tem: tel. 22 752 68 00.

Turnieje w ostatnią sobotę miesiąca

W każdą ostatnią sobotę miesiąca, czyli: 
29 lutego, 28 marca, 25 kwietnia, 30 maja 
i 27 czerwca; w sali rozgrywamy turniej 

KARNAWAŁOWE LODOWISKO
TO 

BYŁO...

TO 
BYŁO...
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Rysie na medal!
W niedzielę drużyna z Lasek wzięła 

udział w towarzyskim turnieju Ło-
mianki Cup 2020, w którym łącznie wystę-
powało 5 zespołów znanych z ligowych bo-
isk. Mecze odbywały się na zasadzie „każdy 
z każdym”, a o końcowym zwycięstwie de-
cydowała liczba osiągniętych punktów. 

Drużyna z Rysia zaczęła od wygranej z UKS 
Borzęcin (6:2), następnie przyszła poraż-
ka z Naprzód Stare Babice (1:5). Kolejne 
potknięcie już się nie przydarzyło i Rysie 
wygrały dwa następne mecze, najpierw 
z KS Zborowianka (4:2) a następnie z go-
spodarzem KS Łomianki (5:2). Ostateczny 

Noworoczny Turniej Minisiatkówki

18 stycznia w hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Izabelinie odbył się 

Noworoczny Turniej Minisiatkówki w kategorii 
„czwórek” dziewcząt (rocznik 2007), organizo-
wany przez UKS Izabelin. 

W turnieju wzięło udział dziewięć zespołów 
z Warszawy i okolic. Zostały one podzielone 
na dwie grupy, w których rywalizowały na za-
sadzie „każdy z każdym”, następnie rozegrane 
zostały mecze półfinałowe, które pozwoliły 
wyłonić finalistów turnieju. 

Po kilku godzinach zmagań najlepszym okazał 
się zespół UKS PLAS Warszawa, który w wiel-
kim finale, po emocjonującym spotkaniu po-
konał drużynę z Lesznowoli. Brązowe medale 
trafiły do zawodniczek zespołu Saska Warsza-
wa, które w meczu o 3. miejsce okazały się 
lepsze od drużyny reprezentującej klub Atena 
Warszawa. 

Klub UKS Izabelin reprezentowany był przez 
dwie drużyny. UKS Izabelin I zajął ostatecznie 
5. miejsce, natomiast UKS Izabelin II zakoń-

czył zmagania na 7. pozycji. Nasze zawodnicz-
ki zebrały jednak wiele pochwał za postawę 
w turnieju oraz widoczną poprawę swoich 
umiejętności. 

Końcowa klasyfikacja:

I. Plas Warszawa
II. UKS Lesznowola
III. Saska Warszawa II

bilans 3 zwycięstw i 1 porażki zapewnił po-
pularnym Rysiom drugie miejsce w turnieju. 
Serdecznie gratulujemy wszystkim zawod-
nikom oraz trenerowi, a w szczególności 
Piotrowi Zawadzkiemu, który został wybra-
ny zawodnikiem turnieju! 

Ostateczna klasyfikacja przedstawia się na-
stępująco:

1. Naprzód Stare Babice 10 pkt

2. Ryś Laski 9 pkt

3. KS Zaborowianka 5 pkt

4. UKS Borzęcin 4 pkt

5. KS Łomianki 0 pkt

Serdecznie zapraszamy wszystkich chęt-
nych do dołączenia do ekipy Rysia. Szcze-
gółowe informacje na temat dat i godzin 
treningów znajdą Państwo na stronie:
www.ryslaski.pl

Kamil Więch
fot.  Klub Ryś Laski

IV. Atena Warszawa I
V. UKS Izabelin
VI. Saska Warszawa I
VII. UKS Izabelin II
VIII. Atena Warszawa II
IX. Iskra Warszawa

Tekst i fot. Maciej Ignatowicz

OPEN dla wszystkich chętnych. Zapisy na miejscu, w dniu zawodów 
do godz. 16.30.

Wyniki I turnieju sobotniej grupy „Ping-pongowy Izabelin”, rozegra-
nym w dniu 25 stycznia: zwyciężył Wojciech Żychliński, drugie miej-
sce zajął Piotr Żychliński, a trzecie Robert Porucznik.

Śledźcie nasz fanpage na Facebooku: „Ping-pongowy Izabelin”, aby 
być na bieżąco z informacjami i wydarzeniami związanymi z tenisem 
stołowym w naszej Gminie.

Ze sportowym pozdrowieniem
Paweł Życki, Ping-pongowy Izabelin

fot. Paweł Życki

TO 
BYŁO...

TO 
BYŁO...
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Nazywam się Agnieszka Chlipała pracuję z młodzieżą od ponad 10 lat. 
Jestem pedagogiem, trenerką judo i jujitsu.Jako zawodniczka kadry 

olimpijskiej Polski wywalczyłam 2 brązowe medale na Mistrzostwach Eu-
ropy w judo.W jujitsu w 2004 roku w Hiszpanii zdobyłam tytuł Mistrzyni 
Świata w jujitsu jako pierwsza kobieta.

