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FENIKS 
dla wielkiego artysty fotografa 
z Izabelina

fot. Artur Stelmasiak 

W dniu 7 kwietnia 2016 roku podczas uroczystości otwar-
cia targów wydawców katolickich w Zamku Królewskim 
w Warszawie ogłoszono laureatów nagród Stowarzysze-
nia Wydawców Katolickich „Feniks”.  
Wręczenie nagród odbyło się w sobotę 9 kwietnia, w bazylice 
Najświętszego Serca Jezusowego na warszawskiej Pradze.
W ramach tegorocznej edycji przyznano Nagrodę Głów-
ną, Nagrody Specjalne oraz Nagrody i Wyróżnienie aż 
w 15 kategoriach konkursowych (nauki kościelne, edy-
torstwo, historia, duchowość, wydawnictwo muzyczne, 
książka dla dzieci, książka dla młodzieży, literacka, seria 
wydawnicza, publicystyka religijna, świadectwo, eseisty-
ka, multimedia, tłumacz, książka autora zagranicznego).
Nagrodę Specjalną Feniks 2016 – FENIKS „Wiara 
w obiektywie” za wypełnianie przestrzeni publicznej zna-
czącymi wydarzeniami artystycznymi, niosącymi przesłanie 
wartości chrześcijańskich otrzymał – Janusz Rosikoń,   fo-
tograf, współwłaściciel wydawnictwa Rosikon Press. 
Nagrodę wręczyli Kard. Tarcisio Bertone oraz prof. Krzysz-
tof Narecki (prorektor KUL) – przewodniczący Kapituły.
Gratulujemy tej zaszczytnej nagrody naszemu mieszkań-
cowi i życzymy dalszych sukcesów.

JM

Ograniczenie prędkości 
do 30 km 

Na początku kwietnia  br. Zarząd Dróg Powiatowych  na 
drodze powiatowej przed przejściem dla pieszych przy 
skrzyżowaniu ul. 3 Maja z ul. Partyzantów w Laskach 
ustawił znaki ograniczające prędkość do 30 km/godz. 
wraz z wyświetlaczami pokazującymi prędkość z jaką 
porusza się każdy pojazd. 
Radar umożliwia pomiar prędkości nadjeżdżającego sa-
mochodu i wyświetlenie jej na czytelnym wyświetlaczu.  
W bardzo wyraźny i znaczący sposób radar poprawia 
bezpieczeństwo na drodze. W przypadku przekroczenia 
przez nadjeżdżający samochód dozwolonej prędkości 
wyświetla się migający znak ograniczenia prędkości.
Zastosowanie takiego rozwiązania jest próbą podniesie-
nia bezpieczeństwa na tym przejściu dla pieszych.  Duże 
trudności z przejściem na drugą stronę ulicy do pobli-
skich przystanków autobusowych mają niewidomi z po-
bliskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych i Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi 
w Laskach.
Tak drastyczne zmniejszenie prędkości jest próbą pod-
niesienia bezpieczeństwa na tym przejściu dla pieszych.
Wg informacji uzyskanych od Artura Dragana - pracow-
nika Zarządu Dróg Powiatowych w najbliższym czasie 
przed tym przejściem dla pieszych zostaną zainstalo-
wane tzw. „kocie oczka”, które pozwalają dodatkowo 
zwiększyć bezpieczeństwo na drogach i uchronić pie-
szych od wypadków.

JM

Bieg charytatywny – Memoriał im. Zofii Morawskiej
Impreza odbędzie się 19 czerwca 2016 roku od godziny 13.00. Organizatorem biegu jest Towarzystwo Opieki nad 
Ociemniałymi  w Laskach. Wydarzenie będzie się składało z 3 biegów dziecięcych i 1 biegu dla dorosłych od 12 roku 
życia. Ten ostatni,  to bieg charytatywny, pętla około 3 km, czerwonym i niebieskim szlakiem przez KPN. Każdy może 
zrobić  tyle pętli ile da radę, a za każdą sponsor zapłaci pieniądze. Celem biegu jest zebranie środków na cele rehabili-
tacyjne osób niewidomych. Więcej informacji w kolejnym numerze Listów do Sąsiada.

fot. G
.N

ow
icki
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Spotkanie z Olgą Kalicką
W poniedziałek 14 marca br. w Centrum Kultury Izabelin odby-

ło się spotkanie uczniów szkoły podstawowej z Izabelina z aktorką 
młodego pokolenia Olgą Kalicką. Odtwórczyni roli Magdy w popular-
nym serialu Rodzinka.pl opowiadała o pracy aktora - przygotowaniu 
do roli, pracy na planie filmowych, współpracy z innymi aktorami. Na 
zakończenie spotkania przyszedł również czas na pytania od dzieci 
i wspólne zdjęcia. Spotkanie poprowadziła Laura Łącz.

Tekst i fot. GN

W ramach obchodów Roku Henryka Sienkiewicza na Mazowszu 
28 maja 2016 roku w Lipkowie zostanie zorganizowany piknik 
historyczny pn:  Pojedynek podpułkownika kozackiego Jurko 
Bohuna z imć Panem Michałem Wołodyjowskim”, który odtwo-

Agata Passent w Izabelinie
W piątkowy wieczór 15 kwietnia br.  na Małej Scenie pod Łosiem  go-

ściliśmy Agatę Passent. Spotkanie poprowadził Marek Gaszyński dziennikarz 
Polskiego Radia. Podczas rozmowy wielokrotnie był poruszany  temat Agniesz-
ki Osieckiej, która jest matką Agaty. Mówiono o jej tekstach piosenek, twór-
czości artystycznej i życiu. Agata Passent opowiadała o swojej pracy dzienni-
karskiej, pasjach, wartościach oraz o Fundacji Okularnicy. Wieczór urozmaicił 
Jan Stokowski grając na akordeonie i śpiewając piosenki A. Osieckiej.  Na 
koniec został przeprowadzony quiz wiedzy o życiu i twórczości wybitnej poetki 
i autorki tekstów. Kameralna atmosfera imprezy spowodowała, że słuchacze 
mogli się poczuć wyjątkowo.
     IM, fot. J.Marciniak

ODPADY – komunikat
Drodzy mieszkańcy, informujemy, że w ostatnich tygodniach kwietnia firma BYŚ będzie dezynfekować 
pojemniki (najpierw zostaną one opróżnione z odpadów a następnie umyte).
Przypominamy również, że jak co roku, w maju, prowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabaryto-
wych i elektrośmieci sprzed posesji mieszkańców. Prosimy o zapoznanie się z terminami wskazanymi 
w harmonogramie. 
Okres wegetacji roślin rozpoczął się na dobre, więc zaczęły pojawiać się większe ilości odpadów 
zielonych. Terminy ich odbioru wskazane są w harmonogramie (zaznaczone na zielono), wraz z innymi 
terminami odbiorów. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i nie wystawianie odpadów z wyprzedze-
niem. Nie tylko wygląda to mało atrakcyjnie, ale również zachęca chuliganów do robienia bałaganu. 
Informujemy, że na podstawie raportów otrzymanych od firmy BYŚ sprawdzana jest poprawność 
segregacji wszystkich posesji, położonych na terenie gminy Izabelin. 
Odbiorca przy każdym odbiorze odnotowuje ilości worków odebranych od mieszkańców, dzięki czemu 
łatwo można stwierdzić czy segregacja w gospodarstwie domowych jest prowadzona prawidłowo. 
Przy pierwszym stwierdzeniu braku segregacji mieszkaniec zawiadomiony zostanie telefonicznie 
o wykrytych nieprawidłowościach, przy kolejnym otrzyma pisemne zawiadomienie. Za trzecim razem 

odgórnie nałożona zostanie opłata jak za odpady niesegregowane.
Jednocześnie informujemy, że prowadzone są  kontrole ilości osób zadeklarowanych przez właścicieli nieruchomości. Przypominamy, 
że wszystkie osoby zamieszkujące na terenie gminy Izabelin zobowiązane są przystąpić do systemu. Dzieci, w każdym wieku, powin-
ny być w deklaracji uwzględnione.                  MM

Piknik historyczny 
- obchody Roku 
Henryka Sienkiewicza

rzy klimat wydarzeń mających miejsce w „Trylogii”. Na jeden dzień 
polana w Lipkowie zmieni się w wielkie obozowisko historyczne 
złożone z obozu hetmańskiego, pospolitego ruszenia, szwedzkie-
go, kozackiego, turecko-tatarskiego oraz krzyżackiego. Ponad 100 
rekonstruktorów stworzy wyjątkową scenerię na skraju Puszczy 
Kampinoskiej.
Głównym punktem pikniku będzie inscenizacja pojedynku Woło-
dyjowskiego z Bohunem oraz czytanie fragmentów „Trylogii” przez 
wybitnego polskiego aktora - Andrzeja Seweryna.
Oprócz pojedynku zostały zaplanowane atrakcje dodatkowe jak: 
pokaz i nauka tańca przy muzyce dawnej, pokazy fechtunku, poka-
zy husarskie,  pokazy dawnych rzemiosł: kowalstwa, wikliniarstwa, 
tkactwa, bicia monet oraz bednarstwa. Więcej informacji o pikniku 
w następnym numerze Listów do Sąsiada.

