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Policzyliśmy Łosie
W Kampinoskim Parku Narodowym po raz pierwszy 
w 2016 r.  przeprowadzono liczenie łosi. Zwierzęta liczone 
były pod koniec lutego. To część ogólnopolskiej strategii 
ochrony i gospodarowania populacją gatunku, dlatego 
też liczenie przeprowadzono mniej więcej w tym samym 
czasie, co w innych zakątkach Polski. Wykorzystano do 
tego tzw. metodę pędzeń próbnych. Z jednej strony 
uczestniczą w niej naganiacze (którzy, jak sama nazwa 
wskazuje, naganiają łosie), a z drugiej – obserwatorzy, 
na których „naganiane” są zwierzaki. Liczeniem objęto 
ok. 10% powierzchni leśnej Puszczy Kampinoskiej. Na 
podstawie pędzeń oszacowano, że w Kampinoskim Parku 
Narodowym zamieszkuje ok. 600 łosi. 

Magdalena Kamińska

RODZINA 500+
W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o po-
mocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 195), wprowadzająca świadczenie wychowawcze, 
popularnie zwane PROGRAM RODZINA 500+ oraz roz-
porządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach 
o świadczenie wychowawcze (Dz.U. z 2016r. poz. 214).  
Ustawa wejdzie w życie dnia 1 kwietnia 2016 r.

Więcej informacji czytaj na str. 5

Barbara Tenerowicz
Kierownik GOPS 
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Tablica z numerem domu może uratować życie
Przypominamy, że właściciel nieruchomości zobowiąza-
ny jest do umieszczenia tabliczki z numerem porządko-
wym na ścianie frontowej budynku, a w przypadku, gdy 
budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomo-
ści, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się 
również na ogrodzeniu. Tabliczka powinna być oświetlo-
na w taki sposób, żeby była widoczna z ulicy, przy której 
posesja jest położona.
Brak tabliczek lub ich nieczytelność powoduje utrudnie-
nia w lokalizacji adresu i w sposób znaczący utrudnia 
pracę służb ratunkowych, co 
może doprowadzić do opóź-
nień akcji ratujących życie, 
zdrowie, mienie. Właściwe 
oznakowanie budynku po-
zwala również na dotarcie 
pod wskazany adres listono-
sza, taksówkarza, itp.

Maciej Patrycy

W poszukiwaniu indiańskiej przeszłości
Przez cały kwiecień br. zapraszamy do obejrzenia wysta-
wy w Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodo-
wego „W poszukiwaniu indiańskiej przeszłości”. Autorem 
zdjęć prezentowanych na wystawie jest Robert Słaboń-
ski. Ekspozycja czynna będzie dla zwiedzających od po-
niedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00 oraz w week-
endy w godz. 10-16. Wstęp wolny. 

Magdalena Kamińska

fot. G. Okołów
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»Paragraf w sercu«
28 lutego br. w sali Centrum Edukacyjno-Muzealnego Mu-
zeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce odbyło się spo-
tkanie poświęcone postaci Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Postać kardynała w pełen pasji sposób przybliżył zebranym 
wieloletni wikariusz parafii Matki Bożej Szkaplerznej w War-
ce, obecnie wykładowca w Wyższym Metropolitarnym Se-
minarium Duchownym w Warszawie i pracownik parafii św. 
Franciszka z Asyżu w Izabelinie – ks. Jerzy Jastrzębski.  
Ks. Jerzy napisał pracę doktorską poświęconą nauczaniu 
kard. Wyszyńskiego na temat miłości i sprawiedliwości spo-
łecznej, która została wydana w formie książki pt. „Paragraf 
w sercu. Kardynał Stefan Wyszyński o miłości i spra-
wiedliwości społecznej”.
Po spotkaniu można było zakupić książkę ks. Jerzego i płytę 
z prowadzonymi przez niego rekolekcjami o rodzinie z auto-
grafem autora.  
Organizatorami spotkania było Muzeum im. K. Pułaskiego 
w Warce i Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej”.

JM

fot. J.Marciniak

Śladami św. Siostry Faustyny

Centrum Kultury Izabelin zaprasza w dniu 17 kwietnia 
br. o godz. 19.00 na spotkanie pt. Opowieść o podróży 
śladami św. Siostry Faustyny.   
Grzegorz Górny i Janusz Rosikoń, autorzy książki „Ufam. 
Śladami Siostry Faustyny”, byli we wszystkich miejscach 
związanych z polską świętą. Odtworzyli dokładnie dzieje 
nabożeństwa ku czci Bożego Miłosierdzia, w których cen-
tralną rolę odegrał św. Jan Paweł II. Podczas spotkania 
opowiedzą o swoich reporterskich podróżach, które były 
zarazem wędrówką duchową. Przybliżą postać najwięk-
szej mistyczki XX wieku oraz perypetie wielu osób zwią-
zanych z kultem Bożego Miłosierdzia.   

Spotkanie się odbędzie w sali koncertowej Centrum Kul-
tury Izabelin. Serdecznie zapraszamy

JM

ufam

NOWA KS IĄŻKA
GRZEGORZA  GÓRNEGO
I  JANUSZA  ROS IKON IA

Śladami Świętej  Siostry Faustyny

Pielgrzymka „śladami św. Faustyny  ” 
umożliwia uchwycenie przesłania 
Bożego Miłosierdzia 
w sposób osobisty, 
żywy oraz prawdziwy. 
         Ks. Michael Gaitley MIC

www.rosikonpress.com

NA CO PRZEZNACZAMY ŚRODKI Z OPŁAT OD POSIADANIA PSÓW
Gmina realizując zadania własne zobligowana jest do zapewnienia opieki zwierzętom bez-
domnym. W tym celu, corocznie uchwalany i realizowany jest Program opieki nad zwierzęta-
mi bezdomnymi i przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izabelin. 
Na realizację Programu w tym roku przeznaczono 95 000 zł. Powyższa kwota obejmuje umo-
wy z zakładami leczniczymi dla zwierząt oraz schroniskiem. W tym roku bezdomne zwierzęta 
z terenu gminy, które nie znajdą nowych domów w ramach prowadzonych działań,  będą 
trafiać do „Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Józefowie” z siedzibą: ul. Strużańska 15, 
Józefów 05-119 Legionowo.
Corocznie część środków (w 2016 r. - 20 000 zł.) przeznaczamy na dofinansowanie zabiegów 
sterylizacji i kastracji oraz darmowe chipowanie psów i kotów. Aby skorzystać z dofinansowa-
nia należy zgłosić się do Urzędu Gminy Izabelin (pokoje nr 3, 4 lub 5) i wypełnić oświadcze-
nie. Z kopią takiego oświadczenia właściciel wraz ze swoim pupilem udaje się do jednego z 4 

zakładów leczniczych dla zwierząt, z którymi gmina zawarła stosowne umowy.
Środki na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izabelin 
pochodzą między innymi z podatku od posiadania psa. Zeszłoroczne wpływu z tytułu tego podatku wyniosły zaledwie 390 zł, co ozna-
cza, że opłacono go za 39 psów. 
Przypominamy właścicielom zwierząt z terenu gminy, że opłacając podatek przyczyniają się bezpośrednio do niesienia pomocy potrzebu-
jącym bezdomnym zwierzętom. Cel jest szczytny, więc zachęcamy do regulowania należności. W 2016 roku podatek od psa wynosi 24 zł. 
Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od: osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności – z  tytułu  posiadania 
jednego psa; osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów odrębnych – z tytułu posiadania psa asystującego; osób w wieku po-
wyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa; podatników podatku rolnego od 
gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów; oraz członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych 
i urzędów konsularnych.

Anna Lewandowska
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Z okazji Świąt Wielkanocnych 
wszystkim Mieszkańcom Gminy 

pragniemy złożyć najserdeczniejsze 
życzenia przeżycia tych dni w radości 
i spokoju. Niech te święta będą  peł-

ne wiary, nadziei i miłości, a szczęście 
niech kwitnie w każdym domu 

Wójt Gminy Izabelin 
Witold Malarowski

Przewodnicząca Rady Gminy 
 Grażyna Zielińska 

oraz Radni Gminy Izabelin

i Redakcja Listów do Sąsiada

  Zdrowych, radosnych 
Świąt Wielkiej Nocy 

i jak najmilszych 
spotkań w  gronie 
rodziny i przyjaciół 

życzą pracownicy
Gminnej Biblioteki 

Publicznej 
w Izabelinie 

Najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych; 

dużo zdrowia, radości, pogody ducha, 
smacznego jajka oraz mokrego dyngusa 

życzą Sołtys Elżbieta Kowalczyk  
oraz Rada Sołecka Izabelina B

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy spokoju, 
wiary i miłości. By nadchodzący czas był przepełniony 

spotkaniami z rodziną a zbliżająca się wiosna 
wypełniła słońcem Państwa życie osobiste i zawodowe.

Sołtys i Rada Sołecka Izabelina C

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych 
pełnych wiary i miłości, serdecznych spotkań 

w gronie rodziny i przyjaciół oraz Wesołego Alleluja 
mieszkańcom Lasek życzą 

sołtys Józef Stanisław Macias  oraz Rada Sołecka Lasek 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych 
życzymy wszystkim mieszkańcom Mościsk 

smacznego świątecznego jajka, dużo słońca na co dzień 
oraz wesołego Alleluja. Niech te Święta rozbudzą  w sercach 
nas wszystkich kwitnącą wiosnę, a wraz z nią nadzieję i ra-

dość na to, co przyniesie każdy nowy dzień 
sołtys Mościsk Danuta Karczmarek oraz Rada Sołecka. 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych 
wiele radości i wzajemnej serdeczności, wiosennego nastroju 

oraz wesołego Alleluja 
życzy sołtys  Grażyna Fluder – Wasilewska i Rada Sołecka

Niech te wyjątkowe Święta Wielkiej Nocy dadzą nam siłę, 
radość, wiarę w ludzi i dużo miłości 

życzy Sołtys Truskawia  Wanda Załęska, Rada Sołecka 

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych 
oraz moc życzeń 

pachnących wiosną, radością i optymizmem składa sołtys 
Hornówka Beata Pilaszek i Rada Sołecka

Zdrowych i  pogodnych 
Świąt Wielkanocnych 

pełnych wiary, nadziei i miłości. 
Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie 
rodziny i wśród przyjaciół oraz 

wesołego „Alleluja” 
życzy 

Ryszard Górka – Radny Powiatowy
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W Dzienniku Ustaw została opubli-
kowana ustawa o pomocy pań-

stwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 
z 2016r. poz.195), wprowadzająca 
świadczenie wychowawcze, popularnie 
zwane PROGRAM RODZINA 500+ oraz 
rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej w sprawie sposo-
bu i trybu postępowania w sprawach 
o świadczenie wychowawcze (Dz.U. 
z 2016r. poz.214).  Ustawa wejdzie 
w życie dnia 1 kwietnia 2016r.

Komu świadczenie przysługuje:
Rodzinom, obywatelom polskim oraz 
cudzoziemcom w sytuacjach konkret-
nie określonych w ustawie, wychowu-
jącym niepełnoletnie dzieci. Świad-
czenie przysługuje na drugie i kolejne 
dziecko w wieku do 18 lat, bez wzglę-
du na dochody rodziny. Na pierwsze 
dziecko świadczenie można otrzymać 
gdy spełnione jest kryterium dochodo-
we tzn. dochody nie przekraczają 800 
zł. netto w przeliczeniu na osobę w ro-
dzinie lub 1200 zł. gdy w rodzinie jest 
dziecko niepełnosprawne.

W przypadku małżeństw rozwiedzio-
nych świadczenie wychowawcze bę-
dzie przysługiwało temu z rodziców, 
któremu sąd przyznał prawo do opie-
ki nad dzieckiem lub przy którym sąd 
ustanowił miejsce zamieszkania dziec-
ka (należy przedstawić postanowienie 
sądu). 

Chciałabym tu zaznaczyć, że w usta-
wie o pomocy państwa w wychowywa-
niu dzieci inaczej niż w świadczeniach 
rodzinnych zdefiniowane jest pojęcie 
rodziny. W tym przypadku rodzina to 
małżonkowie, rodzice dzieci, opieku-
nowie faktyczni oraz zamieszkujące 
wspólnie z nimi i pozostające na ich 
utrzymaniu dzieci. O rodzinie jest więc 
mowa wtedy gdy rodzice są małżeń-
stwem lub gdy mają chociaż jedno 
wspólne dziecko. 

Świadczenia nie otrzymają rodzice, 
których dzieci przebywają w pieczy 
zastępczej lub w instytucjach zapew-
niających całodobowe utrzymanie. 
Świadczenie nie przysługuje również 
na dziecko niepełnoletnie, które za-
warło związek małżeński.