Teraz dzielę się moim doświadczeniem z młodzieżą. Cieszę się, kiedy 
słyszę od rodziców, że ich dziecko pozbyło się płaskostopia po roku 
trenowania judo. Moja praca nie polega tylko na trenowaniu ciała, ale 
co najważniejsze razem z moimi podopiecznymi pracujemy nad tym, 
by kształcić zdrowy, silny i pewny siebie umysł. Wspólnie cieszymy 
się z najmniejszych sukcesów. Razem z trenerem Patrykiem Brońcem 
będziemy wspierać dzieci w wszechstronnym rozwoju indywidualnych 
talentów.

Zajęcia: Wspierają̨ naturalny rozwój, kształtują̨ zdrową sylwetkę̨ 
i korygują̨ wady postawy, uczą̨ „miękkiego upadania”, przydatnego 
podczas jazdy na rowerze, rolkach czy nartach, wyrabiają̨ koncentrację 
i wytrwałość ́ w dążeniu do celu, rozwijają̨ umiejętność ́ współpracy 
w grupie oraz sztukę̨ wygrywania i przegrywania, wzmacniają̨ kręgosłup 
i niwelują̨ wpływ noszenia ciężkiego plecaka i spędzania wielu godzin 
w pozycji siedzącej podczas nauki i biernej rozrywki.

Zapisy i informacje: 508 324 435 www.hajime-aga.com 
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Nauka miękkiego upadania sportowe wydarzenia w marcu
3 marca, wtorek GALA SPORTU
W tym dniu, w Centrum Kultury Izabelin o godzinie 19.00 
sportowcy z naszej gminy, którzy osiągnęli bardzo dobre 
wyniki na arenach krajowych i międzynarodowych w 2019 
roku  oraz osoby, które propagują aktywność fizyczną wśród 
mieszkańców otrzymają stypendia i wyróżnienia przyzna-
ne przez Wójt Gminy Izabelin. Uroczytą Galę poprowadzi 
Krzysztof Marciniak – dziennikarz stacji Canal+.

7 marca, sobota III BIEG Zmarźlaka
Jak co roku odbędzie się bieg z przeszkodami, biegi na 5 i 10 
km oraz marsz z kijkami na 5 km. Uczestnicy mogą wystarto-
wać ze swoimi psami-pupilami. Po raz pierwszy podczas tej 
imprezy odbędzie się morsowanie w specjalnie przygotowa-
nym basenie. Dla wszystkich zmarźluchów będzie możliwość 
ogrzania się przy ognisku i upieczenia kiełbasek.
Więcej na www.centrum.izabelin.pl 
w zakładce „Czas na Sport”.

22 marca, niedziela

Wyścig Legia MTB MARATON
To pierwsze zawody rozpoczynające cykl wyścigów w sezonie 
2020. W zawodach mogą wystąpić dzieci, młodzież i dorośli. 
Szczegóły na www.legia-kolarsto.pl  Dla mieszkańców gmi-
ny Izabelin specjalna OFERTA – bezpłatny pakiet startowy. 
Uczestnicy zobowiązani są tylko do opłaty za chip startowy 
w wysokości 30 zł. Chip uprawnia do startu we wszystkich 
imprezach z cyklu Legia MTB w sezonie 2020.

TO 
BĘDZIE...

TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ w IZABELINIE
1 lutego odbył się 6 amatorski turniej: Halowe Mistrzostwa Izabelina. 

Zgłosiło się 6 drużyn, które zostały  podzielone na dwie grupy po 3 
zespoły: GRUPA A: DJ  LASKI, KUIKUI TEAM IZABELIN, PRIS BIELANY, 
GRUPA B JEDNI Z LEPSZYCH BEMOWO, KOMISJA SĘDZIOWSKA 
WARSZAWA, POPRZECZNIAK POGROSZEW.
W rozgrywkach zespół, który zajął pierwsze miejsce w grupie od razu 
awansował do półfinału. Natomiast zespoły, które zajęły 2 i 3 miejsce w 
grupie, grały ze sobą dodatkowe mecze o awans do półfinału. Drużyny, 
które zajęły miejsca I - IV otrzymały nagrody:
I miejsce  PRIS BIELANY
II miejsce JEDNI Z LEPSZYCH BEMOWO
III miejsce KOMISJA SĘDZIOWSKA WARSZAWA
IV miejsce KUIKUI TEAM IZABELIN

Poziom gier wszystkich zespołów był wyrównany. Rozgrywki przebiegał 
bez zakłóceń i nie było żadnych urazów zawodników. W tym roku po raz 

pierwszy impreza została objęta patronatem przez zespół PRIS.
Serdecznie wszystkim dziękuje za udział i zapraszam na kolejne edycje 
turnieju.