JM, fot. Marcin Łada
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PRZYŚWIECA MI DOBRO DRUGIEGO CZŁOWIEKA…

IZABELIŃCZYK ROKU 2015
Tradycja nadawania honorowego tytu-

łu Izabelińczyka Roku sięga w naszej 
gminie roku 2003, kiedy to Rada 
Gminy Izabelin podjęła uchwałę 
w sprawie wyróżniania osób szcze-
gólnie zasłużonych dla wspólnoty 
samorządowej Gminy Izabelin. To 
symboliczne wyróżnienie przyzna-
wane jest osobom, które podjęły 
inicjatywy szczególnie cenne dla 
gminy lub szczególnie zasłużyły się 
dla wspólnoty samorządowej Gminy 
Izabelin. Tak też się stało w sobotę 
9 kwietnia br., gdzie po raz kolejny  
w sali koncertowej Centrum Kultu-
ry Izabelin, odbyła się uroczystość 
nadania tego honorowego tytułu. 
Kapituła, pod przewodnictwem 
Wójta Gminy – Witolda Malarowskiego, ty-
tuł Izabelińczyka Roku 2015 przyznała Pani 
Alinie Rokickiej. Pani Alina od urodzenia 
związana jest z Gminą Izabelin. Tu się uro-

dziła i po ukończeniu Liceum Pielęgniarskie-
go rozpoczęła pracę w Wiejskim Ośrodku 

Zdrowia w Izabelinie. Do dnia dzisiejszego 
pracuje na terenie Izabelina w zawodzie 
pielęgniarki. Była radną, działała w Komi-
sji Zdrowia Rady Gminy Izabelin. Obecnie 

jest członkiem Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych i Zespołu 
Interdyscyplinarnego. Jest dobrym duchem 
naszej Gminy, zawsze życzliwa i chętnie 
niosąca pomoc potrzebującym.  Laureat-

kę nagrody, szanowną kapitułę oraz  
przybyłych gości przywitał wójt Witold 
Malarowski, a laudację odczytała Alina 
Galczak. Laureatka otrzymała buławę 
zwieńczoną głową łosia, herbowego 
króla Kampinoskiego Parku Narodo-
wego oraz bukiet czerwonych róż. Łez 
wzruszenia nie kryła ani rodzina ani 
sama wyróżniona.  

Po części oficjalnej nastąpiła część ar-
tystyczna uroczystości, podczas której  
wystąpiła Dorota Szczepańska (sopran)  
w koncercie pt. „Lata dwudzieste”. Na 
fortepianie towarzyszył artystce - Mi-
rosław Feldgebel. Niespodziankę zro-
biła też wnuczka - Ola Merchel, która 

pięknie zaśpiewała specjalnie na tę okazję 
przygotowaną piosenkę.

Iwona Mazurek
fot. M.Jakutowicz

Pani Alino, jak się Pani czuje po otrzy-
maniu honorowego tytułu Izabelińczy-
ka Roku 2015 roku?
Czuję się szczęśliwa i zaszczycona, że dzięki 
buławie dołączyłam do grona osób zasłużo-
nych dla naszej gminy. Czuję zadowolenie 
i satysfakcję, że doceniono moją pracę na 
rzecz pacjenta i naszej lokalnej społeczno-
ści. Od 33 lat przemierzałam naszą gminę 
odwiedzając pacjentów i pracując w Przy-
chodni Zdrowia. Nie zawsze były to wizyty 
łatwe i miłe. Spotykałam na swojej drodze 
radość narodzin, ale też ból i cierpienie. 
Ilość podpisów na liście poparcia mojej kan-
dydatury świadczy, że potrafiłam sprostać 
wyzwaniom, które niesie los. Zawód, który 
wykonuję jest trudny i odpowiedzialny, ale 
jednocześnie piękny i pełen poświęcenia. 

Mieszka Pani w naszej gminie od uro-
dzenia. Tu się Pani wychowała, wy-
kształciła, tu zaczynała swoją pracę 
zawodową, misję społeczną. Jakie 
zmiany widzi Pani na przestrzeni tych 
wszystkich lat?
To prawda, mieszkam w naszej gminie od 
urodzenia. Tu spędziłam dzieciństwo, cho-
dziłam do szkoły. Pierwszą pracę podjęłam 
w starym Gminnym Ośrodku Zdrowia przy 
ul. Chłopickiego. Nie było tam bieżącej 
wody, kanalizacji ani centralnego ogrze-
wania. Niejednokrotnie woda zamarzała 
w wiadrach, grzaliśmy piecami kaflowymi. 
Do pacjentów chodziło się pieszo lub na 
rowerze, drogi były nieutwardzone. Jedyną 
drogą z asfaltem była ulica 3 Maja. Nie było 
też sprzętu jednorazowego, więc gotowało 
się igły i strzykawki. Powoli sytuacja się po-
prawiała, dostałam nawet samochód służ-
bowy. Przeprowadziliśmy się też do nowego 

Z Aliną Rokicką - Izabelińczykiem Roku 2015 - rozmawiała Iwona Mazurek

budynku (zaadoptowanego  baraku), a póź-
niej do nowego ośrodka przy ul. Tetmajera. 
Powstały nowe drogi i ulice, dwie szkoły. 
Dzięki gminie najwcześniej mieliśmy sprzęt 
jednorazowy do pobrań krwi oraz urządze-
nia, które nam zasponsorowała. Zmiany 
jakie zaszły podczas 33 lat mojej pracy są 
ogromne. Obecnie jest dużo łatwiej z racji 
udogodnień w zakresie sprzętu, diagnostyki 
czy dostępności lekarza.

Podczas uroczystości  usłyszałam wiele 
ciepłych słów na temat Pani poświę-
cenia względem pacjentów i  ludzi po-
trzebujących. O tym, że nawet w święta 
czy dni wolne od pracy jest Pani goto-
wa przybyć z pomocą. Co Panią kieru-
je, że jest Pani w stanie poświęcić swój 
wolny czas dla innych?
Przyświeca mi dobro drugiego człowieka, 
niesienie pomocy naszym mieszkańcom  

jest moją misją z racji wykonywanego za-
wodu oraz miejsca zamieszkania. Nie od-
mówię pomocy cierpiącemu człowiekowi, 
bez względu na to czy są to święta czy dni 
wolne od pracy. Znam bardzo dużo naszych 
pacjentów, bo oprócz przychodni pracuję 
również w terenie. Robię zastrzyki, odwie-
dzam obłożnie chorych, pobieram krew do 
badań laboratoryjnych. Cieszy mnie, kiedy 
widzę, że stan chorych się poprawia i wra-
cają do zdrowia, bo między mną a pacjen-
tami tworzy się swoista więź emocjonalna. 

Przez wiele lat sprawowała Pani wie-
le funkcji  społecznych. Teraz jest Pani 
członkiem Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych oraz 
Komisji Interdyscyplinarnej. Co Pani 
daje praca społeczna? 
Przez dwie kadencje byłam również radną 
Hornówka i  pracowałam w Komisji Zdro-
wia. Myślę, że praca społeczna daje mi 
ogrom satysfakcji z pomocy drugiemu czło-
wiekowi. Mam bezpośredni kontakt z oso-
bami uzależnionymi. Staram się wysłuchać 
ich problemów, zrozumieć sytuację i emo-
cje. To daje mi poczucie spełnienia.

Prywatnie jest Pani szczęśliwą matką 
i babcią. Co jest dla Pani w życiu naj-
ważniejsze?
Najważniejsza jest zdrowa, szczęśliwa ro-
dzina, na którą zawsze można liczyć.

Czego można Pani życzyć?
Zdrowia, sił i cierpliwości, żeby podołać 
wymaganiom jakie niesie życie i kolejnego 
wnuka.