Świadczenie wychowawcze nie będzie 
również przysługiwać jeśli rodzic prze-
bywa za granicą i tam pobiera lub złoży 
wniosek o świadczenia rodzinne. Mają 
tu zastosowanie przepisy o koordyna-
cji systemów zabezpieczenia społecz-
nego, których zadaniem jest eliminacja 

sytuacji pobierania świadczeń w wię-
cej niż jednym kraju. W sytuacjach 
w których zastosowanie mają przepisy 
unijne (np. dla cudzoziemców) świad-
czenia wychowawcze realizować będą 
marszałkowie województw.

Składanie wniosków:
Formularz wniosku o świadczenie wy-
chowawcze można pobrać ze strony in-
ternetowej Ministerstwa Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej (www.mrpips.
gov.pl, zakładka Rodzina 500+), GOPS 
lub gminy albo otrzymać w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Izabelinie. Po-
staramy się aby od 1 kwietnia wnio-
ski były również dostępne w szkołach 
i przedszkolach gminnych.

Wnioski składa się w gminie właściwej 
ze względu na miejsce zamieszkania 
osoby ubiegającej się o świadczenie 
wychowawcze. Osoby, które zamiesz-
kują w gminie Izabelin wypełnione 
wnioski wraz z załącznikami składają 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Izabelinie ul. 3-Maja 42. 

Wniosek można złożyć osobiście lub 
drogą elektroniczną za pośrednictwem 
ministerialnej Platformy Informacyj-
no-Usługowej CSIZS czyli tzw. emp@
atii. Ustawa umożliwia także składanie 
wniosków za pomocą systemu telein-
formatycznego udostępnionego przez 
ZUS lub banki krajowe świadczące 
usługi drogą elektroniczną. Jest to 
całkowicie nowe rozwiązanie i będzie 
dopiero wdrażane.

UWAGA:
Nie można składać wniosków zwy-
kłą drogą elektroniczną, tzn. przesłać 
zeskanowanego wniosku e-mailem. 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE  RODZINA 500+
Wniosek i załączniki mogą być składa-
ne w postaci elektronicznej tylko i wy-
łącznie za pomocą wskazanych wyżej 
systemów i podpisane podpisem elek-
tronicznym lub uwierzytelnione przy 
użyciu mechanizmów uwierzytelniają-
cych stosowanych przez bank lub ZUS. 

Prawo do świadczenia wychowawcze-
go ustalane będzie na okres zasiłkowy 
(tak jak świadczenia rodzinne) trwa-
jący od 1 października do 30 wrze-
śnia roku następnego. Wyjątkiem jest 
pierwszy okres, który trwał będzie od 
1 kwietnia 2016r., czyli od dnia wejścia 
w życie ustawy, do dnia 30 września 
2017 r.

Wypełnione wnioski na świadczenie 
wychowawcze będzie można składać 
od 1 kwietnia 2016r. Do wniosku na-
leży dołączyć odpowiednio dokumenty 
wymienione w rozporządzeniu MRPiPS 
w sprawie sposobu i trybu postępowa-
nia w sprawach o świadczenie wycho-
wawcze. Przede wszystkim do wglądu 
należy przedstawić dowód osobisty 
rodzica oraz metryki urodzenia dzieci. 
Osoby ubiegające się o świadczenie 
na pierwsze dziecko muszą dodatkowo 
dołączyć dokumenty potwierdzające 
wysokość dochodu rodziny. 

UWAGA:
Osoby pobierające aktualnie świad-
czenia rodzinne w GOPS w Izabelinie 
nie będą musiały dostarczać ponownie 
zaświadczenia o dochodach z Urzędu 
Skarbowego. 

WAŻNE:

Aby otrzymać świadczenie z wyrówna-
niem od 1 kwietnia należy złożyć wnio-
sek w ciągu pierwszych trzech miesięcy 
czyli do końca czerwca 2016r. Jest to 
pierwszy okres, wprowadzający świad-
czenie, dlatego aby uniknąć natłoku 
spraw i kolejek ustawodawca rozłożył 
możliwość składania i rozpatrywania 
wniosków na okres 3 miesięcy.

Od lipca 2016r. świadczenie wypłacane 
będzie od miesiąca złożenia wniosku.

W przypadku stwierdzenia marnotra-
wienia przez rodziców lub wydatko-
wania niezgodnie z celem otrzymy-
wanego świadczenia wychowawczego 
świadczenie może być przekazywane 
w formie rzeczowej lub w formie opła-
cania usług.

Barbara Tenerowicz
kierownik GOPS
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PRZYCINKA DRZEW I KRZEWÓW WCHODZĄCYCH W KOLIZJĘ Z NA-
POWIETRZNYMI LINIIAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI 

ORAZ PRZERASTAJĄCYCH OGRODZENIE

W ostatnim miesiącach obserwujemy nasilającą się częstotli-
wość wyłączeń prądu na terenie naszej gminy, co stanowi 

coraz większą uciążliwość dla funkcjonowania naszych gospodarstw 
domowych czy przedsiębiorstw. W związku z powyższym zwrócili-
śmy się jako Urząd Gminy do PGE Dystrybucja SA, które jest przed-
siębiorstwem energetycznym zaopatrującym naszą gminę w ener-
gię elektryczną o wyjaśnienie sytuacji. 

W świetle spotkania z przedstawicielami PGE wyłączenia ener-
gii elektrycznej na terenie gminy Izabelin wynikają z 5 podstawo-
wych powodów:

• awarii wywołanych przez konary drzew czy krzewów wrastających 
w przewody energetyczne

• planowanych wyłączeń prądu niezbędnych dla zapewnienia bezpie-
czeństwa prowadzenia prac przy podcinaniu drzew czy krzewów wra-
stających w przewody sieci napowietrznej

• podłączania nowo wybudowanych budyn-
ków do sieci energetycznej

• prowadzenia prac nad skablowaniem sie-
ci napowietrznych na terenie KPN i gminy

• prowadzenia prac konserwacyjnych sieci 
elektroenergetycznej.

Szczególnie dużo jest wyłączeń wywo-
łanych przez wrastające w przewody napo-
wietrzne konary drzew czy krzewów.

Aby zmniejszyć uciążliwość i liczbę 
wyłączeń dostaw energii elektrycznej jako 
Mieszkańcy powinniśmy zadbać prewen-
cyjnie o to,  aby nie dopuścić do wrastania 
konarów drzew czy krzewów w przewody 
sieci napowietrznej. Zgodnie z przepisa-
mi prawa za utrzymanie zieleni na nieruchomościach prywatnych, 
w tym za zachowanie bezpiecznej odległości konarów drzew czy 
krzewów od przewodów linii elektroenergetycznych oraz od chodni-
ków dla pieszych lub dróg, odpowiedzialni są bowiem ich właścicie-
le. To właściciel nieruchomości powinien dokonywać niezbędnych 
cięć sanitarnych drzew czy krzewów zanim staną się one proble-
mem i wrosną w przewody elektryczne (czy przerosną ogrodzenie 
ograniczając szerokość chodnika czy drogi i stworzą dodatkowe za-
grożenia dla bezpieczeństwa ruchu). 

Jeżeli właściciel nie dopilnował wykonywania cięć sanitarnych 
(prewencyjnych) i konary już wrosły w  przewody sieci energe-
tycznej przed przystąpieniem do ich cięcia musi zadbać o swe 
bezpieczeństwo w postaci uzgodnienia z PGE wyłączenia prądu 
w przewodach napowietrznej sieci energetycznej.  W tym celu - na 
czas wykonywanych cięć sanitarnych -  właściciel nieruchomości 
w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym wyłączeniem po-
winien skontaktować się telefonicznie z pracownikami PGE Dystry-
bucja tel. 22 738 23 12 lub złożyć w RE Pruszków stosowny wnio-
sek o wyłączenie. PGE nie nalicza z tego tytułu żadnych opłat. We 
wniosku należy podać termin i adres pod którym planowana jest 
przycinka oraz w przypadku linii niskiego napięcia należy określić 
w miarę możliwości numer i nazwę stacji transformatorowej 15/0,4 
kV, z której zasilana jest linia (i dana nieruchomość) oraz kierunek 
obwodu niskiego napięcia do wyłączenia.

W braku stosownych działań prewencyjnych ze strony właści-
cieli nieruchomości w przypadku zagrożenia porażeniowego i po-
żarniczego, powstałych wskutek dopuszczenia przez właściciela do 

bezpośredniego wrośnięcia konarów w przewody energetyczne, 
do akcji wkracza – zgodnie z obowiązującym prawem - przedsię-
biorstwo energetyczne, ponieważ   art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 poz. 1059 ze 
zm.) stanowi: „Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się prze-
syłaniem lub dystrybucją paliw lub energii, magazynowaniem paliw 
gazowych, w tym skroplonego gazu ziemnego, skraplaniem gazu 
ziemnego lub regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego, jest obo-
wiązane utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji i sieci do reali-
zacji zaopatrzenia w te paliwa lub energię w sposób ciągły i nieza-
wodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych”. 
W przypadku wystąpienia zagrożenia porażeniowego i pożarnicze-
go, zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo bu-
dowlane, przedsiębiorstwo energetyczne jako właściciel urządzeń 
zobligowane jest do usunięcia występującego zagrożenia. PGE Dys-

trybucja S.A. oddział Warszawa prowadzi 
we własnym zakresie doraźną przycinkę 
drzew i gałęzi wrastających w linie elek-
troenergetyczne (np. na terenie Kampino-
skiego Parku Narodowego), jak również 
planuje, a następnie zleca wykwalifikowa-
nej firmie zewnętrznej kompleksową wy-
cinkę obejmująca najbardziej zadrzewione 
odcinki linii. Informacje o planowanych lub 
zleconych odcinkach sieci wskazanych do 
przycinki można uzyskać w Rejonie Ener-
getycznym Pruszków. PGE Dystrybucja 
S.A. Oddział Warszawa dokonując przycin-
ki konarów drzew czy tzw. pogłębionych 
cięć technicznych koron drzew zapewnia-
jących właściwą eksploatację infrastruk-
tury elektroenergetycznej. Jako wytwórca 

odpadów PGE odpowiada również za utylizację powstałych wskutek 
cięć odpadów zielonych. Jeśli właściciel działki ma życzenie zago-
spodarować odpady we własnym zakresie powinien o tym poinfor-
mować pracowników PGE. 

W przypadku pilnej konieczności przeprowadzenia doraźnej 
przycinki gałęzi drzew wrastających w linie elektroenergetyczne 
mającej na celu zapobiegnięcie powstania awarii lub uszkodzenia 
elementów sieci zgłoszenia należy kierować do Wydziału Utrzyma-
nia Sieci w RE Pruszków tel. (22) 738 23 41 lub (22) 738 23 04.

Prace, które nie mają awaryjnego charakteru, kwalifikujące się 
do ujęcia w rocznych planach wycinki można zgłaszać telefonicznie 
lub w formie pisemnej do Rejonu Energetycznego Pruszków, tel./
fax (22) 738 23 27, e-mail: re01.ow@pgedystrybucja.pl.

PGE oczekuje ze strony mieszkańców i przedsiębiorców wcze-
śniejszego (prewencyjnego) wykonywania podcinki drzew rosnących 
na terenie ich nieruchomości, gdy konary są jeszcze w bezpiecznej 
dla przycinającego odległości od przewodów sieci napowietrznej, co 
spowoduje  zmniejszenie liczby awarii na sieci, a także ograniczy 
ilość wyłączeń niezbędnych przy przycince drzew już wrastających 
w przewody. 

Anna Lewandowska

Powyższe informacje opracowano na podstawie infor-
macji uzyskanych od PGE Dystrybucja S.A. Oddział w War-
szawie Rejon Energetyczny Pruszków oraz obowiązujących 
przepisów prawa 
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W dniach 25-29 stycznia 2016 r. 
w Gminnym Przedszkolu w Iza-

belinie zgłębiano temat bezpieczeń-
stwa dziecka w domu i społeczeństwie. 
Przez cały tydzień nauczycielki we 
wszystkich grupach prowadziły zajęcia 
ściśle związane z tym tematem. Przed 
feriami zimowymi stworzono okazję 
do przypomnienia zasad bezpiecznej 
zabawy na śniegu i przygotowywano 
przedszkolaków do bezpiecznego od-
poczynku na świeżym powietrzu zimą. 
Ustalono „Zimowy regulamin” czyli 
zasady, których każdy przedszkolak 

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

powinien przestrzegać w trakcie zi-
mowych zabaw. Na podstawie utwo-
rów literackich, teatrzyków, historyjek 
obrazkowych i scenek odgrywanych 
przez same przedszkolaki, wdrażano 
dzieci do dbałości o bezpieczeństwo 
własne oraz innych. Oprócz bezpie-
czeństwa zimą wzmocnione zostały też 
zasady bezpieczeństwa na co dzień. 