Tekst i fot. Mateusz Żurkowski
Organizator turnieju
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Centrum Kultury Izabelin oraz Fundacja Młodzi Artyści
zapraszają na

IX MAZOWIECKI FESTIWAL PIOSENKI

„ROZDŹWIĘKI”

Izabelin 2020
Regulamin i zgłoszenia na:

www.mlodziartysci.eu
www.centrum.izabelin.pl

eliminacje odbędą się

28 marca 2020 r. od godz. 10.00
zaproszenie do Ogólnopolskiego Festiwalu FUMA

najlepsi zostaną zaproszeni do udziału
w warsztatach wokalnych oraz w koncercie konkursowym

Nagroda Grand Prix 1000 zł
wiele nagród rzeczowych

PATRONAT 
HONOROWY

PATRONAT 
MEDIALNY

SPONSORZY

Marszałek 
Województwa 

Mazowieckiego

Gmina 
Izabelin

KULTURA

IX MAZOWIECKI FESTIWAL PIOSENKI 

“ROZDŹWIĘKI”- IZABELIN 2020

TO 
BĘDZIE...

Już po raz dziewiąty Centrum Kultury Izabelin wraz 
z Fundacją „Młodzi Artyści” zapraszają młodych adep-

tów sztuki wokalnej z całego Mazowsza na eliminacje do 
Mazowieckiego Festiwalu Piosenki „Rozdźwięki” – Iza-
belin 2020. W tym roku przesłuchania konkursowe od-
będą się 28 marca. 

Wybrane osoby zostaną zaproszone do udziału w warsztatach, 
które będą miały miejce w dniach 25-26 kwietnia, natomiast 
Koncert Finałowy – 26 kwietnia.

Laureat Festiwalu otrzymuje czek na 1000 zł. Dodatkową na-
grodą jest zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej FUMA 2020 w Zielonej Górze. 

Uczestnikami konkursu mogą być soliści oraz zespoły wokalne 
(do 8 osób) w wieku od 7 do 25 lat, z wyłączeniem laureatów 
nagród Grand Prix festiwali organizowanych przez Fundację 
„Młodzi Artyści”. 

Każdy wykonawca zobowiązany jest przygotować na eliminacje 
dwie piosenki, w tym co najmniej jedną z dowolnej płyty Funda-
cji „Młodzi Artyści Śpiewają”. Nuty i słowa piosenek zamieszczo-
ne są na www.mlodziartysci.eu. Pełny regulamin oraz formularz 
karty zgłoszenia jest dostępny na stronach Fundacji „Młodzi Ar-
tyści” i Centrum Kultury Izabelin. 

Udział w Festiwalu to fantastyczna przygoda, możliwość dosko-
nalenia swoich umiejętności oraz poznania innych osób zakocha-
nych w śpiewaniu. Do tej pory nasz Festiwal był etapem w ka-
rierze do świata piosenki dla wielu młodych gwiazd, m.in. Neli 
Zawadzkiej, Stasia Kukulskiego, których znamy z programów 
telewizyjnych The Voice Kids, a także zwyciężczyni The Voice of 
Poland – Alicji Szemplińskiej.

Karolina Dubaniewicz

Regulamin na stronach: 
www.centrum.izabelin.pl / www.mlodziartysci.eu

Zgłoszenia przyjmujemy do 25 marca!
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Ubiegłoroczni laureaci Festiwalu

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Biuro Organizacyjne Festiwalu:
Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży 
„Młodzi Artyści”: Paweł Słoniowski fundacja@mlodziartysci.eu
tel. 602590776, 661954325

Centrum Kultury Izabelin: Karolina Dubaniewicz 
kultura@centrum.izabelin.pl / tel. (22) 752 68 20
Grzegorz Nowicki imprezy@centrum.izabelin.pl / tel. (22) 752 68 17

http://www.centrum.izabelin.pl 
http://www.mlodziartysci.eu
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Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie

CZYTELNICTWO

 

 

WARSZTATY 
LITERACKIE 

„Pobożne” 

To rzecz oczywista, że najbardziej pobożne, 
nie ludzie, nie zwierz żaden, lecz drzewa przydrożne. 
Ci bracia, siostry większe, co w kaplicach lasów 
dzięki ślą Bogu w Niebie od najdalszych czasów. 
Ci mnisi, co za każdą skromną kroplę deszczu 
pięć zdrowasiek cichutko szmerem listków szepczą. 
Te mniszki, co pod troskliwym Okiem Słonecznym 
przywdziewają wiosną welony najpiękniejsze, 
nie po to, by obłudę pod kapturem chować, 
lecz by swym pięknem Boga i świat delektować. 
Chlorofilowy zakon, co lekcje pokory 
i ubóstwa swym uczniom wpaja w głębię kory - 
„Bierz tyle, ile musisz, dzięki oddaj ziemi, 
a owocami pracy dziel się z braćmi swemi”. 
Nikogo więc nie zdziwi nazwanie świętymi 
tych, co do Nieba ciągle ciągną dłońmi swymi. 

autorka: Oliwia Zawadzka l.17 
 

 

„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 

 

 

Nowości, 
które 
warto 

przeczytać 
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Centrum Kultury Izabelin
1 marca 2020 (niedziela) godz. 17.00
PLOTY, PLOTKI I PLOTECZKI
Kabaret TREMA (Seniorzy z CKI)
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