Niech się spełnią Pani marzenia.

fot. M.Jakutowicz
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Referat Inwestycji
- zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji pro-
jektowej rozbudowy Gminnego Przedszkola w Laskach o salę wielo-
funkcyjną;  możliwość utworzenia oddziału żłobka przy przedszkolu
- zatwierdzenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazo-
wieckiego projektu koncepcyjnego przebudowy odcinka drogi wo-
jewódzkiej nr 898 (ul. Sikorskiego) w miejscowości Mościska
- wykonanie linii oświetlenia ulicznego w ul. Łabędziej w Truskawiu, 
na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Południowej

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa
- wykonanie prac związanych z interwencyjną, pozimową naprawą 
nawierzchni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej 
- rozstrzygniecie przetargu publicznego i wybór wykonawcy remon-
tów cząstkowych dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej
- dofinansowanie zabiegów sterylizacji, kastracji i chipowania zwierząt
- udrożnienie fragmentu ul. Zielonej oraz łącznika między ul. Polną 
a ul. Rolną we wsi Hornówek
- wykonanie prac ziemnych związanych z udrożnieniem pasa drogo-
wego ul. Lipkowskiej Wody w Mościskach

Zespół ds. odpadów
- dystrybucja dokumentów w sprawie opłat z tytułu odbioru odpadów
- wystawienie 137 upomnień z tytułu zaległości w opłatach za odpady
- wszczęcie 120 postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Referat Architektury i Geodezji 
- nabycie na rzecz Gminy ul. Polnej w Hornówku (realizacja przed-
wstępnej umowy przeniesienia) 
- sprzedaż działki nr ew. 571/3 o pow. 869 m2 obr. Izabelin 
- nabycie w drodze wywłaszczenia działek z przeznaczeniem pod 
drogi: ul. Łosia i ul. Bobrowa w Truskawiu 
- zakończenie  postępowania w sprawie naliczenia tzw. renty plani-
stycznej (wysokość opłaty 88 163,60 zł)
- wybór projektanta planu zagospodarowania przestrzennego dla 
wsi Izabelin B i rozpoczęcie prac nad planem

Referat Ogólny
- wykonanie remontu części budynku przy ul. Szkolnej w Hornówku 
z przeznaczeniem na  Biuro Obsługi Finansowej placówek oświaty, 
które dotąd miało siedzibę w Centrum Kultury Izabelin
- wykonanie remontu łazienek w budynku komunalnym mieszczą-
cym Ośrodek Zdrowia w Izabelinie
- bieżące przygotowanie uroczystości gminnych 
- podpisanie porozumienia w sprawie służb ponadnormatywnych 
Policji w 2016 r. na terenie Gminy
- pozytywne przejście audytu nadzoru ISO 9001:2009 – System 
Zarządzania Jakością
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej mężczyzn z terenu Gmi-
ny, urodzonych w 1997 roku

Referat Oświaty i Zdrowia Publicznego
- ustalenie harmonogramu rekrutacji do gminnych przedszkoli i Ze-
społu Szkół w Izabelinie
- przygotowanie programu stypendiów sportowych dla młodzieży 
za osiągnięte wyniki sportowe 
- przeprowadzenie ankiety i dokonanie analizy dotyczącej zapotrze-

INFORMACJA O ISTOTNYCH ZADANIACH I DZIAŁANIACH 
REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY IZABELIN I GMINNE JEDNOSTKI

W I KWARTALE 2016 ROKU

bowania w gminie Izabelin na miejsca w żłobku, klubie dziecięcym 
czy przedszkolu dla dzieci urodzonych po 1 stycznia 2013 r.
- przeprowadzenie konsultacji projektu Regulaminu Konsultacji 
Społecznych
- rozliczenie otrzymanych dotacji oświatowych
- udzielenie i rozliczenie dotacji na realizację zadań publicznych 
- ogłoszenie otwartego konkursu ofert i udzielenie dotacji na upo-
wszechnianie sportu na terenie Gminy Izabelin
- ogłoszenie konkursu i udzielenie dotacji na realizację “Gminnego 
Programu Opieki nad Kobietą w Ciąży 2015-2017” w 2016 roku

Skarbnik Gminy    
- dokonanie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie  
kompleksowej kontroli finansowej Gminy Izabelin za 2015 r. oraz 
wyrywkowej kontroli z lat wcześniejszych 
- zamknięcie roku budżetowego 2015 oraz sporządzenie łącznych 
sprawozdań budżetowych za 2015 r. 
- przeprowadzanie bieżącej  kontroli poprawności dokonywanych 
wydatków oraz gromadzonych dochodów
- wykonywanie analiz i opracowywanie wniosków podległych jed-
nostek w sprawie zmiany budżetu

Księgowość budżetowa
- zamknięcie ksiąg rachunkowych Urzędu Gminy oraz Gminy (Organu)
- sporządzenie sprawozdań finansowych za 2015 rok
- czynności przygotowawcze dotyczące sporządzenia sprawozdań 
budżetowych za I kwartał 2016 r. 
- obsługa księgowa projektów: „Programowanie Rozwoju Obszaru 
Metropolitarnego” PROM oraz „Zintegrowane Inwestycje Terytorial-
ne dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” ZIT
- przygotowywanie dokumentów księgowych oraz sporządzanie ze-
stawień do kontroli  RIO w Warszawie

Księgowość podatkowa
- wystawienie decyzji wymiarowych dotyczących podatku: od nie-
ruchomości (4425 szt.), podatku rolnego (137 szt.), leśnego (228 
szt.), łączne zobowiązanie pieniężne (1478 szt.), decyzje zmienia-
jące wymiar (179 szt.)
- wprowadzanie zmian w ewidencji podatkowej i aktualizacja ze-
branych informacji dotyczących użytków gruntów położonych na 
terenie gminy    
- przyjmowanie interesantów oraz wszczynanie postępowań admi-
nistracyjnych zgodnie z ustawą  o  podatkach i opłatach lokalnych 
oraz ustawą Ordynacja podatkowa 
- przygotowanie niezbędnych dokumentów dla kontroli z Regional-
nej Izby Obrachunkowej
- zaksięgowanie deklaracji: podatku od nieruchomości osób praw-
nych (87 szt.), od środków transportowych (31 szt.), wpłat za na-
leżne podatki (3 270 poz.)
- wystawienie tytułów wykonawczych (89 szt.) na kwotę 62 970,00 
zł za zaległości w  podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym
- wystawienie tytułów wykonawczych na kwotę 10 342,00 zł za 
zaległości w  podatku od środków transportowych
- rozliczenie i sprawdzenie prawidłowości poboru podatków pobie-
ranych przez sołtysów 

Ewidencja działalności gospodarczej i wydawa-
nie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- w zakresie podatku VAT - wystawienie 204 faktur sprzedaży, sporzą-
dzenie rejestrów sprzedaży i zakupu, wystawienie deklaracji podatku 
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VAT-7,  przygotowanie dokumentacji dotyczącej wdrożenia konsoli-
dacji podatku VAT w  jednostkach budżetowych Gminy Izabelin
- w zakresie obsługi CEIDG -  złożono 171 wniosków

Przychodnia SPZOZ Izabelin
- uzyskanie certyfikatu ISO 14001:2005 – System Zarządzania Śro-
dowiskiem 
- pozytywne przejście audytu nadzorczego ISO 9001:2009 – Sys-
tem Zarządzania Jakością 
- pozyskanie nowych lekarzy (lekarz chorób wewnętrznych, specja-
lista chorób wewnętrznych i specjalista reumatolog oraz specjalista 
drugiego stopnia chorób wewnętrznych)

Gminna Biblioteka Publiczna
- przystosowanie regałów dla nowych księgozbiorów; założenie no-
wych półek na książki
- zorganizowanie wykładu „Symbole i teologia ikony Bożego Naro-
dzenia” oraz zamknięcie wystawy ikon
- organizacja spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki,  akcji Czytamy 
Dzieciom,  lekcji bibliotecznych dla przedszkolaków oraz wystaw 
malarskich naszych mieszkańców
- spotkanie autorskie z Jerzym Kostowskim, autorem książki „Przy-
wilej wyboru”

Zespół Szkół w Izabelinie
- zorganizowanie dnia otwartego dla przyszłorocznych pierwszokla-
sistów oraz spotkań integracyjnych dla wszystkich gminnych przed-
szkolaków w wieku sześciu i siedmiu lat
- przygotowanie do pozyskania Małego grantu „Porozumienie bez 
Przemocy w rodzinie”
- przeszkolenie nauczycieli w ramach projektu „Ogarnij Inżynierię” 
i opracowanie harmonogramu działań
- przygotowanie do Rodzinnego Pikniku Integracyjnego (pozyski-
wanie patronatów, sponsorów, przygotowanie do druku szkolnej 
książki kucharskiej)
- realizacja projektu „Design dla szkoły, szkoła dla designu”
- przeprowadzenie Międzynarodowego Konkursu Matematycznego 
KANGUR MATEMATYCZNY oraz MIĘDZYNARODOWYCH ZAGADEK 
MATEMATYCZNYCH
- przeprowadzenie Ogólnopolskich Konkursów: LOGICZNEGO MY-
ŚLENIA, ŚWIETLIKA, OLIMPUSA, SYNAPSIKA
- przeprowadzenie akcji bibliotecznych, m.in. NOC BIBLIOTEK, 
UWOLNIJ KSIAŻKĘ
- przeprowadzenie szkolnych i gminnych konkursów recytatorskich