Dzieci uczyły się też radzić sobie 
w sytuacji kontaktu z obcym człowie-
kiem. Starały się zapamiętać, że nie 
wolno ufać dorosłemu,  który coś obie-
cuje i chce je gdzieś zaprowadzić albo 
podwieźć do domu. Dzieci dowiedziały 
się dlaczego trzeba chronić informacje 
o sobie i swojej rodzinie przed osobami 
nieznajomymi.

Przedszkolaki same podawały przy-
kłady niebezpiecznego zachowania 
w domu i sytuacji groźnych wynikają-
cych z lekkomyślności. 

Na koniec dzieci przypomniały so-
bie zasady bezpieczeństwa w drodze 
do przedszkola oraz ważną rolę gadże-
tów, elementów i kamizelek odblasko-
wych, zwłaszcza w pochmurne dni.

Dorota Kowalczyk

Od września 2015 r. klasy 1-3 Szkoły Podstawowej w Iza-
belinie uczestniczą w programie „Szkoła z Klasą 2.0”. To 

kompleksowy program wsparcia całej szkoły: dyrek-
torów, nauczycieli oraz uczniów, skierowany do pla-
cówek wszystkich poziomów edukacyjnych z całej 
Polski. W każdej szkole w programie bierze udział Zespół 
2.0, złożony z dyrektora i minimum trojga nauczycie-
li dowolnego przedmiotu. Wszyscy członkowie Zespołu 
2.0 biorą aktywny udział w programie: realizują swoje za-
dania oraz wspólnie planują działania i zmiany, które będą 
chcieli wprowadzić w danym roku szkolnym. Uczniowie 
realizują zadania wspólnie z nauczycielami.

Izabelińska szkoła jest bardzo aktywna w pro-
jekcie Szkoła z Klasą 2.0.

Dyrektor i nauczyciele złożyli sprawozdania z prowadzo-
nych w pierwszym półroczu działań. Nasza szkoła otrzymała 
aż trzy Odznaki Dobrej Praktyki za działania: „Kompu-
tery po lekcjach” – (Zadanie dyrektora – planowanie) 
– zrealizowane przez wicedyrektor Barbarę Szummer oraz 
„Piszemy listy do autorów ulubionych książek. Nowe 
formy literackie: list, zaproszenie” – (zadanie nauczy-
ciela – czytanie ze zrozumieniem) pomysł i wykonanie – na-
uczyciel, koordynator - Beata Wieczorek. Trzecią odznakę 
otrzymaliśmy za przeprowadzenie w naszej szkole akcji czy-
telniczej: My czytamy – czytaj z nami! Akcję zorganizo-
wały działające w projekcie Szkoła z Klasą panie: Ewelina 
Skowron, Beata Wieczorek, Agnieszka Iwanicka. Do akcji 
przyłączyły się nauczycielki innych klas, zachęcając uczniów 
do udziału lub podejmując konkretne działania. Klasa 3a 
pod kierunkiem pani Edyty Poniatowskiej wykonała recenzje 

w postaci okładek do książek Grzegorza Kasdepke, a klasa 
3d z panią Beatą Wieczorek recenzowała swoje ulubione 
książki. Czekamy na kolejne recenzje.

Odznaczenie „Dobra praktyka” to prestiżowe wyróż-
nienie w programie Szkoła z Klasą 2.0, a zamieszczone na 
stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej szczegółowe opisy 
wyróżnionych w programie działań, służą dyrektorom i pe-
dagogom z całej Polski za wzór dobrych praktyk w szkole. 

Dobra edukacja powinna służyć rozwijaniu kompetencji 
kluczowych uczniów, niezbędnych do funkcjonowania we 
współczesnym świecie. Dlatego jednym z celów programu 
Szkoła z Klasą jest prezentowanie takich dobrych praktyk 
nauczycieli w zakresie korzystania z technologii komunika-
cyjno-informacyjnych (TIK), które mają dużą wartość edu-
kacyjną.

JESTEŚMY AKTYWNI W PROJEKCIE SZKOŁA Z KLASĄ 2.0
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W dniu  16 marca  2016  r.  odbyła się XIV sesja Rady Gminy 
Izabelin. To była nadzwyczajna sesja, bo dokładnie 21 

lat temu izabelińscy radni spotkali się na pierwszej sesji Rady Gmi-
ny Izabelin. Sesję otworzyła,  przyjęła porządek obrad i protokół 
z poprzedniej sesji oraz sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy 
w okresie między sesjami – przewodnicząca RG Grażyna Zielińska. 
Następnie informację o pracy Urzędu Gminy i Wójta między sesjami 
przekazał Witold Malarowski.

Radni podjęli następujące uchwały:

* uchwała XIV/111/16 (11 głosów za, 2 wstrzymujące) 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin. 

* uchwała  XIV/112/16 (13 głosów za), w sprawie nadania 
Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Izabelinie. Zgodnie z art. 
11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach organi-
zator nadaje statut bibliotece stanowiącej samodzielną jednostkę 
organizacyjną, ponieważ do działalności bibliotek stosuje się rów-
nież przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej potrzeba nadania nowego statutu Bibliotece wynika 
z konieczności dostosowania dotychczas obowiązującego tekstu 
Statutu przyjętego Uchwałą Nr XVII/153/08 Rady Gminy Izabelin 
z dnia 9 czerwca 2008 r. do zapisów znowelizowanej ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406). W statucie zaktualizo-
wano podstawę prawną funkcjonowania biblioteki, dodano przepi-
sy dotyczące nadzoru nad Biblioteką, zatrudnienia Dyrektora oraz 
możliwość wyznaczenia osoby do dokonywania poszczególnych 
czynności w przypadku jego nieobecności. Zmiany w zakresie za-
sad gospodarki finansowej instytucji kultury dotyczą określenia źró-
deł finansowania działalności, pobierania opłat za usługi zgodnie 
z ustawą o bibliotekach, a także doprecyzowano przepisy  dotyczące 
obowiązków sprawozdawczych ciążących na Dyrektorze. W związku 
z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

* uchwała XIV/113/16 (13 głosów za), w sprawie przyjęcia 
sprawozdania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Izabelinie z wykonania zadań w roku 2015.

* uchwała XIV/114/16 (12 głosów za), w sprawie pod-
wyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

XIV SESJA RADY GMINY IZABELIN

Opis całego działania można odnaleźć na stronie CEO, 
wpisując tytuł projektu w wyszukiwarkę Dobrych Praktyk 
Szkoły z Klasą 2.0.

Linki do wyróżnionych praktyk:
1. „Komputery po lekcjach” – (Zadanie dyrektora – plano-
wanie) - wicedyrektor Barbara Szummer

http://szkolazklasa20.pl/kurs/dokument/531/
2. „Piszemy listy do autorów ulubionych książek. Nowe for-
my literackie: list, zaproszenie” – koordynator, nauczyciel 
– Beata Wieczorek

http://szkolazklasa20.pl/kurs/dokument/452/
3. „My czytamy – czytaj z nami!” – akcja czytelnicza – Beata 
Wieczorek, Ewelina Skowron, Agnieszka Iwanicka

http://szkolazklasa20.pl/kurs/dokument/2341/
Jednym z zadań nauczycieli biorących udział w projekcie 
Szkoła z Klasą jest zorganizowanie Międzysemestralnego 
Otwartego Spotkania TIK-owego (MOST) dla całej społecz-
ności szkolnej. 

Tematem spotkania było zaprezentowanie efektów dzia-
łań podjętych przez nauczycieli w czasie realizacji wybra-
nych ścieżek w programie Szkoła z Klasą. Wszyscy zgro-

madzeni w sali obejrzeli prezentację multimedialną o pracy 
swoich kolegów w projekcie. Mieli również możliwość wzię-
cia udziału w Quizie na temat znajomości literatury dzie-
cięcej. Uczniowie śpiewali też piosenki dla dzieci w wersji 
Karaoke, – co jest jednym z atrakcyjniejszych sposobów 
nauki czytania. Bawili się przy tym doskonale. Na spotkaniu 
przeprowadzona została wstępna dyskusja na temat zasad 
korzystania w szkole z multimediów i TIK. Nasi uczniowie 
mają w tym temacie sporą wiedzę. Odbyła się także debata 
przedstawicieli klas, na której wspólnie ułożyliśmy Kodeks 
2.0. Będzie on obowiązywał w naszej szkole. 

Zespół Szkoły z Klasą klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Izabelinie

Przypominam o upływającym 15 kwietnia 2016 r. 
terminie zapisu dzieci do klasy pierwszej Szkoły Pod-
stawowej w Izabelinie na rok szkolny 2016/2017.

Wzory dokumentów można pobrać ze strony szkoły: 
www.izabelin.edu.pl lub w sekretariacie szkoły 

przy ul. Wojska Polskiego 5
                                                                                                   
Barbara Szummer - wicedyrektor ds. kształcenia zintegrowanego 

nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywienia w formie świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wielo-
letnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie doży-
wiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

* uchwała XIV/115/16 (12 głosów za) w sprawie określenia 
warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych 
od pierwszej opłaty i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 
gruntu oddanego na cele działalności sakralnej. Zgodnie z art. 73 
ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774) właściwy organ może udzielić bo-
nifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych na podstawie uchwa-
ły rady. Uchwała ta winna określać warunki udzielenia bonifikaty 
i wysokość stawek procentowych. Przyjmowana uchwała ustala 
warunki udzielania bonifikat od pierwszej opłaty od nieruchomości 
oddanych w użytkowanie wieczyste oraz od opłat rocznych za użyt-
kowanie wieczyste gruntów oddanych na cele działalności sakralnej 
prowadzonej przez kościoły i związki wyznaniowe mające uregulo-
wany stosunek z państwem. Z tymże, ustalona bonifikata od pierw-
szej opłaty za użytkowanie wieczyste odnosi się do gruntów, które 
będą oddane w użytkowanie wieczyste po wejściu w życie niniejszej 
uchwały.  Natomiast ustalona bonifikata od opłat rocznych z ty-
tułu użytkowania wieczystego ma zastosowanie do nieruchomości 
już oddanych w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem na cele 
działalności sakralnej jak i nieruchomości, które będą oddawane 
w użytkowanie wieczyste na te cele. Jednakże udzielenie bonifikaty 
od pierwszej opłaty czy też opłaty rocznej możliwe jest po spełnie-
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niu warunków przyjętych w uchwale. Dla bonifikaty od pierwszej 
opłaty jak i opłat rocznych przyjęta została jednakowa stawka boni-
fikaty w wysokości 50%. Zasady udzielenia bonifikaty obowiązywać 
będą po upływie 14 dni od daty opublikowania uchwały.

* uchwała  XIV/116/16 (12 głosów za) w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki ewidencyjnej 
nr 536/2 położonej w obrębie Hornówek gmina Izabelin oraz okre-
ślenie wysokości bonifikaty od ceny nieruchomości.

Działka nr ew. 536/2 o pow. 0,0345 ha stanowi własność Gmi-
ny Izabelin. Działka objęta jest ustaleniami obowiązującego planu: 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw 
i Hornówek – część „C” zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Iza-
belin Nr XLIV/286/2001 z dnia 7 listopada 2001 r. (Dz.Urz. Wojew. 
Mazowieckiego Nr 263, poz. 6214). Przedmiotowa działka położona 
jest na terenie przeznaczonym pod adaptację istniejącego cmen-
tarza i jego powiększenie (symbol planistyczny ZC). W przypad-
ku sprzedaży nieruchomości w trybie art. 37 ust. 2 pkt 10 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ może udzielić 
bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 przywołanej 
ustawy. Bonifikata może być udzielona m.in. kościołom i związkom 
wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem, na 
cele działalności sakralnej. Jednakże udzielenie bonifikaty wyma-
ga odpowiedniej uchwały rady, w której ustalone zostaną warun-
ki udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych. Działka 
536/2 sprzedawana jest Parafii Rzymskokatolickiej św. Franciszka 
z Asyżu w Izabelinie na cele działalności sakralnej – cmentarz. Bo-
nifikata jest udzielana pod warunkiem sprzedaży nieruchomości na 
rzecz Parafii Rzymskokatolickiej św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie 
z przeznaczeniem jej na cele działalności sakralnej - cmentarz.