3 marca 2020 (wtorek) godz. 19.00
II IZABELIŃSKA GALA SPORTU
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

7 marca 2020 (sobota) 
III BIEG ZMARŹLAKA
start: boiska sportowe w Laskach
otwarcie biura zawodów: godz. 9.00

7 marca 2020 (sobota) godz. 17.00
PODSUMOWANIE WARSZTATÓW 
PLASTYCZNYCH, FILMOWYCH 
I FOTOGRAFICZNYCH DLA MŁODZIEŻY
Projekcja filmów, wystawa
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

8 marca 2020 (niedziela) godz. 18.00
DZIEŃ KOBIET W CKI
KAPRYSY ZASPOKOJONE
Recital Magdaleny Warzechy 
Centrum Kultury Izabelin, 
bilety: 30 zł i 24 zł (z Kartą Izabelińczyka)

13 marca 2020 (piątek) godz. 19.00
SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM
O Wietnamie opowie Tomasz Tułak
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

14 marca 2020 (sobota) godz. 19.00
KONCERT PRO MEMORIA ANNY JANTAR
KALCZYŃSKA ŚPIEWA JANTAR
Centrum Kultury Izabelin, 
wstęp 20 zł (16 zł z Kartą Izabelińczyka)

21 marca 2020 (sobota) godz. 19.00
TANGO PROSTO Z ARGENTYNY 
Z POLSKĄ DUSZĄ
San Luis Tango i Magdalena Lechowska
Centrum Kultury Izabelin, 
wstęp 20 zł (16 zł z Kartą Izabelińczyka)

22 marca 2020 (niedziela) godz. 16.00
GEORGE & IRA GERSHWIN
Widowisko muzyczne
Izabella Rzeszowska, Marcin Błaszak, 
Piotr Chomik
Centrum Kultury Izabelin, wstęp 20 zł 
(16 zł z Kartą Izabelińczyka)

28 marca 2020 (sobota) od godz. 10.00
ELIMINACJE DO IX MAZOWIECKIEGO 
FESTIWALU PIOSENKI „ROZDŹWIĘKI” – 
IZABELIN 2020
Centrum Kultury Izabelin, 
regulamin i zgłoszenia: 
www.mlodziartysci.eu, 
www.centrum.izabelin.pl 

29 marca 2020 (niedziela) godz. 14.00
II HARCERSKI TURNIEJ 
DEBAT OKSFORDZKICH
Gość specjalny: aktorka Grażyna 
Barszczewska – Mistrz Mowy Polskiej 2008
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

KALENDARIUM IMPREZ W GMINIE IZABELIN
marzec 2020

marzec 2020

4 marca 2020 (środa) godz. 19.00
CAŁY TEN CUKIER
reż. D. Gameau, od 12 lat, 97 min

6 marca 2020 (piątek) godz. 19.00
POWIDOKI
reż. A. Wajda, od 12 lat, 99 min

7 marca 2020 (sobota) godz. 11.00
CORGI. PSIAK KRÓLOWEJ
reż. V. Kesteloot, B. Stassen, od 7 lat, 81 min

7 marca 2020 (sobota), godz. 16.00
7 UCZUĆ
reż. M. Koterski, od 16 lat, 92 min

11 marca 2020 (środa) godz. 19.00 
KRĘCISZ MNIE 
reż. F. Dubosc, od 12 lat, 103 min

13 marca 2020 (piątek) godz. 19.00
SERCE NIE SŁUGA
reż. F. Zylber, od 12 lat, 75 min

14 marca 2020 (sobota) godz. 11.00 
PASKUDY. UGLYDOLLS
reż. K. Asbury, od 7 lat, 73 min

14 marca 2020 (sobota) godz. 16.00 
DUŻA RYBA I BEGONIA 
reż. R. Howard, od 12 lat, 120 min

18 marca 2020 (środa) godz. 19.00 
TEŻ GO KOCHAM 
reż. J. Peretz, od 7 lat, 91 min

20 marca 2020 (piątek) godz. 19.00 
AGENTKA SPECJALNEJ TROSKI
reż. Dany Boon, od 12 lat, 107 min

Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Izabelinie
5, 12, 19, 26 marca 2020 (czwartki)
TOKARCZUK MA GŁOS
wspólne głośne czytanie prozy noblistki
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie, 
wstęp wolny

25 marca 2020 (środa) godz.16.00
CZYTAMY DZIECIOM
 „NIDZIMISIE” RAFAŁA KLIMCZAKA
Po wysłuchaniu opowiadań dzieci wykonają 
pracę plastyczną
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie, 
wstęp wolny

6 marca 2020 (piątek) godz. 18.00
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
 „PROWOKATORKA” IWONY KIENZLER
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie, 
wstęp wolny

4 marca 2020 (środa)
godz. 18.00 - młodzież / godz. 19.00 – dorośli
WARSZTATY LITERACKIE 
„LEKKIM PIÓREM”
Prowadzi Magdalena Piotrowska
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie 
wstęp wolny