Gminne Przedszkole w Izabelinie 
- nawiązanie współpracy z Akademią Nauki w Warszawie w celu 
przystąpienia do programu unijnego, umożliwiającego realizację 
innowacyjnych metod nauczania w przedszkolu
- udział dzieci w konkursach poza przedszkolnych: Liga Przedszkola-
ka w Łomiankach, konkurs wokalny w Gminnym Przedszkolu w La-
skach, konkurs recytatorski w Zespole Szkół w Izabelinie, konkurs 
o tematyce zdrowotnej „Dzieciństwo bez próchnicy” pod patronatem 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Ministerstwa Zdrowia
- nawiązanie współpracy ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną 
w Ożarowie Mazowieckim w celu realizacji programu „Czyste po-
wietrze wokół nas”
- holistyczne ujęcie tematyki zdrowotnej i ekologicznej w zrealizo-
wanych tygodniach tematycznych: tydzień zdrowia,  tydzień emocji, 
tydzień bezpieczeństwa, tydzień kreatywności

Gminne Przedszkole w Laskach 
- zakup i montaż "tyrolki" na placu zabaw
- kontynuacja współpracy z Gminnym Przedszkolem w Izabelinie – 
zaproszenie dzieci do wzięcia udziału w konkursie piosenki "Z przy-
rodą za pan brat" organizowanym w przedszkolu w Laskach

- kontynuacja współpracy z KPN – udział dzieci z najstarszych grup 
w lekcjach przyrodniczych o tematyce wiosennej
- wycieczka dzieci z najstarszych grup do CKI – zwiedzanie wystawy 
"Lalki polskie - lalki świata"
- opracowanie i wdrożenie regulaminu konkursu plastycznego 
"Z przyrodą za pan brat" skierowanego do przedszkoli z Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego
- przygotowania do wystawienia widowiska artystycznego "4 Żywio-
ły", którym uczczony zostanie Światowy Dzień Ziemi. 

GPWiK „Mokre Łąki”
- wykonywanie zadań powierzonych Spółce przez Radę Gminy, 
obejmujących prace komunalne związane z utrzymaniem porządku 
i czystości na terenie gminy
- realizacja projektu zatrudnienia osób bezrobotnych do wykonywa-
nia prac komunalnych i interwencyjnych
- złożenie wniosku w ramach konkursu POIiŚ o dofinansowanie roz-
budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 
(w przypadku uzyskania dofinansowania zostanie wykonano około 
8750 m kanalizacji sanitarnej i 2800 m  wodociągu; projekt, o wartości 
ok. 12 milionów złotych, obejmie blisko 350 gospodarstw domowych)
- w ramach przygotowania do zwiększonego zapotrzebowania na 
wodę w okresie wiosenno-letnim  wykonanie przeglądu konserwa-
cyjnego oraz czyszczenie studni  
- rozpoczęcie  prac przygotowawczych do budowy kolejnego ujęcia 
wody na potrzeby naszej gminy
- wykonywanie bieżących prac remontowych w obrębie sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)
- kontynuacja wykonywania zadań własnych Gminy oraz zadań zle-
conych przez Wojewodę wynikających z obowiązujących ustaw
- realizacja programów rządowych „ Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”, Karta Dużej Rodziny
- wykonywanie zadań wynikających z programów przyjętych przez 
Radę Gminy Izabelin
- realizacja świadczenia rodzicielskiego
- przygotowanie i wdrożenie programu Rodzina 500+

Centrum Kultury Izabelin
- zorganizowanie podczas ferii zimowych specjalnych dodatkowych 
bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży, m.in. zajęcia z piosen-
ką, warsztaty Lego, warsztaty taneczne: Break Dance, Hip-hop, 
Jazz, warsztaty plastyczne: papieromania, kreatywna plastyka, 
malarstwo; warsztaty komputerowe, szachy, warsztaty naukowe, 
warsztaty bębniarskie; ogółem przez dwa tygodnie ferii w zajęciach 
wzięło udział 1210 osób
- wyświetlenie podczas  ferii zimowych w Kinie za Rogiem 14 filmów  
dla dzieci i młodzieży, stanowiących starannie wybrane i wartościo-
we pozycje polskiej i światowej kinematografii; łącznie w ferie Kino 
za Rogiem odwiedziło 350 dzieci. 
- zorganizowanie na szkolnym lodowisku pokazów jazdy figurowej 
na lodzie, nauki jazdy na lodzie oraz konkursów i zabaw na lodzie 
pod okiem instruktorów  Towarzystwa Łyżwiarstwa Figurowego 
Walley w Warszawie.                     
- obsługa techniczna sztucznego lodowiska  na boisku Zespołu 
Szkół w Izabelinie
- zorganizowanie wystaw malarskich: „Początek” Roberta Jankow-
skiego, malarstwo i grafika Jacka Wolskiego, „Zawsze piękno” – se-
niorów z gminy Izabelin i plastycznych: „Boże Narodzenie” i „Klucz 
do Ojczyzny – Wielkanoc 2016”
- zorganizowanie konkursu plastycznego z okazji Świąt Wielkanoc-
nych
- zorganizowanie dużej wystawy pt. „Lalki polskie – lalki świata”, 
którą odwiedziło 650 osób
- zorganizowanie dla uczniów Szkoły Podstawowej  spotkań: z Olgą 



7

Z ŻYCIA GMINY

Kalicką – młodą aktorką, z Laurą Łącz – która opowiadała o teatrze 
i czytała bajki dla dzieci oraz muzycznego przedstawienia interak-
tywnego pt. „Zaczarowany fortepian”
- organizacja widowiska dla dzieci pt. „ Pastorałka”   w wykonaniu 
Zespołu Pieśni i Tańca Tęcza
- organizacja 3 koncertów na Małej scenie pod Łosiem: koncert 
tenora z Korei, recitalu Katarzyny Żak i koncertu operetkowego na 
powitanie wiosny
- organizacja corocznego koncertu noworocznego w wykonaniu or-
kiestry Romantica i rodzinnego  przeglądu kolęd
- organizacja przedstawienia teatralnego dla dorosłych pt. „Siostrzyczki”
- organizacja w okresie karnawału kilku balów dla dzieci w czasie 
ferii zimowych, dla przedszkola z Lasek i dorosłych mieszkańców 
gminy, m.in. bal Latino, bal ostatkowy
- prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku: zorganizowanie 15 

wykładów, w tym 5 wyjazdowych do Zamku Królewskiego i Łazie-
nek Królewskich w Warszawie
- projekcje w Kinie za Rogiem, które obejrzało 429 osób
- zorganizowanie koncertu Kabaretu Grupa MoCarta,  koncertu pio-
senek francuskich i występu Kabaretu „Trema”
- zorganizowanie eliminacji i przesłuchań do V Mazowieckiego Fe-
stiwalu Piosenki – Izabelin 2016
- organizacja cyklicznych zajęć dla dzieci i dorosłych oraz warszta-
tów: bębniarskich, Lego, naukowo-technicznych Funiversity, umu-
zykalniania dzieci „Gordonki”
- uruchomienie nowych cyklicznych zajęć komputerowych dla dzieci 
z programowania
- zmiana szaty graficznej, skład i wydanie 3 numerów „Listów do Sąsiada”.

Witold Malarowski, Wójt Gminy Izabelin

INTERWENCJE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 
W GMINIE IZABELIN W 2015 ROKU

Informacja opracowana na podstawie danych SWD-ST Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej w pow. Warszawskim Zachodnim.

1. Klasyfikacja wg ilości zdarzeń
Biorąc pod uwagę ostatnie pięciolecie najwięcej zdarzeń z udziałem 
OSP było w 2011 roku, bo aż 264. Z każdym rokiem tendencja była 
spadkowa (2012r. – 135; 2013r. -157; 2014r. – 106; 2015r. – 97). 

Definicje zdarzeń
Pożar to niekontrolowany proces spalania materiałów palnych 
przebiegający w miejscu do tego nie przeznaczonym.
Miejscowe zagrożenie to zdarzenia wynikające z rozwoju cywi-
lizacyjnego i naturalnych praw przyrody nie będące pożarem ani 
klęską żywiołową stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia 
lub środowiska, któremu zapobieżenie lub usunięcie nie wymagają 
zastosowania nadzwyczajnych środków.
Klęska żywiołowa rozumie się przez to katastrofę naturalną lub 
awarię techniczną, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu du-
żej liczby osób, mienia w wielkich rozmiarach albo środowisku na 
znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie pod-
jęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków we współ-
działaniu organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji 
działających pod jednolitym kierownictwem.