* uchwała  XIV/117/16 (9 głosów za, 3 wstrzymujące) 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Izabelin w 2016 roku.
* uchwała  XIV/118/16 (12 głosów za) w sprawie zatwier-

dzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na  2016 rok.
* uchwała  XIV/119/16 (13 głosów za) w sprawie przyjęcia 

planów pracy komisji stałych Rady Gminy Izabelin na  2016 rok.
* uchwała  XIV/120/16 (13 głosów za) w sprawie przejęcia 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt, która należy do zadań własnych gminy. Na podstawie 
z ustawy o ochronie zwierząt art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie 
zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2013 poz. 856, z późn. 
zm.), Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 
11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, 
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt art. 
11a ust. 7  ustawy o ochronie zwierząt przekazano do dnia 1 lutego 
Projekt Programu w celu zaopiniowania:

Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii – który pismem z dnia 26 
stycznia 2016r. znak: PIW.ZZ.40.2.2016 zaopiniował  projekt ne-
gatywnie. A także Dyrektorowi Kampinoskiego Parku Narodowego 
– który pismem z dnia 20 stycznia 2016r. znak: DLzop 4520/2/16 
zaopiniował pozytywnie projekt Programu oraz Towarzystwu Opieki 
nad Zwierzętami – do dnia 9 marca 2016r. nie przekazało żadnych 
uwag do projektu.

Środki finansowe potrzebne na realizację zadań określonych 
w niniejszej uchwale zostały  zaplanowane i zarezerwowane w bu-
dżecie gminy w wysokości 95 000zł (dział 900 rozdział 90095 pa-
ragraf 4300). Realizacja niniejszej uchwały nie spowoduje wzrostu 
zaplanowanych wydatków.

Iwona Mazurek

Mój dom moja twierdza – jak 
mawiają Amerykanie. Mój dom, 

moim azylem, do którego chcę wracać 
i dobrze się czuć. Czasami nasz dom 
ma wiele lat i potrzebuje odświeżenia, 
powiewu wiosny, czegoś nowego. Nie 
chcemy zmieniać mebli po ukochanej 
babci, ale możemy zmienić ściany.

Zwykłe gładkie ściany po pewnym 
czasie mogą się znudzić. 

Wówczas dobrym rozwiązaniem są 
wypukłe obrazy naścienne,  które nada-
dzą wnętrzu nowy niepowtarzalny cha-
rakter.

Przestrzenne reliefowe kompozycje 
oświetlone światłem, tworzą przy po-
mocy światłocieni niezwykłe, magiczne 
kompozycje. Bardzo dobrze sprawdzają 
się tu motywy roślinne, od wieków obec-

ne i chętnie stosowane we wnętrzach. Wy-
pukłe elementy są podmalowywane barw-
nymi bejcami akrylowymi. 

Takie wykończenie daje wrażenie głębi, 
optycznie powiększa pomieszczenie, a tak-
że chroni relief przed uszkodzeniem. Szcze-
góły kompozycji są zaznaczone przy pomo-
cy farb artystycznych i ich bogatej palety 
kolorystycznej.

 Często wykorzystywane są też bejce, 
z drobinkami złota o różnych odcieniach. 

Pełne blasku muśnięcia malowane 
światłem, sztucznym bądź wpadającym 
przez okno, ożywiają i odmieniają wnętrze. 
Decydując się na taką aranżację ścienną 
mamy gwarancję oryginalności i niepowta-
rzalności. Ogranicza nas tyko wyobraźnia, 
a rezultat może być fascynujący. Każda ze 
ścian ma swoją historię wyczarowaną dla 
mieszkańców, podkreśla ich styl i indywi-
dualizm.

Sprawmy, aby nasze otoczenie było uni-
kalne, dostosowane idealnie dla nas, dające 
relaks, dobrą energię i budzące zachwyt. 

Jeśli jesteś zainteresowany zmianą 
swoich wnętrz spróbuje Ci pomóc. Wejdź 
na moją stronę: www.facebook.com/scia-
nyjakmarzenie, a potem  napisz (art.@
inspiracja.waw.pl) lub zadzwoń do mnie 
(693-646-683).

Grażyna Cholewińska

ŚCIANY JAK MARZENIE

ARTYKU
Ł SPO

N
SO

RO
W

AN
Y



10

Z ŻYCIA GMINY

W poprzednim numerze Listów do Sąsiada w interesujący 
sposób Homo Laskus przedstawił temat więzi człowieka 

i pieniądza.  Czytając ten tekst doszedłem do wniosku, że warto 
zastanowić się, czy aby w pogoni za pieniądzem dającym  niezależ-
ność finansową i sukces zawodowy nie stajemy się  mimowolnymi 
„ofiarami” zjawiska społecznego znanego pod nazwą iluzji ekono-
micznych.  Problematyka tego zjawiska związana jest z jednej stro-
ny z rozumieniem praw ekonomii, a z drugiej – z regułami rządzą-
cymi systemem społecznym. Wiedza, jako konstytutywny element 
rzeczywistości społecznej, jest także tworzywem iluzji społecznych. 
W ujęciu szerokim iluzja oznacza błędne przekonania o elementach 
otoczenia lub błędne, zniekształcone interpretacje rzeczy i zjawisk.  
Zarówno pojęcie iluzji społecznych i ekonomicznych, jak i ich isto-
ta ma źródła behawioralne. W naukach ekonomicznych występują 
3 podstawowe rodzaje iluzji ekonomicznych związanych z pienią-
dzem: iluzje pieniądza, długu i fiskalne.

Iluzje pieniądza
Pomimo tego, iż jesteśmy świadomi występowania zjawiska in-

flacji pieniądza, nieustannie ulegamy licznym błędom poznawczym 
związanym z fluktuacją realnej wartości pieniądza. Przykładem jest 
tzw. iluzja pieniądza polegająca na nie-
rozróżnianiu wartości nominalnych od 
realnych oraz wartości pieniądza w cza-
sie. Ponieważ jedną z funkcji współcze-
snego pieniądza jest mierzenie war-
tości dóbr i usług powstaje pytanie, 
w jaki sposób zbadać swoją sytuację 
finansową, przyrost dochodów za po-
mocą miary, która ulega ciągłym zmia-
nom? Aby tego dokonać musimy zro-
zumieć, że pieniądz to towar jak każdy 
inny, a jego wartość, tak jak wartość 
każdego dobra podlega ciągłym zmia-
nom rozumianym jako inflacja, bądź 
deflacja. W związku z powyższym, nie 
sposób za pomocą nominalnych war-
tości waluty mierzyć zmiany cen dóbr 
i usług czy wynagrodzenia za pracę na 
przestrzeni czasu. Niektórzy badacze, 
poszukując rozwiązania tego proble-
mu, doszli do wniosku, że należy do 
porównań przyjąć jakiś popularny i występujący powszechnie na 
świecie towar. Przykładem tego typu rozważań jest publikowany 
przez The Economist Indeks cenowy Big Maca obrazujący niedo-
wartościowanie, bądź przewartościowanie walut za pomocą porów-
nania cen popularnych kanapek Big Mac w poszczególnych krajach. 
Względną stabilność współczesnym walutom i ogólnoświatowemu 
systemowi finansowemu  zapewniają banki centralne poszczegól-
nych państw, które stoją obecnie na straży wartości pieniądza, 
a ich podstawowym celem – jak same czy władze nimi sterujące 
twierdzą -  jest „walka o niską, stabilną inflację”. Publikacje GUS, 
czy też raporty o inflacji NBP zawierające prognozy zmian wartości 
pieniądza w czasie i inne dane finansowe lub ekonomiczne, umoż-
liwiają nam racjonalnie kształtować swoje zwyczaje konsumpcyjne. 
Jednakże pod wpływem potrzeby, impulsu zakupowego, mediów 
czy znajomych korzystaliśmy w minionych latach  z „atrakcyjnych 
kredytów konsumpcyjnych we frankach”, „chwilówek”, „inwesty-
cyjnych produktów strukturyzowanych”, „opcji walutowych” czy „ 
ubezpieczeń z funkcją inwestycyjną” będących w rzeczywistości 
znacznym i często nieuzasadnionym ekonomicznie obciążeniem 
dla naszych budżetów. Korzystając z tych produktów generowali-
śmy znaczne zyski instytucjom finansowym, z którymi zawieraliśmy 
umowy (zwanym od pewnego czasu „banksterami”), ponosząc cały 
ciężar ryzyk związanych z kosztem pieniądza w czasie i znacznie 
przepłacając ten koszt przy kredytach, lub nie otrzymując odpo-
wiedniego wynagrodzenia w postaci dywidend czy odsetek w przy-
padku produktów inwestycyjnych.  Iluzja pieniądza jest zjawiskiem 
dotyczącym prawie każdego z nas i to pomimo bardzo istotnego 
zwiększenia świadomości ekonomicznej. 

Iluzje długu 
Dla wielu społeczeństw coraz poważniejszym problemem staje 

się dług, gdyż większość narodów, firm i osób prywatnych żyje na 
kredyt. Licznik długu Polski umieszczony przez prof. Balcerowicza 

w centrum Warszawy nadal tyka i w ubiegłym roku przekroczył już 
1 bilion złotych. Niektórzy krajowi specjaliści od finansów publicz-
nych twierdzą, że całkowity dług wewnętrzny i zagraniczny naszego 
kraju (wraz z emeryturami i rentami stanowiącymi dług pośredni, 
zwany także długiem ukrytym) przekroczył 1 bilion, ale EURO, czyli 
jest ponad 4-krotnie wyższy od oficjalnych statystyk publikowa-
nych przez prof. Balcerowicza, Ministerstwo Finansów bądź GUS. 
Ten dług ukryty, nieoficjalny jest jedną z iluzji długu. Warto w tym 
miejscu chyba dodać, że zadłużenie całego współczesnego świa-
ta finansiści i naukowcy wyceniają na prawie 250 bilionów USD 
(3-krotnie więcej od PKB współczesnego świata, które przekracza 
70 bilionów USD), ale ze względu na „inżynierię finansową” (kon-
trakty terminowe, opcje, inne mniej lub bardziej skomplikowane 
produkty finansowe) niektórzy szacują go nawet na poziomie 1,2 
do 1,5 tryliona USD! Dość powszechnie finansiści uznają, że nie tyl-
ko dług ten nigdy nie zostanie spłacony w całości, ale również od-
setki od niego nie będą możliwe do wyegzekwowania,  gdyż kraje 
lub podmioty które ten dług zaciągały będą bankrutować. Dlatego 
też od kilku lat obserwuje się spadające do poziomów bliskich zera 
lub nawet ujemnych stopy oprocentowania depozytów na rynku 
i to nie tylko międzybankowym. Tendencja ta – wg niektórych bę-

dąca efektem działania „niewidzialnej ręki 
rynku” - sprzyja minimalizacji bankructw 
tak państw, jak firm czy osób prywatnych. 
Wszak dobry dłużnik, to taki który spłaca 
raty i odsetki, a nie bankrut. Umożliwia się  
też dłużnikom restrukturyzację długu czy 
daje możliwość zaciągania nowych  poży-
czek na spłatę wysokooprocentowanych 
wcześniejszych. I tu mamy do czynienia 
z kolejna iluzją długu – dłużnicy płacą od-
setki od czegoś, co nigdy nie istniało. Bo 
prawda jest taka, że nowoczesny system 
bankowy wytwarza pieniądze „z niczego”, 
zgodnie z zasadami ilościowej teorii pie-
niądza i jego tworzenia jako kredyt ge-
nerowany w oparciu o posiadane przez 
bank depozyty. Ten proces wytwarzania 
pieniądza kredytowego jest prawdopo-
dobnie najbardziej zdumiewającą „sztucz-
ką iluzjonerską”, jaką kiedykolwiek wyna-
leziono. Jedynym ograniczeniem procesu 

tworzenia pieniądza przez banki w postaci kredytu jest bankowa 
stopa rezerw obowiązkowych, służąca bankowi centralnemu do 
sterowania podażą pieniądza na danym rynku. W Polsce bankowa 
stopa rezerw obowiązkowych spadała z 30% w 1990 r. poprzez 
kilka etapów przejściowych do 3% w 2009 r., by ostatecznie ustalić 
się na poziomie 3,5% od 31 grudnia 2010r. Warto w tym miejscu 
zwrócić uwagę na fakt, że gdyby zmiana stopy rezerw z 30% do 
3% nastąpiła od razu w ciągu jednej nocy, to – wg  teorii finansów 
- realna wartość siły nabywczej posiadanych przez statystycznego 
Kowalskiego pieniędzy na koncie w banku w stosunkowo krótkim 
okresie zmniejszyłaby się 10-krotnie, gdyż po zmniejszeniu sto-
py rezerw z 30% do 3% inflacja wyniosłaby najprawdopodobniej 
1000%. Ponieważ w Unii Europejskiej stopa rezerw obowiązkowych 
wynosi obecnie tylko 1%, więc z każdego 1 000 EUR depozytu – ko-
rzystając z obecnych zasad emisji pieniądza kredytowego - można 
teoretycznie wygenerować, aż 99 000 EUR kredytu, czyli każde 1 
EUR pomnożyć 99-krotnie. Zgodnie z XVIII-wieczną zasadą wypo-
wiedzianą przez Jana Jakuba Rousseau „Pieniądz papierowy zawsze 
będzie dążył do swojej wartości naturalnej” euro jest coraz bardziej 
bliskie jej zmaterializowania się, czyli osiągnięcia wartości równej 
cenie materiału użytego do produkcji eurobanknotu. Należy mieć 
nadzieję, że dzięki istniejącym porozumieniom banków central-
nych całego świata euro, czy inne fiducjarne waluty, nadal będzie 
względnie stabilną walutą,  o ile nie nastąpi jakiś „exit” któregoś 
kraju z Unii.