21 marca 2020 (sobota) godz. 11.00 
OZZY 
reż. A. Rodriguez, od 7 lat, 86 min 

21 marca 2020 (sobota) godz. 16.00
Światowy Dzień Walki 
z Dyskryminacją Rasową
SELMA 
reż. Ava DuVernay, od 12 lat, 122 min

25 marca 2020 (środa) godz. 19.00
76. rocznica Akcji pod Arsenałem
KAMIENIE NA SZANIEC
reż. R. Gliński, od 16 lat, 107 min

27 marca 2020 (piątek) godz. 19.00 
NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
reż. L. Bernard, od 12 lat, 105 min

28 marca 2020 (sobota) godz. 11.00
MISJA YETI
reż. P. Greco, N. Forest Savard, od 7 lat, 81 min

28 marca 2020 (sobota) godz. 16.00
Międzynarodowy Dzień Bez Kłamstwa
ALIBI.COM
reż. P. Lacheau, od 16 lat, 85 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

Kawiarenka u Przyjaciół
1 marca 2020 (niedziela) godz. 12.15
RECITAL SKRZYPCOWY Doris Mose

1 marca 2020 (niedziela) godz. 19.15
Spotkanie z  Grzegorzem Górnym 
i Januszem Rosikoniem wokół książki
ŚWIADKOWIE TAJEMNICY

15 marca 2020 (niedziela) godz. 12.15
RODZINNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE
Wielkanocna pisanka 
Beata Czaplejewicz

15 marca 2020 (niedziela) godz. 19.15
CZY DEPRESJA TO CHOROBA NASZYCH 
CZASÓW dr Agnieszka Ziołkowska

22 marca 2020 (niedziela) godz. 19.15
WOKÓŁ NAUCZANIA 
PRYMASA TYSIĄCLECIA 
z cyklu Akademia Kampinoska 
prof. Jan Żaryn

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

https://www.facebook.com/Kawiarenka-u-Przyjaci%C3%B3%C5%82-1513555298970454
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KULTURA Ferie z Centrum Kultury 
Izabelin

Uczestniczyły w zajęciach ceramicznych, 
plastycznych, tanecznych - w tym ba-

letowych, nauki szycia różnymi technikami, 
zabawach, turniejach, grach zespołowych 
m.in. takich jak piłka nożna, koszykówka, 
piłka siatkowa, tenis stołowy, gra w bad-
mintona oraz ćwiczyły jazdę na łyżwach na 
szkolnym lodowisku w obecności instruk-

Choć w tym roku ferie w Izabelinie nie były białe i mroź-
ne, to dzieci i młodzież i tak cieszyły się, że mają wolne. 
Aktywnie brały udział w zajęciach kulturalno-sporto-
wych przygotowanych przez Centrum Kultury Izabelin.

tora. Dzieci obejrzały także przedstawienia 
teatralne - „Renifer Niko ratuje zimę” i „Po-
dróże Baltazara Gabki” w wykonaniu akto-
rów Teatrzyku Blaszany Bębenek oraz filmy 
z oferty Kina za Rogiem.  Wzięły też udział 
w balu karnawałowym.

Młodzież uczęszczała ponadto na warsztaty 
plastyczne, fotograficzne i filmowe, których 

współorganizatorem był Urząd Gminy Iza-
belin (GKRPA). Wykonane prace plastyczne, 
zdjęcia i filmiki będzie można wkrótce obej-
rzeć w Centrum Kultury Izabelin.

Wszystkie zajęcia były bezpłatne. Wzięło 
w nich udział blisko osiemset osób.

TO BYŁO...
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Jak meteor  muzyczna opowieść 
o Zuli Pogorzelskiej i Warszawie lat 20.

W latach 20. XX w. Zula Pogorzelska  należała do grona najpopularniejszych artystek kabaretowo-
-rewiowych. To o niej pisano, że była „czarująco nieprzyzwoita”. Lubiła występować na scenie, 
dobrze się bawić i prowokować. 

W jej postać wcieliła się nasza miesz-
kanka, a także  aktorka Teatru Sy-

rena w Warszawie, Beata Romanowska. 
Koncert odbył się 8 lutego br. na deskach 
Centrum Kultury Izabelin. Rolę akompania-
tora i prowadzącego wziął na siebie nie-
zrównany Zbigniew Rymarz. Para to była 
niezwykła. Ona – piękna kobieta, dosko-
nale odgrywająca oryginał zarówno pod 
względem osobowościowym, jak i wokal-
nym. On – 92-latek, aranżer, opowiadacz, 
od dziecka zakochany w Zuli Pogorzelskiej. 
Z jej ust usłyszeliśmy największe przeboje 
wokalistki, wśród nich m.in. Ta mała piła 
dziś, Panna Mania gra na mandolinie, Mały 
gigolo, Czy Pani mieszka sama i wiele in-
nych. Aktorka znakomicie oddała charakter 
twórczości Zuli Pogorzelskiej. Wiele razy 