2. Klasyfikacja pożarów wg wielkości
Pożar mały to zniszczona, spalona powierzchnia do 70 m² lub kubatura 
do 350 m³. Pożary średnie, duże i bardzo duże odpowiednio większa 
powierzchnia lub kubatura. Nie dotyczy pożarów lasów, gdzie wystę-
puje powierzchnia liczona w hektarach np. do 1 ha pożar mały.
Na przestrzeni 5 lat najwięcej było pożarów małych, pożarów du-
żych i bardzo dużych nie było,  pożary średnie  były 2 w 2011r. i 1 
w 2015r. Najwięcej pozarów małych, bo aż 37 było w 2015 roku, 28 
w 2014, 19 w 2013, 25 w 2012 oraz 27 w 2011.

3. Klasyfikacja miejscowych zagrożeń, które miały 
miejsce w rozbiciu na ich rodzaj
• Wypadki drogowe, wady środków transportu, uszkodzenia szla-
ków komunikacyjnych: 3 - 2015r.; 11 – 2014r.; 8 – 2013r.; 2 – 
2012r., 11 – 2011r.
• Gwałtowne opady atmosferyczne, huragany, silne wiatry: 16 - 
2015r; 19 – 2014r.; 72 – 2013r.; 21 – 2012r., 151 – 2011r.
• Nietypowe zachowania zwierząt i owadów 12 - 2015r; 6  – 2014r.; 
41 – 2013r.; 47 – 2012r., 29 – 2011r.
• Inne przyczyny: 17 - 2015r; 28  – 2014r.; 12 – 2013r.; 29 – 2012r., 
37 – 2011r.
• Alarmy fałszywe: 11 - 2015r; 14  – 2014r.; 5 – 2013r.; 11 – 2012r., 
7 – 2011r.
• Ogółem wszystkich zdarzeń: 48 - 2015r; 64  – 2014r.; 133 – 
2013r.; 99 – 2012r., 228 – 2011r.

4. Ilość zdarzeń w rozbiciu na miejscowości
• Izabelin C:  23 - 2015r; 29  – 2014r.; 55 – 2013r.; 27 – 2012r., 
67 – 2011r.
• Izabelin B:  10 - 2015r; 16 – 2014r.; 16 – 2013r.; 15 – 2012r., 
33 – 2011r.
• Laski: 21 - 2015r; 31  – 2014r.; 25 – 2013r.; 35 – 2012r., 48 – 
2011r.
• Mościska: 15 - 2015r; 8  – 2014r.; 8 – 2013r.; 15 – 2012r., 9 – 2011r.
• Hornówek: 14 - 2015r; 12  – 2014r.; 25 – 2013r.; 13 – 2012r., 
57 – 2011r.
• Truskaw i zaborów Leśny: 13 - 2015r; 7  – 2014r.; 27 – 2013r.; 
26 – 2012r., 45 – 2011r.
• Sieraków: 0 - 2015r; 3  – 2014r.; 1 – 2013r.; 6 – 2012r., 5 – 2011r.
• Pociecha: 0 zdarzeń na przestrzeni ostatnich 5 lat

5. Pożary w rozbiciu na miejsce powstania
• Budynki mieszkalne: 9 - 2015r; 11  – 2014r.; 9 – 2013r.; 9 – 
2012r., 7 – 2011r.
• Budynki gospodarcze i stodoły: 0 - 2015r; 1  – 2014r.; 0 – 2013r.; 
0 – 2012r., 3 – 2011r.
• Altany i baraki: 3 w 2015r, w pozostałych latach 0
• Śmieci, trawy, słoma: 6 - 2015r; 6  – 2014r.; 5 – 2013r.; 9 – 
2012r., 6 – 2011r.
• Samochody ciężarowe i osobowe: 1- 2015r; 2 – 2014r.; 2 – 2013r.; 
1 – 2012r., 3 – 2011r.
• Lasy: 11 - 2015r; 2 – 2014r.; 1 – 2013r.; 4 – 2012r., 6 – 2011r.
• Inne obiekty: 8 - 2015r; 6  – 2014r.; 2 – 2013r.; 2 – 2012r., 4 – 2011r.
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6. Wyjazdy OSP poza teren gminy Izabelin
OSP Laski: gm. Łomianki 6, m.st. Warszawa – 1, gm. Czosnów – 1, 
razem 8
OSP Izabelin: gm. Stare Babice – 2, gm. Ożarów Maz. – 1, gm. 
Łomianki – 1, gm. Czosnów -1, razem 5. Łącznie 13 wyjazdów. 

7. Siły i środki straży pożarnych uczestniczące w dzia-
łaniach ratowniczo gaśniczych
Z - wielkość załogi, S - liczba samochodów, OSP - Ochotnicza Straż 
Pożarna, PSP - Państwowa Straż Pożarna

OSP w 2014 r. (Z 685, S 143), w 2015 r. (Z 776, S 159)
PSP w 2014 r. ( Z 147, S 34), w 2015 r. (Z 177, S 44)
Siły ogółem w 2014 r. Z 832, S 177) 
Środki ogółem w 2015 (Z 953, S 203)

8. Wyposażenie podstawowe OSP w samochody po-
żarnicze
OSP Laski: 1 lekki samochód ratownictwa technicznego, 1 ciężki 
samochód wodno pianowy, 1 średni samochód wodno pianowy 
terenowy, 1 średni samochód gaśniczy wodno pianowy, 1 średni 
samochód podnośnik hydrauliczny, 1 przyczepa jednoosiowa prze-
ciwpowodziowa.
 OSP Izabelin: 1 lekki samochód gaśniczy, 1 ciężki samochód wod-
no pianowy, 1 średni samochód gaśniczy wodno pianowy, 1 lekki 
samochód holownik łodzi, 1 przyczepa jednoosiowa przeciwpowo-
dziowa, 1 łódź ratowniczo motorowa.

płk mgr inż. Edward Gierski

INTERWENCJE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 
NA TERENIE GMINY IZABELIN W MARCU 2016 ROKU

„W marcu jak w garncu” charakterystyczna jak na marzec kapryśna pogoda, dużo opadów deszczowych, niskie temperatury powie-
trza, czasami w porze nocnej poniżej 0, duża wilgotność ściółki leśnej, wyschnięte trawy i zarośla nie stwarzały możliwości  powstawa-
nia pożarów na tzw. terenach zielonych i obszarach leśnych, przez osoby nieprzestrzegające przepisów przeciwpożarowych. Zanoto-
wano zaledwie jeden pożar w budynku mieszkalnym w izabelinie C przy ul. Langiewicza, gdzie paliły się po raz drugi sadze w kominie. 
W Izabelinie B w rejonie ulicy Jana Kazimierza miał miejsce jeden alarm fałszywy spowodowany nieumyślnie. Miały również miejsce 
tzw. trzy miejscowe zagrożenia. W Truskawiu 11 marca przy ul. Lipkowskiej strażacy wynieśli z budynku mieszkalnego obłożnie cho-
rego mężczyznę do karetki pogotowia. W Laskach 9 marca br. przy ul. Trenów neutralizowali środkami chemicznymi znajdującą się 
na jezdni substancję ropopochodne. W dniu 26 marca br. w Mościskach przy ul. Estrady 6 w godzinach rannych   miał miejsce groźny  
wypadek samochodowy , w którym brały udział 3 samochody osobowe, trzy osoby zostały poszkodowane i odwiezione do szpitala. 
W działaniach brały udział cztery zastępy straży pożarnych z OSP w Laskach i OSP w Izabelinie. Zabezpieczono miejsce zdarzenia 
poprzez regulację ruchu drogowego, wyznaczono objazdy, dokonano neutralizacji rozlanych na jezdni płynów eksploracyjnych, udzie-
lono pomocy poszkodowanym.        płk mgr inż. Edward Gierski

Apel!
Zbliżająca się wiosna to okres zwiększonego zagrożenia pożarowego. Przypominamy o przestrzeganiu przepisów 
przeciwpożarowych, a przede wszystkim zakazie rozpalania ognisk i używania ognia otwartego oraz palenia tytoniu 
w miejscach niedozwolonych.

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZANYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
PROJEKTU REGULAMINU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Konsultacje społeczne projektu Regulaminu Konsultacji Społecz-
nych zostały przeprowadzane w terminie od 29 lutego 2016 r. do 
14 marca 2016 r. na podstawie Uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy 
Izabelin z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu 
konsultacji społecznych”. 
Projekt Regulaminu został zamieszczony w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz wyłożony do wglą-
du w wersji papierowej w Referacie Oświaty i Zdrowia Publicznego 
Urzędu Gminy Izabelin oraz przesłany w formie newslettera do po-
nad 1200 subskrybentów.

W konsultacjach wzięło udział:
1) trzech mieszkańców gminy Izabelin, 
2) Stowarzyszenie „DziałajMY”, 
3) Rada Sołecka Laski,
4) grupa radnych reprezentowana przez: Katarzynę Krukowską-
-Wiater,  Joannę Białas, Ryszarda Szymczaka, Jacka Sobieckiego 
i Artura Mączkę-Leonhardta.