Ryszard Haczek - Zastępca Wójta Gminy Izabelin

ciąg dalszy tekstu - w kolejnym numerze „Listów do Sąsiada”

ILUZJE PIENIĄDZA
CZYLI O TYM ŻE PIENIĄDZE WYMYŚLILI FENICJANIE, TYLKO DLACZEGO TAK MAŁO?
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Kto dostanie 1% Twojego podatku, 
fiskus czy polska młodzież uzdolniona artystycznie?

WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE

Szczegóły na stronie www.cultura.org.pl

Przekaż 1% swojego podatku 
na rzecz dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie

Dołóż swoją cegiełkę do ich rozwoju artystycznego

Spraw, aby część dochodów państwa przeznaczyć na cel 
związany z ich rozwojem artystycznym

KRS 0000289734
Pamiętaj, że ten 1% z niewielkiej nawet sumy, 

zwielokrotniony setkami wpłat, ma siłę tysięcy !!!

W czwartek 18 lutego w CKI odbyło  się spotkanie 
nt. nowego narzędzia Policji  p.n. Krajowa Mapa 

Zagrożeń Bezpieczeństwa. Projektem zajmuje się Komenda 
Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
w Starych Babicach. Spotkanie prowadził I Zastępca Ko-
mendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego podinsp. Robert Stojak.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa, to narzędzie, 
które pozwoli w przyszłości precyzyjnie wskazać skalę i ro-
dzaj zagrożeń na danym terenie (kraju, województwie, po-
wiecie, gminie). W związku z powyższym organizowane są 
lokalne spotkania, konsultacje ze społeczeństwem, czy też 
z przedstawicielami społeczeństwa (np. radnymi i sołtysa-
mi).

Materiały o różnych zagrożeniach na terenie ogólnopol-
skim, wojewódzkim i powiatowym są sporządzane przez Po-
licję dla mieszkańców i instytucji.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. z-ca wójta gminy Iza-
belin Ryszard Haczek, sołtysi i radni, kierownik GOPS- 
u i kierownik Przychodni Zdrowia, przedstawiciel Zakładu 
dla Niewidomych w Laskach oraz redaktorzy lokalnej prasy. 
Uczestnicy dowiedzieli się o stanie bezpieczeństwa w naszej 
gminie w porównaniu z innymi gminami na terenie powia-
tu. Z informacji za 2015 rok wynika, iż ogółem przestępstw 
na terenie powiatu warszawskiego zachodniego najwięcej, 
bo aż 467 było w gminie Łomianki, 313 w gm. w Starych 
Babicach, 119 w gm. Izabelin, i najmniej 65 w gm. Kampi-
nos. Przestępstwa kryminalne: 86 zdarzeń w Izabelinie, 50 
w Kampinosie i 339 w Łomiankach. Również kradzieży i kra-
dzieży z włamaniem najwięcej było w Łomiankach 92, w St. 

Babicach 73, w Izabelinie 21, i 15 w Kampinosie. Oprócz 
tego osobno kradzież samochodu w Izabelinie 2, najwięcej 
w Łomiankach 6. Łączna liczba ujawnionych wykroczeń Poli-
cji to 20.683, w tym 966 wniosków zostało skierowanych do 
sądów. Ogółem w 2015 roku w wyniku wypadków i kolizji 
drogowych w powiecie 9 os. zostało zabitych, dla porówna-
nia w 2014 roku było  11 ofiar śmiertelnych, na szczęście 
w naszej gminie nie było zabitych. Jeśli chodzi o rannych to 
w powiecie była to liczba 103 osób a w gm. Izabelin – 4 oso-
by. Najczęstszą przyczyną wypadków jest nadal zbyt duża 
prędkość na drodze. Po prezentacji goście zadawali pytania 
i snuli wnioski. Konsultacje zakończyły się podsumowaniem 
i informacją o kanałach przekazywania tej wiedzy do wiado-
mości publicznej. 

 Iwona Mazurek

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA 
NOWE NARZĘDZIE DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA

fot. M
.Starnow

ski
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FERIE ZIMOWE W CKI
FOTOREPORTAŻ

WARSZTATY TANECZNE

WARSZTATY NAUKOWE

WARSZTATY PLASTYCZNE
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SZACHY BĘBNY

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE ZAJĘCIA SPORTOWE

SPOTKANIE Z PIOSENKĄ KONKURSY NA LODOWISKU

Podczas tegorocznych ferii zimowych w zajęciach 
przygotowanych przez Centrum Kultury Izabelin oraz 
seansach Kina za Rogiem uczestniczyło łącznie 1530 dzieci
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W Walentynki 14 lutego br. na scenie 
Pod Łosiem w Centrum Kultury 

Izabelin rozbrzmiewały „Wszystkie ko-
lory miłości”. Nie przypadkowo właśnie 
taki repertuar dobrali artyści Dorota 
Szczepańska (sopran) i Mirosław Feld-
gebel (fortepian), bo to przecież Dzień 
Zakochanych. W kameralnej, klubowej  
atmosferze  przy filiżance kawy i her-
baty, goście wysłuchali znanych i lubia-
nych piosenek o miłości. Wśród nich 
m.in. Serduszko puka, Pierścionek, 
Seksapil, Przetańczyć całą noc, Calling 

WALENTYNKI POD ŁOSIEM
you,  Fly me to the moon, Na pierwszy 
znak i wiele innych.
Wykonawcy zabrali nas w inny świat 
pełen radości i ciepła, ale także no-
stalgii za niespełnionym uczuciem 
i  pogonią  za miłością. Wokalistka, 
poza pięknym głosem zachwyciła pu-
bliczność swoim aktorskim zacięciem, 
a pianista lekkością i profesjonalnym 
wykonaniem.
Myślę, że tak spędzone Walentynki po-
zostaną na długo w naszej pamięci.

Iwona Mazurek

W piątkowy wieczór 26 lutego br. na 
Małej Scenie pod Łosiem w Cen-

trum Kultury Izabelin odbył się recital 
Katarzyny Żak. Pani Kasia to aktorka 
teatralna i filmowa, absolwentka wro-
cławskiej szkoły teatralnej, aktorka 
Teatru Współczesnego we Wrocławiu, 

gdzie zagrała m.in. w spektaklach, 
„Opera za trzy grosze”, „Sztukmistrz 
z Lublina”, „Wariat i zakonnica”, „Piaf”, 
„Lot nad kukułczym gniazdem”. Od kil-
kunastu lat związana ze stołecznymi 
scenami, Teatrem Rampa, w którym 
zagrała m. in. w spektaklach reżyse-
rowanych przez tak znakomitych arty-
stów jak Wojciech Młynarski, Andrzej 
Strzelecki, Maciej Wojtyszko czy Jan 
Pietrzak. Aktualnie można podziwiać 
aktorkę na stołecznych scenach: te-
atru muzycznego Roma oraz w „Ptasz-
ku” teatru Kamienica, spektaklach na 
scenach Komedii i Capitolu, monodra-
mie „Czterdziestka w opałach” (teatru 
Buffo). Widzom znana również z ról 
serialowych m.in. w Miodowych Latach 
czy serialu „Ranczo”, gdzie gra pełną 
ciepła i naturalności postać Solejuko-
wej. Od kilku lat Katarzyna Żak z du-
żym powodzeniem koncertuje, wyko-
nując z recitale. Nagrała dwie płyty, 
w roku 1994 – „Młynarski-Jazz” –stan-
dardy jazzowe z polskimi tekstami, 

PIOSENKI Z DOBRYM TEKSTEM
specjalnie na płytę napisanymi przez 
Wojciecha Młynarskiego oraz w roku 
1995 – „Kolędy na cały rok” z tekstami 
Bogdana Loebla i muzyką Włodzimierza 
Nahornego.
W Izabelinie zaśpiewała kilkanaście 
piosenek znakomitych polskich kompo-
zytorów m.in. Wojciecha Młynarskiego 
(m.in. „Kasia-Blues”, „Miód ze słodkich 
róż”, „Koza u rena” – z płyty „Młynar-
ski-Jazz”), Agnieszki Osieckiej (m.in. 
„Okularnicy”, „Sztuczny miód”, „Szpet-
ni czterdziestoletni”), Jana Jakuba 
Należytego („Nie znam nudy” i „Czas 
młodości”). Program przeplatany był 
barwnymi opowieściami i anegdotami, 
pełnymi humoru, radości, wspomnień, 
ale także głębokiej refleksji. Pozytyw-
na, klubowa atmosfera, która towa-
rzyszyła koncertowi, spowodowała, że 
czas minął bardzo szybko i nadzwy-
czaj przyjemnie. Oby więcej tego typu 
energii towarzyszyło nam w naszym 
życiu.

Iwona Mazurek

DZIEŃ KOBIET W CKI

W niedzielę 6 marca br., na dwa dni 
przed Dniem Kobiet w Centrum 

Kultury Izabelin zaczęło się wielkie 
świętowanie. 
Na deskach CKI wystąpili nasi Se-
niorzy, którzy zaprezentowali swo-
je umiejętności wokalne i teatralne. 
W pierwszej części koncertu z okazji 
Dnia Kobiet wystąpił Zespół Wokalny 
„ECHO”, a następnie „Kabaret Senio-
rów TREMA” wystawił premierowo, 
III część spektaklu „Z życia emeryta”. 

Przedstawienie zagrane z ogromną 
swadą, poczuciem humoru i dobrymi 
tekstami. Na scenie nie zabrakło rów-
nież tańców, które ubarwiły całość.
W kolejnej części obchodów z okazji 
Dnia Kobiet we Francuskiej Rewii Pio-
senek wystąpiła Urszula Blaszyńska, 
która zaśpiewała przy akompaniamen-
cie Andrzeja Paradowskiego (forte-
pian) i Zbigniewa Sękulskiego (akor-
deon). 

Iwona Mazurek
zdjęcia: Janusz Marciniak

fot. J.Marciniak

fot. J.Marciniak
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 „Podróże to nowe miejsca, ciekawi ludzie, zaskakujące przygody i ogromna energia 
– jednym słowem CZAD. Czad to prędkość, zmiany czasu, hotele, lotniska, utracone 

bagaże oraz kraj, w którym Grupa jeszcze nie koncertowała.” 

3 marca w Centrum Kultury Izabe-
lin odbył się koncert Grupy MoCar-
ta. Kwartet smyczkowy „o ambicjach 
kabaretu muzycznego”  (jak mówią 
o sobie muzycy), zabrał izabelińską pu-
bliczność w wyjątkową podróż w pro-
gramie „Ale Czad, czyli podróże Grupy 
MoCarta”. Podczas wspólnej wyprawy 
muzycy snuli swoje muzyczne opowie-
ści o przygodach, jakie ich spotkały 
podczas koncertów, między innymi 
w Chinach, Francji, Kostaryce i egzo-
tycznej Republice Czeskiej, uzupełnia-
jąc występ o zdjęcia i filmy z wypraw.
Połączenie wirtuozerii, kreatywności, 
poczucia humoru muzyków z reper-
tuarem jaki przygotowali artyści (mo-

PEŁNA SALA NA KONCERCIE GRUPY MoCarta

gliśmy usłyszeć utwory od Bacha do 
Beatels’ów czy Urszuli Dudziak) były 
gwarancją udanego koncertu, który 
długo był oklaskiwany przez publicz-
ność.

GN

fot. G.Nowicki

4 marca odbył się wernisaż wystawy 
zbiorowej obrazów z pracowni ma-

larstwa sztalugowego dla dorosłych 
i seniorów. Instruktorem grupy jest 
pani Elżbieta Ptasznik, na wystawę 
swoje pracy przygotowali: Ambroziak 
Krystyna, Bedyński Jerzy, Biernat Ka-
tarzyna, Grabiszewska Iwona, Hajduk 
Magorzata, Jabłońska Jolanta, Miesz-
talska Joanna, Pałyska Joanna, Pon-
cyliusz Renata, Siarkiewicz Krystyna, 
Sołtan Grażyna
Wystawę można oglądać w holu CKI 
do 31 marca 2016 r. 