się przebierała w nowe suknie, wykorzy-
stywała mnóstwo rekwizytów, angażowała 
publiczność do wspólnej zabawy, śpiewu, 
a także częstowała jabłkami. Zbigniew Ry-
marz barwnie opowiadał o przedwojennej 
Warszawie, o czasie odrodzenia Rzeczypo-
spolitej, szybkim  rozwoju kraju, ale także 
o  rozrywce, którą upodobali sobie war-
szawiacy. A taką zapewniały kabarety. Tuż 
po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, 
w stolicy były trzy liczące się sceny: Miraż 
(założony w 1915, ul. Nowy Świat 63), 
Sfinks (powstały w 1916, ul. Marszałkow-
ska 116) i Czarny Kot (otwarty w 1917, ul. 
Marszałkowska 125). Były to miejsca kulto-

we i modne, w których warto było bywać. 
Koncertowi towarzyszyła wystawa z pry-
watnych zbiorów prowadzącego. Wśród 
nich znalazły się plakaty dotyczące wystę-
pów Zuli Pogorzelskiej, wystawa jej zdjęć, 
wycinki z gazet, karykatury. Na koniec 
występu Beata Romanowska podziękowa-
ła za zaproszenie. Stwierdziła, że spełniła 
marzenie nieżyjącego już  sołtysa Lasek – 
Staszka Maciasa. Wspaniały wieczór pełen 
wzruszeń, wspomnień i swoistego ciepła. 

Iwona Mazurek
fot. Grzegorz Nowicki

TO BYŁO...

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.

Tekst i zdjęcia: Daria Kuźniecow-Dudko/Bronisława Bieńkowska
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ZIMOWY KONCERT STUDIA PIOSENKI
Wzruszenia,  uśmiech i radość…

Te  wszystkie  niezwykłe  emocje go-
ściły w naszych sercach w niedzielny 

wieczór 2 lutego br.  Tego dnia w Centrum 
Kultury Izabelin odbył się Zimowy Koncert 
uczniów Studia Piosenki. Imprezę  popro-
wadziła Patrycja Modlińska – instruktorka 
Studia Piosenki, wokalistka i znakomity 

pedagog wraz z dwoma swoimi uczenni-
cami Aleksandrą Matuszczyk  i  Marceliną 
Klimek. Podczas występów młodych arty-
stek i jednego rodzynka płci męskiej pu-
bliczność usłyszała znane i lubiane utwory 
z polskich i zagranicznych seriali, filmów 
oraz musicali. Na koniec wszyscy wyko-

nawcy wspólnie zaśpiewali piosenkę Dni, 
których jeszcze nie znamy Marka Grechuty. 

Młodzi wokaliści otrzymali ogromne brawa. 
Podczas bisu zebrani goście włączyli się do 
wspólnego śpiewu.

Tekst i fot. Iwona Mazurek

BYLE NIE O MIŁOŚCI…
koncert walentynkowy

Wykonawczyniami  były dwie urocze wo-
kalistki, Aleksandra Troczyńska i Patrycja 

Modlińska przy akompaniamencie fortepianu 
(Fabian Włodarek) i kontrabasu (Paweł Pań-
ta). Artystki wykonały najpiękniejsze piosenki 
o miłości, począwszy od lat 20. aż do współ-
czesności. Było romantycznie, dramatycznie, 
tajemniczo a czasami żartobliwie. Podobnie jak 
z miłością, która niejedno ma imię, bo paleta 
jej barw jest tak różnorodna, że  można przez 
nią cierpieć, bujać w obłokach lub doświadczać 
ekstazy. Za to zawsze warto na nią czekać, 
w niej trwać i o nią zabiegać. Wiedzą to artyści 
i szarzy śmiertelnicy, prawda to jest oczywista. 

Ola i Patrycja to dwa silne głosy, dwie różne 
osobowości, jedna pasja, talent i tempera-
ment! Wśród wykonanych przez nie utworów 
znalazły się m.in. Na pierwszy znak, Kaziu, za-
kochaj się, Już nie zapomnisz mnie, Miłość ci 
wszystko wybaczy, Dwa serduszka, Moje ser-
ce to jest muzyk, Byłaś serca biciem, Cheek 
to cheek, I can’t make You love me, Shallow 
i wiele innych. Publiczność nagrodziła artystów 
wielkimi brawami, za chwile wzruszeń, unie-
sień i radości. 

Tekst i fot. Iwona Mazurek

Pod takim tytułem 14 lutego w Dzień Świętego Walentego, czyli potocznie mówiąc w wa-
lentynki, w Centrum Kultury Izabelin  odbył  się koncert. 

TO BYŁO...

TO 
BYŁO...
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KULTURA

ŚPIEWAJMY I GRAJMY MAŁEMU

W niedzielę 26 stycznia, w ramach XVII Mię-
dzynarodowego Przeglądu Muzycznego 

„Śpiewajmy i grajmy Małemu”, wystąpiło wielu 
wykonawców z gminy Izabelin, Starych Babic, So-
chaczewa, Warszawy i innych miejscowości Ma-
zowsza. Niektórzy przyjechali z bardziej odległych 
zakątków Polski, takich jak Lipinki Szlacheckie 
(województwo pomorskie) czy Szczytno. Dzieci 
i dorośli śpiewali lub grali kolędy solo, w duetach, 
zespołach rodzinnych i koleżeńskich oraz chórach. 
Przegląd od roku 2000 organizuje Hanna Kwiet-
niewska. 