Uwagi do projektu Regulaminu Konsultacji Społecznych zgłoszone 
przez Stowarzyszenie „DziałajMY”, Radę Sołecką Laski oraz grupę 
radnych były identyczne. W sumie zgłoszone zostały 54 uwagi do 
konsultowanego projektu Regulaminu Konsultacji Społecznych. 
Urząd Gminy Izabelin ustosunkował się do wszystkich zgłoszonych 

uwag, z których 14 zaopiniował pozytywnie w całości, 27 częścio-
wo, a 13 negatywnie. Zestawienie uwag i opinii Urzędu przedsta-
wiamy do zapoznania się w załączonej tabeli. Zostało ono również 
przekazane uczestnikom procesu konsultacji, którzy podali swój 
email oraz Radnym Gminy Izabelin.
Projekt Regulaminu, uwzględniający pozytywnie zaopiniowane 
przez Urząd uwagi, zostanie zamieszczony na stronie internetowej 
Urzędu nie później niż 20 kwietnia 2016 r. 
Zgodnie z zapisami Uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy Izabelin 
wszystkie uwagi wraz ze stanowiskiem Urzędu Gminy Izabelin 
i projektem Regulaminu Konsultacji Społecznych uwzględniającym 
uwagi pozytywnie zaopiniowane zostaną przekazane pod obrady 
Rady Gminy Izabelin.
W dniu 25 kwietnia 2016 r., o godz. 18.00 w budynku Urzędu od-
będzie się posiedzenie Komisji finansowo-gospodarczej, na którym 
zostanie omówiony zmodyfikowany projekt Regulaminu konsultacji 
społecznych. Jeżeli Komisja przyjmie projekt Regulaminu zostanie 
on przekazany pod obrady Rady Gminy Izabelin w dniu 27 kwietnia 
2016 r. bądź na kolejnej majowej sesji na które zapraszamy uczest-
ników procesu konsultacji.    

Wójt Gminy 
 /-/ Witold Malarowski 

Izabelin, dnia 11 kwietnia 2016 r.
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 Izabelin 11.04.2016r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Izabelin

Uprzejmie informujemy, iż w dniach  25 kwietnia - 20 maja 
2016 r. na terenie gminy przeprowadzone zostaną konsultacje 
społeczne projektu zmian Statutu Gminy Izabelin. 

Projekt zmian Statutu Gminy Izabelin został opracowany w okre-
sie wrzesień 2015 r. – marzec 2016 r. przez powołaną dla tego 
zadania Komisję doraźną Rady Gminy Izabelin w składzie : prze-
wodnicząca – Grażyna Zielińska, członkowie: Edyta Poniatowska, 
Ryszard Szymczak, Artur Mączka-Leonhardt, Bronisława Bieńkow-
ska przy współudziale radcy prawnego p. Pawła Duszyńskiego 
i Zastępcy Wójta p. Ryszarda Haczeka.

Potrzeba wprowadzenia zmian do Statutu naszej Gminy wynikła 
z faktu zmian otoczenia prawnego i społeczno-gospodarczego, ja-
kie miały miejsce  w ostatnich latach. 

W dniu 18 kwietnia 2016 r. o godzinie 19.00 w sali widowiskowej 
Centrum Kultury Izabelin odbyło się pierwsze z trzech spotkań 
poświęconych konsultacjom społecznym projektu zmian Statutu 
Gminy Izabelin, na którym zostały zaprezentowane propozycje 
zmian dokumentu.

Drugie spotkanie o charakterze warsztatów, podczas którego 
będzie można zgłaszać i dyskutować jednocześnie projektowane 
zmiany w statucie, odbędzie się w dniu 9 maja 2016r. o godz. 

19.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Izabelin. 

Trzecie spotkanie, podczas którego zostanie zaprezentowa-
ne sprawozdanie z konsultacji społecznych oraz finalny projekt 
uwzględniający zaakceptowane przez Komisję doraźną uwagi 
i propozycje zgłoszone podczas konsultacji społecznych, będzie 
miało miejsce w dniu 15 czerwca 2016 r. także o godzinie 
19.00 w sali widowiskowej CKI.

Na wszystkie spotkania szczególnie serdecznie zapraszamy także 
radnych, sołtysów, członków rad sołeckich oraz organizacje poza-
rządowe celem ich aktywnego włączenia się w proces tworzenia 
nowego podstawowego dla naszej gminy dokumentu. 

Z projektem Statutu wraz z formularzami do zgłaszania uwag 
będzie można zapoznać się od dnia 18 kwietnia br. w Biulety-
nie Informacji Publicznej Urzędu, na stronie internetowej Urzę-
du (w zakładce „Dla Mieszkańca” - Konsultacje społeczne) oraz 
w Referacie Oświaty i Zdrowia Publicznego Urzędu Gminy Iza-
belin. Mieszkańcy subskrybujący gminny newsletter otrzymają 
wszystkie w/w dokumenty także drogą elektroniczną.

Uwagi do projektu Statutu będzie można składać od dnia 25 
kwietnia 2016 r. osobiście w kancelarii Urzędu, albo przesłać za 
pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub faxu. 

Wójt Gminy Izabelin   
/-/ Witold Malarowski

ZARZĄDZENIE NR  114/2016
Wójta Gminy Izabelin

z dnia 4 kwietnia 2016r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu 
Statutu Gminy Izabelin 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.1) oraz 
Uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 stycznia 
2011r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecznych” 
zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Przeprowadzić konsultacje społeczne projektu Statutu Gminy 
Izabelin stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia, przygoto-
wanego przez Komisję Statutową. 
2. Konsultacje prowadzone będą w terminie od 25 kwietnia do 
20 maja 2016r.

§ 2.
1. Informacja o konsultacjach projektu Statutu Gminy Izabelin 
zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, 
na stronie internetowej Urzędu, na tablicach ogłoszeń w sołec-
twach, w newsletterze oraz przekazana radnym. 

2. Konsultacje odbędą się poprzez:
1) umieszczenie projektu Statutu Gminy Izabelin w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu;
2) umieszczenie projektu Statutu Gminy Izabelin na stronie inter-
netowej Urzędu;
3) udostępnienie w formie papierowej projektu Statutu Gminy 
Izabelin w Referacie Oświaty i  Zdrowia Publicznego Urzędu Gmi-
ny Izabelin w pok. nr 209.

3. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

zgłaszają się do udziału w konsultacjach wypełniając formularz 
do konsultacji, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia a uwagi 
i opinie zgłaszają na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do za-
rządzenia:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 
05-080 Izabelin (decyduje data wpływu  do Urzędu Gminy);
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
b.borys@izabelin.pl;
3) za pośrednictwem faxu na nr 22 722 80 06;

4. Mieszkańcy gminy uwagi i opinie zgłaszają na formularzu sta-
nowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 
42, 05-080 Izabelin (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy);
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
b.borys@izabelin.pl;
3) za pośrednictwem faxu na nr 22 722 80 06;

5. Formularze, o których mowa w ust. 3 i 4 dostępne będą na stronie 
internetowej Urzędu oraz w Referacie Oświaty i Zdrowia Publicznego.

§ 3.
Odbędą się trzy spotkania konsultacyjne z radnymi, sołtysami, 
organizacjami pozarządowymi i Mieszkańcami Gminy Izabelin, 
w dniu 18 kwietnia 2016 r. o godz. 19.00, na którym zostanie za-
prezentowany projekt nowego Statutu Gminy, drugie dnia 9 maja 
2016r. o godz. 19.00 i trzecie dnia 15 czerwca 2016r. o godz. 
19.00  w sali widowiskowej  w  budynku Centrum Kultury Izabelin 
przy ul. Matejki 21 w Izabelinie 

§ 4.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Referat Oświaty 
i Zdrowia Publicznego Urzędu Gminy Izabelin.

§ 5.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

          Wójt Gminy 
 /-/ Witold Malarowski

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz. 1890.
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Ludzie składają się z ok. 60% z wody. Jest 
ona nie tylko niezbędna do życia, ale sta-

nowi również o pięknie krajobrazu. Jest ży-
wiołem, którego człowiek nigdy nie ujarzmił 
do końca, możemy jedynie łagodzić jego 
skutki przez mądre działanie. Każde źródło 
wody należy chronić i próbować zatrzymać,  
choćby na krótki czas  - finalnie i tak dotrze 
do morza. Profesor Kazimierz Dębski powie-
dział, że „Polska to Sahara Europy”. Gorzko 
potwierdza się to w latach suchych. Ludzie 
zmieniają środowisko, ten proces jest stały 
od wieków, im jest nas więcej, tym prze-
biega to gwałtowniej. Dobrze pamiętam 
lata dawnych wsi: Hornówek z łanami zbóż 
i kępami drzew wśród pól, Truskaw, gdzie 
każdy kawałek ziemi był uprawiany i Izabe-
lin, ten szczególnie, bo tu gdzie stoją dziś 
domy, zbierałem grzyby i jagody. Wybrałem 
to miejsce do życia i mieszkania, bo jest 
ono piękne poprzez lasy, bagna, wydmy 
i wodę. Woda to poezja w krajobrazie, ale 
także i duże wyzwanie dla ludzi. Cały te-
ren gminy leży w naturalnej zlewni Kanału 
Zaborowskiego, lewego dopływu rzeki Ła-
sicy. Kanał ten zbiera wody z Hornówka, 
Izabelina, zachodnich obrzeży Warszawy 
(Bemowo), wsi: Klaudyn, Zielonki, Lat-
chorzew, Babice Stare i Nowe oraz Blizne. 
Dzięki temu mamy dostatek wody, czasem 
jest jej nawet za dużo. To wielkie szczęście, 
że mamy taki układ hydrografii terenu. Nikt 
nie chce mieszkać na pustyni. To szczęście 
jest również dużym wyzwaniem dla ludzi. 
Dawniej Kanał Zaborowski zalewał Truskaw 
do ulicy 3 Maja – starsi mieszkańcy to pa-
miętają. 