GN

WERNISAŻ WYSTAWY MALARSKIEJ „ZAWSZE PIĘKNO”

fot. J.Marciniak

fot. G.Nowicki
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Na początku maja 1943 roku przyjechaliśmy z Mamą, 
tobołkami i kozą wagonem towarowym do Warszawy. Na 
Wołyniu został Ojciec, bo Niemcy pozwolili wyjechać tyl-
ko kobietom z dziećmi. W Horochowie zrobiło się bardzo 
niebezpiecznie. Banda UPA w nocy 2 kwietnia zabiła moich 
Dziadków – rodziców Ojca. Wszędzie panował strach przed 
Ukraińcami – trzeba było uciekać. Mama była warszawian-
ką, tutaj mieszkała Jej Mama – Babcia Jadzia i siostra – Cio-
cia Wisia. Tak znalazłem się na ul. Żytniej 19 w mieszkaniu 
Cioci, Wiesława i Jagody – mojej rówieśniczki. Ja wówczas 
skończyłem 6 lat, Jagoda była młodsza o 4 miesiące. Wie-
sław był starszy od nas o 4 lata. Oboje przebywali już na let-
nisku w Izabelinie, gdzie moi Dziadkowie mieli dom z miesz-
kaniami do wynajęcia w sezonie letnim.

Wkrótce i mnie Babcia Jadzia zabrała do Izabelina. Aby 
tam się dostać trzeba było tramwajem dojechać na pętlę do 
Boernerowa. Tam czekała na podróżnych furmanka pana 
Kuczyńskiego, odpowiednio przygotowana z wyściełanymi 
ławkami. Jechało się drogą polną przez obecne lotnisko na 
Bemowie do wsi Gać. Słynna to była wieś z przypowiastki 
o tym, jak to gosposie sprzedawały mleko w Halach Mirow-
skich i na pytanie: a skąd to mleko? Odpowiadały dumnie: 
a z Gaciów pani, z Gaciów!

Nazwa wsi już zanikła, bo z racji postawienia obok 
masztów radiostacji (których też już nie ma) Gać otrzymała 
nazwę Radiowa. Teraz i Radiowa już nie ma, jest za to ulica 
Arkuszowa.

Droga do Izabelina była wybrukowana kocimi łbami 
i jechało się długo, długo. Co prawda furmanka miała koła 
z opon samochodowych, ale jazda nie należała do przyjem-
ności. Mijało się Mościska, Laski, potem już w Izabelinie 
szosa skręcała lekko w prawo, a po lewej stronie ukazywała 
się kilkumetrowej wysokości góra piasku. Ciągnęła się kilka-
set metrów wzdłuż szosy i przypominała pustynię. Wszędzie 
był śliczny rzeczny piasek, gdzieniegdzie wyrastały jałow-
ce i rachityczne sosenki. Było to miejsce gdzie wszystkie 
dzieci izabelińskie, dorośli też, przychodzili bawić się, grać 
w piłkę lub opalać. Furmanka pana Kuczyńskiego dojeż-
dżała do kamienia. W miejscu, gdzie dzisiejsza ulica Tet-
majera dochodzi do szosy, leżał dość duży kamień. Później 
przetransportowano go pod  dom,  gdzie była restauracja 
„Pod kamieniem”. Restauracja spłonęła – kamień chyba też 
gdzieś zniknął.

Do domu szło się prosto ul. Tetmajera, aż do kapliczki. 
Tam należało skręcić w lewo skos i dróżką przez las dojść 
do piekarni. Nie zawsze była ona czynna – często pieka-
rzowi brakowało mąki. Za to już po wojnie, bracia Wikla-
kowie piekli wspaniałe pieczywo, którego zapach roznosił 
się po całym Izabelinie. Za piekarnią skręcało się na lewo 
i przez gęsty zagajnik dochodziło się do małej furtki  w pło-
cie okalającym cały ogród. Była i druga, reprezentacyjna 
furtka wraz z bramą od ul. Poniatowskiego. Po wewnętrznej 
stronie płotu, na całej długości rosły morwy. Przed wojną 
była moda na hodowlę jedwabnika, którego głównym po-
karmem są liście morwy. Przykładem był Milanówek, gdzie 
produkowano jedwab na skalę przemysłową. Nam jednak 
morwa kojarzyła się z pysznymi słodkimi owocami. Białe, 
żółte, różowe – soczyste, smaczne i bardzo słodkie.

DOM, OGRÓD 
I OKOLICE...

Dom był przystosowany do zamieszkania tylko latem. 
Na parterze były 4 mieszkania. Od strony małej furtki 
wchodziło się przez werandę do 2 mieszkań składających 
się z kuchni i pokoju. Z drugiej reprezentacyjnej strony od 
ulicy była duża weranda a nad nią taki sam taras, oplecione 
ciemnoczerwonymi liśćmi dzikiej winorośli. Z małego holu 
wchodziło się do 2 mieszkań, a kręcone schody wprowa-
dzały lokatorów na piętro, gdzie mieściły się 3 mieszkania 
z werandami.

W ogrodzie rosło dużo kwiatów i krzewów, planowo 
rozmieszczonych i zasadzonych. Pamiętam zwłaszcza słodki 
smak nasturcji i zapachy konwalii, które rosły na klombach 
i rabatkach. Wiele alejek przecinało ogród, który często 
w naszych dziecięcych zabawach przemieniał się w miasto. 
Alejki stawały się ulicami, klomby placami a każdy miał swo-
ją nazwę. Była więc ulica Kościuszki, Warszawska, Wiśnio-
wa (rosły tam pyszne wiśnie), był plac Waszyngtona czy 
Słoneczny. Najsłynniejszą była ulica Kozia, oczywiście obok 
mieszkały kozy, ale sławę swą zawdzięczała temu, że mie-
ścił się przy niej budyneczek z wieżyczką do którego i król 
piechotą musi chodzić. Wychodek składał się z 2 kabin, 
otoczony był pachnącymi krzakami bzu i polnych kwiatów. 
Z daleka wyglądał bardzo malowniczo i poetycko. W dru-
gim rogu ogrodu – oczywiście przy ulicy Piwnicznej – była 
(istnieje do dzisiaj!) bardzo pożyteczna piwnica, ze schoda-
mi w głąb, z uroczym kominkiem i specyficzną atmosferą 
wewnątrz. Służyła ona wielu celom, najczęściej pełniła rolę 
lodówki. Były też czasy, gdzie dzielnie spełniała rolę schronu 
przeciwlotniczego lub pomieszczenia służącego do pędzenia 
bimbru.

Oczywiście centralnym i ważnym miejscem w ogrodzie 
była studnia. Tam najczęściej koncentrowało się życie towa-
rzyskie, tam martwiono się, gdy w upały brakowało wody 
lub urwało się wiadro. Obok wyrósł wielki rozłożysty dąb, 
pod nim zawsze stała ławeczka, okupowana najczęściej 
przez starszych przekazujących sobie najnowsze wieści 
i przepowiednie. Był rok 1943 i temat oczywiście mógł być 
tylko jeden – słoneczko wyżej, Sikorski bliżej. 

W roku tym ogród był już nieco zaniedbany. Widać jed-
nak było, że zaplanowano go pięknie i z gustem. Z opowia-
dań starszych wiem, że przed wojną opiekował się nim ce-
niony ogrodnik z warszawskich Łazienek. Dużo było drzew 
owocowych, pyszne wiśnie, mirabelki, słynna (owocująca 
do dziś) jabłonka-papierówka, mająca co najmniej 80 lat. 
Wchodząc z bramy – dużej furtki, po prawej stronie rosło 
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gęsto kilkanaście sosen, w ich środku stał stolik i ławecz-
ki. Podobno to tu lokatorzy i goście najchętniej spędzali 
wieczory, grając w brydża i wdychając izabelińskie powie-
trze. A goście byli niezwykli. Przyjeżdżał Chór Dana na cze-
le z Mieczysławem Foggiem i Władysławem Daniłowskim. 
Wszak mąż Cioci Wisi – Zachariasz Papiernik był członkiem 
tego chóru. Zginął na początku wojny, rozstrzelany przez 
hitlerowców, leży na Palmirach. 

W ogrodzie rosło wiele drzew zasadzonych przez Dziad-
ka Bronisława. Do dzisiaj rosną modrzewie, dęby i mor-
wy. Nie ma tylko klonów, które zasadzone od południowej 
strony tak się rozrosły, że zagrażały fundamentom domu. 
Trzeba je było wielkim trudem wykarczować. Ale to było 
wiele lat później. W tragicznych dniach powstania, między 
klonami a płotem był wykopany w ziemi dość duży schron 
przeciwlotniczy. Były dnie, a zwłaszcza noce, kiedy pociski 
latały tuż nad dachem domu, samoloty wyżej toczyły zacie-
kłe walki – było bardzo niebezpiecznie, lokatorzy chroniąc 
się spędzali wiele godzin w tym schronie. Był on dość głębo-
ki, mogło się tam zmieścić ok. 30 osób, strop tworzyły grube 
belki przysypane ziemią i darnią.

Przeszło 70 lat temu Izabelin wyglądał zupełnie inaczej. 
Domów było niewiele, drzewa liściaste rosły jak na lekar-
stwo, wszędzie był tylko piasek, krzaki jałowca, wrzos i ra-
chityczne sosenki. Spoglądając z werandy na 1 piętrze widać 
było skraj lasu, przed którym obecnie jest osiedle Feniks. Na 
jego miejscu była malownicza i tajemnicza łąka z bagnami 
po środku. W końcu Poniatowskiego była (i chyba jest jesz-
cze) nieduża czarna chatka nazywana przez dzieci Domkiem 
Baby Jagi. Po drugiej stronie dzisiejszej ulicy Chodkiewicza 
były już wtedy dwie murowane wille letniskowe. W koń-
cu dzisiejszej ulicy Krótkiej była gajówka, w której miesz-
kał i urzędował gajowy Trzcianka. Miał on 4 czy 5 synów, 
naszych rówieśników, którzy często przychodzili do nas 
na wspólne zabawy – oczywiście bawiliśmy się najczęściej 
w wojnę. Po drugiej stronie łąki było gospodarstwo rybac-
kie pana Kozłowskiego, składające się z dwóch zadbanych 
i pielęgnowanych stawów hodowlanych. Nie pamiętam, 
żeby można było kupić u niego ryby, natomiast chyba miał 
krowę, bo przed powstaniem kupowaliśmy u niego mleko. 
Całe gospodarstwo było ogrodzone i wstęp na stawy był 
zabroniony. Natomiast tuż za płotem znajdowała się naj-
większa atrakcja Izabelina – wtedy zwana jeziorem, lub 
skromniej stawem, jeszcze później kałużą. W upalne dni, 
wiele osób dorosłych, a dzieciaki to wszystkie, chłodzili się 
tam, kąpali a nawet pływali. Nawet kilka lat po wojnie ów 
stawek cieszył się powodzeniem, póki zupełnie nie wysechł. 
Na Tetmajera przed domem Kozłowskiego była murowana 
willa z tarasem i dużym ogrodem. Rosły tam wspaniałe tru-
skawki,  które sprzedawała starsza Pani nazwana przez nas 
Babcią Truskawkową.

Wychodząc z dużej furtki, po drugiej stronie Poniatow-
skiego była dość duża polana, cała pokryta czystym, rzecz-
nym piaskiem. To było miejsce naszych całodniowych za-
baw. Tu budowało się z suchych gałęzi i igliwia domy i całe 
miasta. Były ulice, place, mosty nawet wieżowce na wzór 
Prudentialu. Wszystko zbudowane solidnie, a kiedy nam 
budowa się znudziła, posypywaliśmy obiekty prochem i za-
czynała się zabawa w wojnę. Nadlatywały samoloty, zrzu-
cały bomby, miasto się paliło jak prawdziwe. Proch, naboje 
czy inne akcesoria wojskowe można było łatwo  zdobyć. 
Poniewierały się one po Izabelinie, zwłaszcza wtedy kiedy 
Niemcy przeprowadzali ćwiczenia (jeszcze przed powsta-

niem). Biegaliśmy na drogę do Sierakowa, tam żołnierze 
kopali dołki głębokie na ok. 70 cm, do dołku wskakiwał żoł-
nierz a nad nim przejeżdżał czołg. Lub kładli się żołnierze 
w dwóch rzędach dość blisko od siebie, najeżdżał na nich 
czołg a oni w ostatniej chwili musieli odczołgać się od gą-
sienic. Dla nas to była wielka frajda oglądać to widowisko, 
zwłaszcza że po ich odjeździe znajdywaliśmy naboje, łuski, 
a czasem trafiło się znaleźć coś ciekawszego. Wszystkie na-
sze zabawy kończyły się zabawą w wojnę lub w powstanie. 
Zasada była prosta: polakami byli chłopcy, natomiast rolę 
Niemców spełniały dziewczyny. Oczywiście zawsze musieli 
zwyciężyć Polacy. W deszczowe dni zabawa przenosiła się 
do mieszkań. Ja i Wiesław mieliśmy kolekcję ołowianych 
żołnierzyków. Podłoga na werandzie była świadkiem niejed-
nej bitwy. Były przegrupowania wojsk, potyczki strategiczne 
i walki czołgów. Oczywiście wojska polskie były pod nad-
zorem moim i Wiesława, Jagoda opiekowała się Niemcami 
i zawsze musiała zwyciężyć Polska. Dzieci było sporo, na 
parterze mieszkali Bieniasowie z trójką naszych rówieśni-
ków, przychodzili bracia Trzciankowie, byli starsi i młodsi, 
chłopcy i dziewczyny, oczywiście wszyscy najczęściej bawili 
się razem w wojnę. Sporadycznie graliśmy w serso (czy ktoś 
teraz wie jak się gra w serso?). Starsi i odważniejsi chłopcy 
lubili zabawy bardziej ekstremalne np. na dużym kamieniu 
kładli nabój karabinowy i drugim kamieniem rzucali w nie-
go. Wygrywał ten którego pocisk trafił w drzewo.