Daria Kuźniecow-Dudko

KONCERT CHÓRU REPREZENTACYJNEGO ZESPOŁU 
ARTYSTYCZNEGO WOJSKA POLSKIEGO

W pierwszą niedzielę lutego w kościele 
św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie 

gościł Chór Reprezentacyjnego Zespołu Ar-
tystycznego Wojska Polskiego pod dyrekcją 
Pawła Szkopa. Najpierw artyści wykonali 
kilka kolęd jako oprawę wieczornej mszy 
świętej. Zaśpiewali tak pięknie, że zdecydo-
wana większość wiernych pozostała po Eu-
charystii w ławkach, by wysłuchać koncer-
tu. Zabrzmiało jeszcze kilka kolęd (wszak 
była to ostatnia chwila na ich śpiewanie) 
oraz pieśni patriotyczne. Momentami ścia-
ny kościoła drżały od siły męskich głosów, 
ale były również momenty liryczne i wzru-
szające. Publiczność gromkimi oklaskami 
doceniła kunszt artystyczny chóru, solistów 
i dyrygenta. Występ zakończył wspólnie od-
śpiewany hymn „Boże, coś Polskę”.

Tekst i fot. Karolina Dubaniewicz

TO 
BYŁO...

TO BYŁO...

fot. Michał Starnowski

fot. Daria Kuźniecow-Dudko fot. Daria Kuźniecow-Dudko
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W sobotę 1 lutego do Centrum Kultu-
ry Izabelin na „Rodzinne spotkania 

z tańcem” przybyły całe rodziny - dziadkowie, 
rodzice, dzieci, wujkowie, ciocie... Panowała 
serdeczna atmosfera. Wystąpili młodsi i starsi 
tancerze z zespołów Happy Dance Studio. Wy-
konawcy zostali przygotowani przez tancerki 
i choreografki - Ewę Czartoryską-Stanisławską, 
Karolinę Stanisławską, Zuzannę Kwiatkowską, 
Wiolę Kowalczyk, Małgosię Tarczyńską, Natalię 
Olech i Weronikę Szczurowską.

Gorące brawa zebrały przedszkolaki, starsze 
dzieci – w tym zespół Dream Team, pary to-
warzyskie oraz seniorzy z Centrum Kultury 
Izabelin; grupa dziecięca, młodsze i starsze  
gimnastyczki oraz zespół Rondo z Klubu Piaski 
z Bielan, zespół Dance to the Beat z Domu Kul-
tury Stare Babice, Gang of Wild Kids z Domu 
Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim, 
Maja Pierścieniak oraz Evitki z Domu Kultury 
w Łomiankach.

Tekst i fot.

Daria Kuźniecow-Dudko

RODZINNE SPOTKANIA Z TAŃCEM

ŚWIĄTECZNY KONCERT ORKIESTRY JUNO WARS
25 stycznia sala koncertowa Centrum 

Kultury Izabelin rozbrzmiewała świą-
tecznymi kolędami. Sprawcami tej magicznej 
atmosfery była Szkolna Orkiestra Mandolino-
wa Juno Wars pod kierownictwem Aleksandry 
Wawer. Koncert „Na strunach igieł” był istnym  
balsamem dla duszy. Ponad 30 osób grających 
na mandolinach, profesjonalny akompania-
ment na fortepianie, a także flecie, tarze do 
prania i trójkącie stworzyło niezapomniany kli-
mat. Do tego anielski głosik małej wokalistki, 
cudo! Młodzi artyści wykonali kolędy z całego 
świata – te bardziej i mniej znane oraz pio-
senki  świąteczne. Koncert z ogromną swadą 
i poczuciem humoru poprowadziła dyrygentka 
Aleksandra Wawer. Na koniec były oklaski, bisy 
i wiele radości. 

Tekst/fot. Iwona Mazurek

TO BYŁO...

TO 
BYŁO...



39

WIETNAM
spotkanie z podróżnikiem 

Tomaszem Tułakiem

13 marca 2020 (piątek) godz. 19.00
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

Serdecznie zapraszamy
na widowisko – wodewil izabeliński

Ploty, plotki 
i ploteczki

na podstawie polskich tekstów satyrycznych

w wykonaniu

Zespołu Seniorów Kabaretu 

„TREMA”
w składzie: Irena Balcer, Alicja Ciemiorek, Kazimiera Jakubowska, 
Adam Jakubowski, Krystyna Janowska, Teresa Lochyńska, 
Janina Michalak, Maryla Sobczyk, Mieczysław Sobczyk, 
Janina Sosnowska, Ryszard Wójcik, Barbara Żak, 
Lilianna Żółtowska

scenariusz i reżyseria – Ewa Musiałowicz
choreografia – Dorota Bielawska
przy fortepianie – Elżbieta Olejnik