Pytam więc: Co by było teraz, gdy wody 
jest wielokrotnie więcej? 

Mądre działania człowieka uregulowały i za-
bezpieczyły tereny Gminy, które stanowiły 

od wieków naturalną zlewnię, odbiornik 
wód z zurbanizowanych, wciąż rozwijają-
cych się terenów miast i wsi. Udało nam się 
wykorzystać atut posiadania wody! Powstał 
piękny zbiornik i rozlewiska Mokre Łąki oraz 
odprowadzające wielkie wody: Rów Opa-
skowy i Rów Północny,  mądrze wkompono-
wane w krajobraz, mające bardzo naturalny 
przebieg. Istnieje oczywiście zagrożenie 
wodnymi katastrofami wynikającymi z faktu 
odbioru wód przez Kampinoski Park Naro-
dowy.  Prace hydrotechniczne na terenie 
KPN ze zrozumiałych względów są ciężkie, 
a nawet niemożliwe, co regulują przepisy 
ochrony parków narodowych. Okazuje się,  
że nawet w tak trudnej materii jak współ-
praca z Parkiem Narodowym w dziedzinie 
hydrotechnicznej, zarówno władze Gminy 
Izabelin, jak i my mieszkańcy  wypracowu-
jemy kompromis, w myśl zasady, że dobro 
wspólne jest najważniejsze! Potwierdza to 
powstanie zbiornika Mokre Łąki. Znajduje 
się on na terenie Parku i oprócz walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych,  skutecz-
nie ochrania wieś Truskaw przed zalaniem 
wodami Kanału Zaborowskiego. Można by 
nawet rzec: zbiornik i rozlewiska Mokre 
Łąki  zostały oddane przyrodzie jako dług 
zaciągnięty przez mieszkańców wsi Truskaw 
i Hornówek. W latach wyjątkowo suchych 
jest to miejsce w Parku,  gdzie pozostaje 
woda, tak ważna dla zwierząt i roślin.  Jed-
nocześnie zbiornik ten szczególnie wpływa  
na wody gruntowe przez infiltrację w cha-
rakterystyczne dla gminy piaszczyste pod-
łoże, utrzymując ją na wyższym poziomie. 
Kanał Zaborowski, na wysokości Mokrych 
Łąk, płynie  powyżej jednego metra od 
gruntów Truskawia i naturalnie przy dużej 
ilości wody, gwałtownych zebrań charakte-
rystycznych dla zurbanizowanych terenów 
górnej części zlewni, kieruje ją do Truska-

wia. Powstały zbiornik i rozlewiska powodu-
ją łagodny napływ wód do wybudowanego 
przez Gminę w latach dziewięćdziesiątych 
Rowu Opaskowego, zapobiegając w ten 
sposób katastrofie. Już wielokrotnie zbior-
nik i rów opaskowy ochronił Truskaw przed 
podtopieniem. Stałe przeglądy techniczne 
zbiornika prowadzone przez KPN oraz prace 
gminne na Rowie Opaskowym na terenie 
zarządzanym przez Gminę są gwarantem 
dobrego działania systemu wodnego. Jed-
nak to za mało. Konieczne jest wznowienie 
prac konserwacyjnych na Rowie Opasko-
wym poza granicami Gminy na gruntach 
KPN. Kolejnym zagadnieniem związanym 
z problematyką wody, są bobry, nasi są-
siedzi. Mają one własne potrzeby związane 
z wykorzystaniem wody. Czasami ich prace 
są bardzo niebezpieczne dla ludzi i urzą-
dzeń wodnych, szczególnie przy przelewach 
i groblach. Zwierzęta te czasami jednak 
pomagają.  Przykładem może być przeło-
żenie wypływu wód wezbraniowych Kanału 
Zaborowskiego na lewy brzeg z częściowym 
ominięciem zbiornika Mokre Łąki. Od poło-
wy lat dziewięćdziesiątych trwają prace nad 
zagospodarowaniem wód napływowych 
do Gminy z części Bemowa i okolic. Wzbo-
gaciliśmy nasz krajobraz o element wody. 
Zamiast pustyni,  mamy zieleń ,  jednocze-
śnie chronimy  osady ludzkie przed pod-
topieniem. Jeśli chcemy, by istniał piękny 
i zrównoważony krajobraz,  musimy o niego 
dbać stale, jak o własne ogrody i trawniki. 
Każdy, kto mieszka w Hornówku, Izabe-
linie czy Truskawiu ma tę świadomość, że 
były tam kiedyś pola orne, podmokłe łąki 
i pastwiska. W zamian za nasze domy od-
dajemy tak potrzebne przyrodzie mokradła 
i zbiorniki wody. Woda trafia z powrotem do 
zlewni,  z której człowiek swoim działaniem 
wciąż ją zabiera i wykorzystuje.

Andrzej Wojciechowicz

WODA NAJWIĘKSZYM DOBREM CZŁOWIEKA

Szybkimi krokami zbliża się kolejna, 
dwunasta edycja festiwalu muzyczne-

go „W Krainie Chopina”, który rozpoczyna 
się z początkiem wakacji. Inauguracyjne 
koncerty odbędą się w piątek 24 czerwca  
w kościele w Starych Babicach i w niedzie-
lę 26 czerwca w kościele parafialnym Matki 
Bożej  Królowej Meksyku w Laskach, w któ-
rym wznoszone są wielkie organy. Budo-
wa tego niezwykłego instrumentu trwa od 
2007 roku. W 2008 roku została ukończo-
na budowa małego, dolnego instrumentu, 
z własnym kontuarem, który od tego czasu 

służy w liturgii, oraz podczas odbywających 
się koncertów. Od 2009 roku rozpoczęła 
się budowa dużego instrumentu na chó-
rze. To ogromne i kosztowne przedsięwzię-
cie. Powstały wielkie podesty, na których 
wzniesiono potężne szafy pedałowe wraz 
z wiatrownicami i prospektem. Powsta-
ła szafa i wiatrownice manuału głównego 
(Haupt Werku), zamontowano na chórze 
4-manuałowy kontuar wraz z pełną elek-
troniką, w którym zastosowano najnowsze 
rozwiązania techniczne. Z dotacji Ministra 
Kultury i Dziedzictwa narodowego otrzyma-

KONCERTY XII EDYCJI FESTIWALU MUZYCZNEGO 
W KRAINIE CHOPINA 

NA GŁÓWNYM KONTUARZE LASECKICH ORGANÓW

nych w 2012 i 2013 roku, zostały zakupio-
ne dwie wysokiej klasy dmuchawy i kilka 
bardzo cennych głosów. Zgodnie z decyzją 
obecnego proboszcza parafii w Laskach, ks. 
kanonika Grzegorza Jankowskiego, przez 
ostatnie dwa lata organmistrz Piotr Duda – 
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budowniczy laseckich organów – wykonał 
szereg prac koniecznych do uruchomienia 
głównego kontuaru, do którego podłączony 
został mały, dziesięciogłosowy, dolny in-
strument, dzwony w prezbiterium oraz trzy 
zupełnie nowe głosy Haupt Werku, znajdu-
jącego się na chórze.   Podczas Uroczysto-
ści Wigilii Paschalnej, wierni mogli po raz 
pierwszy usłyszeć przestrzenne brzmienie 
całego instrumentu. Tym samym zakończył 
się kolejny, bardzo ważny etap budowy,  
tego wyjątkowego instrumentu, choć droga 
do jego ukończenia jeszcze daleka. Walo-
ry Wielkich Organów Laseckich będą mogli 
melomani poznać, podczas tegorocznych 
koncertów festiwalowych, organizowanych 
wspólnie z Parafią  w Laskach,  Władza-
mi Samorządowymi Gminy Izabelin  oraz 
Centrum Kultury Izabelin. Swój udział za-
powiedzieli znani polscy organiści. Koncerty 
festiwalowe odbędą się także w kościele 
w Izabelinie oraz w siedzibie KPN. Festiwal 
będzie trwał przez całe lato do 2 październi-
ka i obejmie swoim zasięgiem kilkadziesiąt 
miejscowości w powiatach: warszawskim 
zachodnim i sochaczewskim.   Trwają prace 
nad przygotowaniem tegorocznej edycji. 