W tym czasie były w Izabelinie trzy sklepiki, często nie-
czynne z powodu braku towaru. Najoperatywniejszy był 
handel pani Wróblowej znajdujący się przy szosie, w miej-
scu gdzie później sprzedawała pani Marta. Najbliżej nas był 
sklepik pani Grotowej przy ul. Kościuszki. Była jeszcze bud-
ka przy drodze do Sierakowa, ale tam sprzedawano jedynie 
owoce i warzywa. Wielką frajdą była wyprawa do sklepu, 
gdzie przy okazji zakupu soli, zapałek lub ziemniaków moż-
na było posmakować wspaniałej lemoniady, cukierków owo-
cowych lub dropsów. Oczywiście na początku sierpnia 44 
i te sklepiki były zamknięte. Otwarto je po wyzwoleniu, ale 
żywot ich był różny. Jedynie sklep pani Wróblowej przetrwał 
lata i pomimo różnych nazw i właścicieli trwa do dzisiaj. 
Jego dawnej właścicielki nikt już w Izabelinie chyba nie pa-
mięta, ale wiem z opowiadań Babci, że istniał w tym miejscu 
sklepik już na początku lat 30-tych.

Marzeniem naszym było posiadanie piłki lub roweru. 
Musieliśmy zadowolić się jedynie wycinanymi z tektury sa-
molotami, okrętami lub domami. Wieczorami lub w niepo-
godę kleiliśmy modele, a potem bawiliśmy się nimi – oczy-
wiście w wojnę. Tak mijało pierwsze lato moje w Izabelinie. 
Od września razem z Jagodą staliśmy się uczniami 1 klasy 
szkoły na rogu Chłodnej i Towarowej. 

Zbigniew Makowski
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muzyka

literatura

2 kwietnia 2016  godz. 19.00
Koncert zespołu Alpha Zero bilety 15 zł 
sala koncertowa CKI

3 kwietnia 2016  godz. 17.00
Wieczór hiszpański Zespół Darate z Malagi /Hiszpania/ 
sala koncertowa CKI, bilety 20 zł

3 kwietnia 2016  godz. 18.00
Recital fortepianowy
/Bethoven, List, Chopin, Ravel/
gra Jagoda Stanicka  
sala nr 124, CKI, Bilety 10 zł

9 kwietnia 2016  godz. 17.00 
Uroczystość nadania tytułu 
Izabelińczyk Roku 2015   
Część artystyczna: Dorota Szczepańska – sopran 
Mirosław Feldgebel – fortepian
sala koncertowa CKI

10 kwietnia 2016  godz. 16.00
Bal seniorów, sala koncertowa CKI

13 kwietnia 2016  godz. 8.00
Koncert „Muzyczne kontrasty/koty, ślimaki i inne 
historie” w wykonaniu muzyków z Filharmonii Narodowej 
w Warszawie dla Szkoły podstawowej w Izabelinie, CKI

16 kwietnia 2016  godz. 17.00
Koncert charytatywny »Pomoc dla Małgosi«
sala koncertowa CKI, wstęp wolny

22 kwietnia 2016  godz. 20.00
Koncert Izy Trojanowskiej 

z zespołem
sala koncertowa CKI, 
bilety 20 i 35 zł

23 kwietnia 2016  godz.18.00
Zespół ludowy „Ożarowiacy”
sala koncertowa CKI, bilety 10 zł

30 marca 2016  godz. 15.00
Czytamy dzieciom 
„Kura Adela. Jak Kura zgubiła pióra” Joanna Krzyżanek
Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny

22 kwietnia 2016  godz. 17.30
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
Rozmowa na temat powieści 
J. Franzena „Korekty”  
Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny

27 kwietnia 2016   godz. 15.00
Czytamy dzieciom 
„Nusia się chowa” Pija Lindenbaum

Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny

sztuka

2.04.2016   godz. 12.00  
Warsztaty bębniarskie
sala koncertowa
bilety 20 zł

16.04.2016  godz. 
11.00 
Warsztaty Lego 
bilety 18 zł

20.04.2016  godz. 18.00 
Warsztaty naukowe Funiversity 
– Gęstość  
sala 224, bilety 20 zł

imprezy cykliczne dla dzieci

30 marca - 22 kwietnia 2016 
Wystawa pokonkursowa: XXI Międzynarodowy 
Konkurs Plastyczny „ Klucz do Ojczyzny” 
Polski Rok – Wielkanoc 2016
hol wystawienniczy CKI, wstęp wolny

1 kwietnia - 22 kwietnia 2016
Wystawa obrazów 
Tadeusza Budzyńskiego
hol wystawienniczy CKI, wstęp wolny

1 kwietnia – 25 kwietnia 2016
Wystawa fotograficzna pt. ” W poszukiwaniu 
indiańskiej przeszłości” – Robert Słaboński, Centrum 
Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego 
pon.-pt. 8.00-15.00 sob-nd 10.00-16.00, wstęp wolny

konkursy
„Konstytucja 3 Maja” –  konkurs plastyczny
Centrum Kultury Izabelin zaprasza osoby w wieku 6-16 lat 
do udziału w konkursie na wykonanie pracy plastycznej – 
technika dowolna.  Prace będą przyjmowane do dnia 
25 kwietnia 2016 roku w sekretariacie CKI. 
Więcej informacji tel. /22/ 752 68 23 /28/

wyprzedaże garażowe
2 kwietnia 2016  godz. 10.00 – 14.00 
Wyprzedaż garażowa w CKI sprzedający – wstęp 10 zł

rekreacja i turystyka
29 kwietnia 2016 godz. 9.00
Wycieczka z pracownikiem KPN. Temat – PTAKI
Zbiórka na parkingu leśny w Truskawiu. Wstęp wolny.
24 kwietnia 2016 godz. 10.00-18.00
Dzień Ziemi. Temat – NISKA EMISJA. Stoisko Kampi-
noskiego Parku Narodowego, Warszawa, Pole Mokotowskie
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spotkania z podróżnikiem
8 kwietnia 2016  godz. 19.00
Nikaragua i Salwador, w krainie 
wulkanów i starożytnych Majów 
 - wykład i pokaz zdjęć przedstawi 
podróżnik Marek Łasisz, sala konfe-
rencyjna nr 124, I piętro Centrum 

Kultury Izabelin, wstęp wolny.

kabaret
19 kwietnia 2016  godz. 20.00

Kabaret Moralnego Niepokoju

sala koncertowa CKI

bilety 60 zł

Uniwersytet Trzeciego Wieku

4 kwietnia 2016  godz.10.00 sala koncertowa CKI
MODA Markiza de Pompadour 
i Maria Antonina - XVIII wieczne 
ikony mody we Francji 
- dr Magdalena Bialic

7.04.2016  godz.10.45 kasy Mu-
zeum Etnograficznego 
KULTURA I OBYCZAJE. Czas świętowania w kultu-
rach w Polsce 
i w Europie - Joanna Czarnocka
Zapisy do 30.03.2016 max. 20 os.

11 kwietnia 2016  godz.10.00 
sala koncertowa CKI 
PODRÓŻE. Jukatan - Ryszard Czajkowski

11 kwietnia 2016  godz.11.30 sala kinowa CKI
Kino seniora: »Apartament« 
biograficzny, Polska 2015, bilety 2 zł

14 kwietnia 2016  godz.10.45 
kasy Łazienek Królewskich
KULTURY I OBYCZAJE. W świetle czerwonych lam-
pionów czyli o ogrodach chińskich w XVIII wiecznej 
Rzeczpospolitej - Joanna Szumańska
Zapisy do 5.04.2016 max. 15 os. 

18 kwietnia 2016  godz.10.00 sala koncertowa CKI
KULTURY I OBYCZAJE. Wizerunki kobiet Afryki 
- dr Urszula Markowska-Manista

21 kwietnia 2016  godz.10.45 kasy Zamku Królewskiego 
KULTURY I OBYCZAJE. Życie paryskie – kultura 
Francji od Rolanda do Picassa - Daniel Artymowski

25 kwietnia 2016 godz.10.00 sala koncertowa CKI
PODRÓŻE. Kurdystan i górski Karabach 
- dr Tomasz Grzywaczewski

25 kwietnia 2016  godz.11.30 sala kinowa CKI
Kino seniora: »Biesy« po latach 
Polska, 2013 reż. A. Wajda, bilety 2 zł

28 kwietnia 2016  godz.10.45 
zbiórka pod pomnikiem Kopernika
HISTORIA. Warszawskie historie miłosne 
– Karolina Półtorak
Zapisy do 18.04.2016 max. 15 os. 

Kino za Rogiem
FILMY DLA DZIECI:

2 kwietnia 2016 godz. 10.00 
FRU
reż. Christian De Vita, 5 lat, 86 min

9 kwietnia 2016 godz. 10.00 
Gabriel
fabularny od 7 lat, 83 min

16 kwietnia godz. 10.00 
Czarnoksięnik z Oz 
animowany od 7 lat, 92 min

23 kwietnia godz. 10.00 
Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta
animowany od 7 lat, 88 min

30 kwietnia godz. 10.00 
Trzech zbójców
animowany od 7 lat, 75 min

FILMY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH:

1 kwietnia 2016 godz. 18.00 
Body/Ciało
Polska 2015 reż. Małgorzata Szumowska; od 16 lat; 88 min

5 kwietnia 2016 godz. 18.00 
Anioł 
reż. Amin Dora; Liban, od 12 lat, 97 min

8 kwietnia 2016 godz. 18.00 
Dawca pamięci
reż. Phillip Noyce, USA, od 12 lat, 93 min

12 kwietnia 2016 godz. 18.00 
Do widzenia, do jutra 
reż. Janusz Morgenstern, Polska, od 12 lat, 86 min

15 kwietnia 2016 godz. 18.00 
Kret 
reż. Rafael Lewandowski, Francja Polska, od 16 lat, 108 min

19 kwietnia 2016 godz. 18.00 
Lewiatan 
reż. Andriej Zwiagincew, Rosja, od 16 lat, 135 min

22 kwietnia 2016 godz. 18.00 
Lęk wysokości
reż. Bartosz Konopka, Polska, od lat 12 , 86 min

26 kwietnia 2016 godz. 18.00 
Niewinni czarodzieje 
reż. Andrzej Wajda, Polska, od 12 lat, 87 min

29 kwietnia 2016 godz. 18.00 
Szef
reż. Jon Favreau, Francja, USA, od 12 lat, 109 min

spotkania autorskie
15 kwietnia 2016  godz. 20.00  
Agata Passent 
spotkanie poprowadzi Marek Gaszyński
akordeon - Janek Stokowski
Mała scena pod Łosiem, bilety 15 zł 

17 kwietnia 2016 godz. 19.00
Grzegorz Górny i Janusz Rosikoń,  autorzy książki 
»Ufam. Śladami Siostry Faustyny« o podróży śladami św. 