1 marca 2020 (niedziela) godz. 17.00
Centrum Kultury Izabelin / wstęp wolny

IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ CENTRUM KULTURY IZABELIN SĄ NAGRYWANE I FOTOGRAFOWANE

II HARCERSKI TURNIEJ 
DEBAT OKSFORDZKICH

29 marca
 2020

 godz. 14:0
0 CKI, ul. matejki 21

 

Cele turnieju:
• rozwój umiejętności dialogu
• promowanie kultury debaty 
opartej na wzajemnym szacunku
• dialog oparty na sile argumentu, 
a nie na argumencie siły

UCZESTNICY:
HARCERZE ORAZ UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W IZABELINIE

ORGANIZATORZY

Szczep ZHP 424 „KAMPINOS”

WSTEP WOLNY - ZAPRASZAMY
Centrum Kultury Izabelin

,

Gość specjalny: 
aktorka GRAŻYNA BARSZCZEWSKA 
Mistrz Mowy Polskiej 2008

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

fo
t.

 A
nj

a 
Ch

ol
uy Mieszkańcy Mieszkańcom

Entelier pokaz mody wiosna/lato 2020
lekkość, radość i elegancja z lekką nutą nonszalancji
lekcja stylu z Gabrielą Dmowską 
zaśpiewa Emilia Strzelecka

15 marca (niedziela) 2020, godz. 18.00 Centrum Kultury Izabelin/ wstęp wolny
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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



41

Biuro Turystyki i Wypoczynku ASTUR sp. z o.o.
Zaprasza seniorów do nowoczesnego  sanatorium,

 położonego w puszczy nad jeziorem Papiernia na Białorusi.
Sanatorium „Różański” (LUX) Białoruś – 02.09.- 11.09.2020

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

Informacje i zapisy: Tadeusz Sośnierz 694-015-726

 
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

W IZABELINIE ZAPRASZA 

6 marca (piątek) 2020 r. o godz. 18.00 
na spotkanie DKK. 

Rozmawiać będziemy o książce „Prowokatorka”,  

której autorką jest Iwona Kienzler 

 

REKLAMY

 

 

WARSZTATY 
LITERACKIE 

„Lekkim piórem” 
Gminna Biblioteka Publiczna 

w Izabelinie  
serdecznie zaprasza:  

4 marca 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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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

MIEJSCE 

NA TWOJĄ 

REKLAMĘ
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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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WIDOWISKO MUZYCZNE 

George & Ira 

Gershwin

PIOSENKI BRACI GERSHWINÓW 
Zakazana whisky, strzelaniny pod oknami i afery,

 na parkietach króluje swing, panowie w smokingach, panie w wymyślnych toaletach…

Izabella Rzeszowska / Marcin Błaszak / Piotr Chomik

22 marca 2020 (niedziela) godz. 16.00
Centrum Kultury Izabelin

bilety: 20 zł (16 zł z Kartą Izabelińczyka)

IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ CENTRUM KULTURY IZABELIN SĄ NAGRYWANE I FOTOGRAFOWANE

Fot. A. Wencel

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

IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ CENTRUM KULTURY IZABELIN SĄ NAGRYWANE I FOTOGRAFOWANE

Kaprysy
zaspokojon

e
muzycy w składzie:

Sergij Okhrimchuk - skrzypce

Konrad Wantrych - fortepian

Michał Jaros - kontrabas

Robert Murakowski - trąbka

bilety: 30 zł
24 zł  (z Kartą Izabelińczyka)

8 marca 2020 
godz. 18.00

MAGDALENA WARZECHA

DZIEŃ 
KOBIET 
W CENTRUM KULTURY 

IZABELIN

aktorka 
Teatru Narodowego

w recitalu

fot. Mateusz Foks

Koncert pro memoria Anny Jantar w 40. rocznicę śmierci

Kalczyńska śpiewa Jantar
Aleksandra Kalczyńska z Zespołem

14 marca 2020 (sobota), godz. 19.00

Centrum Kultury Izabelin

Cena biletu: 20 zł (16 zł z Kartą Izabelińczyka)

fot. Maciej Babiński

IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ CENTRUM KULTURY IZABELIN SĄ NAGRYWANE I FOTOGRAFOWANE
Centrum Kultury Izabelin / ul. Matejki 21 / 05-080 Izabelin / www.centrum.izabelin.pl

IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ CENTRUM KULTURY IZABELIN SĄ NAGRYWANE I FOTOGRAFOWANE
Centrum Kultury Izabelin / ul. Matejki 21 / 05-080 Izabelin / www.centrum.izabelin.pl

Tango prosto z Argentyny z polską duszą

SAN LUIS TANGO 
i Magdalena Lechowska

Najpiękniejsze tanga argentyńskie i polskie
Instrumentaliści, śpiewacy i tancerze 

Zwycięzcy wielu nagród międzynarodowych, 
w tym nominacja w 2016 r. do USA Fox Music Awards w kategorii 

„Najlepsza inspiracja / fuzja folkowa” 

21 marca (sobota) 2020 / godz. 19.00
Centrum Kultury Izabelin

Bilety: 20 zł (16 zł z Kartą Izabelińczyka)

fot. Marta Rybicka