Siostry Faustyny.  Sala koncertowa CKI, wstęp wolny.
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Po co Homo Laskus ma rozum? 
Czasami rozum podpowiada 
Homo Laskusowi rzeczy, których 
nie da się zrozumieć. A może da 
się, tylko ograniczenia nie pozwa-
lają czegoś pojąć. Gdy człowieko-
wi, albo Homo Laskusowi braku-
je argumentów na zbicie jakiejś 
teorii, to zaczyna w nią wierzyć. 
Tyle rzeczy na świecie ciągle oka-
zuje się mądrzejsze od człowieka. 
Na przykład potrzeba i niezbęd-
ność narodzin, żeby istnieć oraz 
niezbędność końca losu każdego 

pojedynczego osobnika na tej planecie. Co z tym zrobić? Ro-
zum tu nic mądrego nie chce podpowiedzieć. Tak zwany głos 
wewnętrzny, w który często wierzą ludzie, też potrafi nieźle 
oszukać. Homo Laskus stwierdził nawet, że rozum właściwie 
trochę boli. Czasami nawet bardzo boli. Po co człowiek wie, 
że żyje i że coś musi się zacząć i musi się skończyć. To bardzo 
nieprzyjemna wiedza. 
Homo Laskus zrobił się bardzo senny od tego wysiłku umy-
słowego. Położył się, włączył telewizor po cichu, żeby od-
gonić niepotrzebne myśli. Szybko zapadł w drzemkę, a za 
drzemką zaraz przyszedł do Laskusa sen. Od dawna nic 
mu się nie śniło. Aż tu nagle taka niespodzianka. Pierwszy 
we śnie pojawił się wysoki, elegancko ubrany pan na tle 
rozkwieconej, wiosennej łąki. Już było przyjemnie. Potem 
pojawiły się zwierzęta, małe dzieci bawiące się piłką. Po-
tem nagle, nie wiadomo skąd ukazały się kobiety ubrane 
w dziewiętnastowieczne suknie w przeróżnych kolorach. La-
skus czuł niewiarygodną radość i błogość. Chodził pomiędzy 
tymi wspaniale ubranymi ludźmi, ale nie umiał nawiązać 
z nimi kontaktu. Zrozumiał nagle, że nie może mówić. Że 
coś próbuje powiedzieć, ale słowa, dźwięki nie pojawiały się. 
Trochę go to zaniepokoiło, ale doznanie szczęścia było tak 
wielkie, że niepokój nie był w stanie wyprowadzić go z rów-
nowagi. Strach Szybko odszedł. Laskus we śnie pomyślał, 
że właściwie nie ma o czym mówić, że jest wspaniale i tyle. 
Nagle usłyszał jakiś dziwny dźwięk. Powtarzał się i wresz-
cie zbudził Laskusa. Wstał, spojrzał przed siebie. Telewizor 
grał i dźwięk powtarzał się, ale nie pochodził z tej maszynki 
pokazującej ruchome obrazy. To był dźwięk dzwonka przy 
furtce. Homo Laskus wyszedł z domu. Przed bramą czekał 
listonosz z paczką. Homo Laskus pokwitował przesyłkę.
– Ładny dzień – powiedział listonosz.
– Ładny – potwierdził Laskus – Można powiedzieć nawet, 
że cudowny.
W paczce była książka, którą Laskus zamówił jakiś czas 
temu. Dotyczyła uprawy roślin w ogródku przydomowym. 
Zaczął czytać na werandzie. Opisy uprawy, zdjęcia kwiatów 
i warzyw bardzo mu się podobały. Recepty na uprawę były 
tak proste i jasne w przekazie, że trudno było się oderwać 
od ich zachwycającego znaczenia. Zwykłe proste przepisy 
na uprawę roślin. I wszystko stało się nagle zrozumiałe na 
świecie dla Laskusa. Wiedział już po co ma rozum. Odkrył 
prawdę. Rozum jest po to, żeby rozumieć takie rzeczy jak 
uprawa roślin, które można zjeść i cieszyć się ich widokiem. 
Ale przy herbacie i kanapce z miodem w kuchni trochę po-
smutniał. Bo teraz nie rozumiał istnienia tego świata drugie-
go, tych postaci, które mu się śniły. A były prawdziwe. Miał 
zamknięte oczy, bo spał. Ale wszystko widział. Na pewno. 
Przecież czuł prawdziwy zapach i smak powietrza łąkowe-
go, dotyk pięknych ubrań tych ludzi. Więc znowu nie rozu-
miał po co jest rozum. Może prawdziwości nie da się pojąć. 
Z żadnego świata. A co da się coś zrozumieć, to zaraz nic się 
nie rozumie. I tak na okrągło istnieje cud istnienia.

Rafał Wojasiński

Z ŻYCIA GMINY

•	 wywóz odpadów poremontowych, gabarytowych
•	 sprzątnie terenu
•	 wykaszanie trawy, wycinka drzew

tel.22 722 78 35 , 600 94 33 34 , 606 43 33 37

Izabelin, dnia 16 marca 2016 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pra-
cownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn.zm) oraz 
rozdziałem IV pkt 4 uchwały Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. 
w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego 
(M.P. Nr 30, poz. 235) Komisja Inwentaryzacyjna przy Radzie Gminy Iza-
belin   z a w i a d a m i a, że w dniu 21 marca 2016 r. zostaje wyłożony 
do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny nieruchomości Skarbu 
Państwa położonych w obrębie Izabelin oraz obrębie Laski.

Spis inwentaryzacyjny wyłożony jest do wglądu w siedzibie Urzędu 
Gminy Izabelin przez okres 30 dni tj. do dnia 20 kwietnia 2016 r. w go-
dzinach pracy Urzędu.

Jednostki organizacyjne, organizacje społeczne, zawodowe oraz oso-
by fizyczne mogą wystąpić w powyższym terminie z wnioskiem i zastrze-
żeniem dotyczącym wyłożonego spisu inwentaryzacyjnego. 

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej - Edward Ciećwierz

Interwencje Ochotniczych Straży 
Pożarnych w gminie Izabelin w lutym 2016

Dodatnie temperatury powietrza i zaledwie kilka dni o nie-
wielkich temperaturach minusowych przeważnie w porze nocnej, 
mogły mieć wpływ, co rzadko bywa, że nie miały miejsca poża-
ry od urządzeń grzewczych na paliwo stałe, gazowe i zasilane 
energią elektryczną. Zanotowano 7 wyjazdów interwencyjnych, 
w tym jeden na terenie gminy Łomianki, gdzie strażacy- maryna-
rze z OSP w Izabelinie zostali zadysponowani z łodzią motorową 
do poszukiwania w Wiśle zwłok człowieka. Pomimo 5 godzinnej 
akcji bez rezultatu. W Laskach w dniu 2 lutego br. przy ul. Klo-
nowej strażacy wypompowali wodę z zalanej piwnicy w budyn-
ku mieszkalnym, gdzie awarii uległa sieć wodociągowa, również 
w Laskach przy ul. Sokołowskiego usunięto bardzo pochylone 
drzewo nad budynkiem mieszkalnym, stwarzające zagrożenie 
dla konstrukcji budynku w przypadku silnego wiatru. W dniu 
5 lutego br. załoga OSP Izabelin udzieliła pomocy ekipie Pogo-
towia Ratunkowego w wyprowadzeniu osoby poszkodowanej 
– kobiety z budynku, w którym mieszkała przy ul. Ptasińskiego. 
W dniu 16 lutego przy ulicy Tetmajera 31 w Izabelinie palił się bu-
dynek mieszkalny letniskowy. Akcję gaśniczą  opóźniał czas ocze-
kiwania na ekipę pogotowia energetycznego w celu wyłączenia 
napięcia. W akcji brały  udział 3 zastępy z OSP w Laskach i Iza-
belinie. W Izabelinie C w dniu 15 lutego przy ulicy Skrzyneckiego 
paliły się sadze w przewodzie dymowym, tym razem właścicielowi 
się udało. Brak czyszczenia kanałów dymowych może następnym 
razem być groźnym pożarem budynku, z którego może nikt nie 
wyjść. W dniu 20 lutego br. w Laskach przy ul. Trenów w pusto-
stanie bezdomni prawdopodobnie z Warszawy zaprószyli ogień, 
powstało zadymienie, pożar bez strat. Interweniował jeden za-
stęp z OSP w Laskach.

Płk mgr inż. Edward Gierski
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Przekaż 1% PIT na „Szkołę w Izabelinie” !!!
Nadszedł czas rozliczeń podatkowych i przekazania 1% podatku na wybrany cel. Rady Rodziców Zespołu Szkół w Izabelinie serdecznie 

dziękują wszystkim darczyńcom, którzy wsparli zeszłoroczną akcję 1% realizowaną we współpracy z Instytutem Inicjatyw Pozarządowych. 
Udało się zebrać ponad 13.000 zł. 

Prosimy o przekazanie 1%  także w tym roku.
To olbrzymi wkład, dzięki któremu Rady Rodziców po raz kolejny będą mogły wspierać Szkoły w organizacji licznych inicjatyw, które 

zachęcają uczniów do pracy i rozwoju ich talentów.
Rady Rodziców starają się ambitnie podchodzić do wyznaczonych sobie celów. Chcemy: przeciwdziałać zjawisku agresji i przemocy wśród 

dzieci i młodzieży w ramach programu „Szkoła bez przemocy”; organizować szkolenia dla rodziców i nauczycieli; pomagać nauczycielom 
w organizacji konkursów oraz imprez dla dzieci i młodzieży; wspierać inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i Młodzieżowego Klubu Wolon-
tariusza; organizować stypendia i inne formy wsparcia dla uczniów wybitnie zdolnych lub potrzebujących pomocy; realizować działania na 
rzecz edukacji obywatelskiej młodzieży oraz projekty na rzecz współpracy rodziców i szkoły; wzbogacać ofertę zajęć szkolnych dla uczniów 
SP i Gimnazjum! 

Wpłaty z tytułu 1 % stanowią znaczącą część budżetu Rady Rodziców. 
Wystarczy przy wypełnianiu rocznej deklaracji podatkowej PIT za 2015 rok, w odpowiednim miejscu wypełnić następujące rubryki: 

nr KRS organizacji pożytku publicznego: 0000245554 
cel szczegółowy 1%: Szkoła w Izabelinie 

Istotne jest wpisanie w rubryce „cel  szczegółowy 1%” hasła: „Szkoła w Izabelinie”
Niewypełnienie tego pola lub użycie innych słów może oznaczać, że Rady Rodziców naszych Szkół nie otrzymają środków.

Dziękujemy za zaufanie. 
Rady Rodziców Zespołu Szkół w Izabelinie    

Układanie kostki brukowej 
kompleksowo (z gwarancją) 

tel. 601-30-18-66

Zatrudnię doświadczoną kosme-
tyczkę i zatrudnię lub wynajmę 

stanowisko fryzjerskie. Warunki 
do uzgodnienia.Tel.505 909 987

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
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GABINET STOMATOLOGICZNY
Joanna  Wronkowska

tel. 791 984 484

05-080 Izabelin
ul. Orła Białego 81

22 722 76 77 

Przekaż 1% podatku
Mam na imię Kamil. W wieku 27 lat uległem ciężkiemu 
wypadkowi w pracy. Doznałem ciężkiego urazu kręgosłu-
pa. Od wypadku minęło już 4 lata, a ja nadal potrzebuję 
intensywnej rehabilitacji. Obecnie poruszam się na wózku 
inwalidzkim. 
Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą! Proszę, prze-
każcie 1% swojego podatku. Tak niewiele, a tak DUŻO 
może. Dziękuję za dotychczasową pomoc i proszę o dal-
sze wsparcie.
KRS 0000037220, cel szczegółowy dla Kamila Łuczaka
Pozdrawiam, Kamil 
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Casa dei Bambini Warsaw Montessori School

True Montessori environment
• All lessons conducted in English
• extra curricular activities

(yoga, jujitsu, music, ballet, science and much more)

True Montessori environment
• All lessons conducted in English
• extra curricular activities

(yoga, jujitsu, music, ballet, science and much more)

Casa dei Bambini
ul. Szkolna 16
Izabelin Hornowek

tel: +48 692 099 134
office@warsawmontessori.edu.pl
www.warsawmontessori.edu.pl

Accepting applications for our Izabelin location. Accepting children ages 2,5 - 6

Izabelin, ul. Chłopickiego 40
www.stomatologizabelin.pl
Klinika czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 - 20.00

KliniKa Stomatologiczna

tel. 22 721 80 10 
603 688 819

pracujemy
  na twój uÊmiech

• stomatologia zachowawcza i dziecięca • protetyka
• ortodoncja • chirurgia • implanty • endodoncja • rtg

REKLAMY

PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW

OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

• Zaopiekuję się posesją  lub mieszkaniem na każdych warun-
kach (nauczycielka w wieku zrównoważonym) Tel. 696-137-381
• Nauczyciel  jęz. angielskiego i niemieckiego profesjonalnie 
udzieli lekcji na dogodnych warunkach. Tel. 692-635-616
• Potrzebne korepetycje dla maturzysty z matematyki 
Tel. 79-55-32-310
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3 kwietnia 2016 
godz 17.00
bilety: 20 zł

Maria
 La Campana

WIECZÓR HISZPAŃSKI

Taniec Flamenco

koncert zespołu ludowego

OŻAROWIACY

23 kwietnia 2016
g.18.00

bilety 10 zł

wycieczka 
na Białoruś

Izabelin • Brześć • Kosów Poleski • Rużany • 
Zaosie • Nieśwież • Mir • Bierezowka • 

Nowogródek • jezioro Świteź • Lida • Grodno • Izabelin
więcej informacji: sekretariat CKI tel. 22 752 68 28

1-4 czerwca 2016

cena: 650 zł

izabelin

kultury
centrum