Serdecznie zapraszam do współpracy wszystkich, którzy chcieliby pomóc w organizacji tego 
prestiżowego wydarzenia artystycznego. Festiwal poszukuje także partnerów i sponsorów 
strategicznych. Więcej informacji można otrzymać w biurze festiwalu Tel. 603861660, 
mail: poczta@wilkomirski.org.pl

Mariusz Dżyga - Dyrektor Festiwalu

MAŁŻEŃSTWO NA WIEKI, 
CZEMU NIE…
Pokochać to największe ryzyko ze wszystkich. 
To oddanie swojej przyszłości i swojego szczęścia w ręce 
drugiego człowieka. To zaufanie bez reszty, to odsłonięcie 
swoich słabości, ale czym byłoby  życie bez miłości. 

W piątek 1 kwietnia 2016 r. w Centrum Kultury Izabelin od-
było się uroczyste wręczenie medali za długoletnie pożycie 
małżeńskie. Szanownych Jubilatów i ich rodziny przywitał 
wójt gminy Izabelin Witold Malarowski. W swoich pierw-
szych słowach, powiedział, że żeby być ze sobą tak długo, 
trzeba zjeść beczkę soli, ale po 50 latach, ta beczka soli 
przeradza się w wielką cukiernicę pełną cukru, od której na 
dodatek nie dostaje się cukrzycy. Również proboszcz parafii 
w Laskach zabrał głos, mówiąc, iż rodzina jest bardzo waż-
ną komórką, która jest ratunkiem dla świata i dla cywilizacji. 
Niewątpliwie w świecie, gdzie co drugie małżeństwo  roz-
pada  się w przeciągu pierwszych pięciu lat jego trwania, 
jubileusz 50 - lecia jest czymś absolutnie wyjątkowym i nie-
zwykłym. Dlatego również władze kraju pragną wyróżnić 
wytrwałych małżonków. Prezydent RP Andrzej Duda przy-
znał odznaczenie 14 parom z naszej gminy. W uroczystości 
wzięło udział 12 par. Medalistom, którzy nie mogli wziąć 
udziału w spotkaniu ze względu na stan zdrowia,  medale 
zostaną wręczone w późniejszym terminie. Wśród nagro-
dzonych znaleźli się:
Krystyna i Andrzej Fabijańscy,  Helena i Jan Fryczkowscy, 
Maria i Michał Girdwoyń, Halina i Jan Gryta, Jolanta i Piotr 
Knaś, Pelagia i Zygmunt Lasota, Stanisława i Feliks Łukasik, 
Władysława i Jan Manowieccy, Stefania i Tadeusz Marczuk, 
Danuta i Marian Skalscy, Ewa i Henryk Tymińscy,  Kazimie-
ra i Tadeusz Wasilewscy, Zofia i Kazimierz Błaszczyk, Anna 
i Bogdan Szczurowscy. Medale wręczył wójt oraz Dorota 
Kielak – kierownik USC. 
Jubilaci otrzymali również kwiaty i kosze upominkowe. 
Serdeczne gratulacje złożyli także zastępca wójta Ryszard 
Haczek oraz przewodnicząca Rady Gminy Izabelin Grażyna 

Zielińska. Następnie był czas na wspólne pamiątkowe zdję-
cie, uroczysty toast lampką szampana, sto lat i jubileuszowy 
tort. Oprawę artystyczną zapewnił duet DoobieDuo (śpiew 
i gitara), który wykonał przedwojenne utwory o miłości.
To były bardzo wzruszające chwile. Popatrzyłam na wielu 
młodych ludzi będących na sali i ogarnęła mnie nostalgia. 
Pomyślałam, że tylko niewielka ich część zostanie na za-
wsze razem, ale mimo to warto próbować, bo przecież na-
dzieja umiera ostatnia, a prawdziwa miłość ponoć przetrwa 
wszystko.

Iwona Mazurek, fot. G.Nowicki

Urząd Stanu Cywilnego w Izabelinie informuje, iż 
pary małżeńskie, które w 2016 roku będą obchodziły ju-
bileusz 50-lecia małżeństwa bądź obchodziły go w latach 
wcześniejszych, lecz nie otrzymały Medali za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie nadanych przez Prezydenta RP, 
mogą zgłaszać swój jubileusz do Urzędu Stanu Cywilnego 
w Izabelinie (osobiście, przez najbliższą rodzinę lub pod 
nr tel. 22 722 89 39). 

Pary małżeńskie, które zostaną zgłoszone do USC do 
końca czerwca br. otrzymają medale w przyszłym roku.

Informacja dotyczy par małżeńskich, które mają miejsce 
zamieszkania na terenie Gminy Izabelin.

 

BY PRZEKAZAĆ ŚRODKI NA BUDOWĘ WIELKICH ORGANÓW LASECKICH 
WYSTARCZY W DEKLARACJI PODATKOWEJ PIT 

NR KRS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO :

CEL SZCZEGÓŁOWY 1% :   
 

 

"FUNDACJA KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO OCHRONA PRZYRODY, KULTURA I SZTUKA"

Przekaż 1
Na budowê Wielkich 
Organów Laseckich

To Najwiêksza inwestycja 
słu¿¹ca sztuce

w powiecie warszawskim 
zachodnim.

Pozostawmy 
dla przysz

 

BY PRZEKAZAĆ ŚRODKI NA BUDOWĘ WIELKICH ORGANÓW LASECKICH 
DEKLARACJI PODATKOWEJ PIT ZA 2015 ROK WPISA

NR KRS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO : 0000191181

 WIELKIE ORGANY LASECKIE 

"FUNDACJA KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO OCHRONA PRZYRODY, KULTURA I SZTUKA"

Przekaż 1% PIT 
Na budowê Wielkich 
Organów Laseckich 

Najwiêksza inwestycja 
¿¹ca sztuce wysokiej,  

w powiecie warszawskim 
zachodnim. 

ozostawmy coœ CENNEGO, 
dla przyszłych pokoleñ. 

BY PRZEKAZAĆ ŚRODKI NA BUDOWĘ WIELKICH ORGANÓW LASECKICH 
ZA 2015 ROK WPISAĆ: 

0000191181 

 

"FUNDACJA KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO OCHRONA PRZYRODY, KULTURA I SZTUKA" 
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ILUZJE PIENIĄDZA
CZYLI O TYM ŻE PIENIĄDZE WYMYŚLILI FENICJANIE, TYLKO DLACZEGO TAK MAŁO?

CZ. II

Z ŻYCIA GMINY

W części 1 artykułu dowiedzieliśmy się, że współczesny „pie-
niądz” jest towarem, którego cenę stanowi procent, a „wy-

twarzany” jest w postaci kredytu przez banki w oparciu o posiadane 
depozyty ich klientów. Poznaliśmy także 2 grupy iluzji ekonomicz-
nych: iluzje pieniądza i iluzje długu. Pora na trzecią grupę iluzji 
związanych z pieniądzem.

Iluzje fiskalne
Do grupy iluzji fiskalnych, należą zjawiska polegające na błęd-
nym interpretowaniu prawdziwych kosztów i korzyści działalności 
firm czy instytucji lub władz państwowych przez jednostki. Nieco 
bardziej dojrzali Mieszkańcy zapewne pamiętają, jak w latach 80-
tych i na początku 90-tych głównym problemem stabilizacji naszej 
waluty i budżetu kraju w medialnym przekazie był bardzo wysoki 
wzrost płac. Rząd wprowadził tzw. popiwek, czyli podatek od po-
nadnormatywnych wypłat wynagrodzeń celem ograniczenia tego 
wzrostu. Oczywiście przyczyny braku stabilizacji waluty krajowej 
i budżetu leżały gdzie indziej – rząd m.in. wywołał inflację wskutek 
dodruku złotówek, a płace ją po pro-
stu goniły. Gdy pod koniec lat 90-tych 
rząd wprowadzał reformę emerytalną, 
z Otwartymi Funduszami Emerytalny-
mi jako tzw. II filarem kapitałowym, 
zauroczono wielu rodaków wspania-
łymi reklamami o podróżach na eme-
ryturze, które zapewnić miały środki 
zgromadzone właśnie w OFE, podczas 
gdy cała operacja reformy emerytalnej 
miała na celu akurat wręcz przeciw-
ne zadanie - zmniejszenie wielkości 
wypłacanych emerytur m.in. poprzez 
redukcję t.zw. współczynnika zastąpie-
nia (za wyjątkiem nielicznych uprzy-
wilejowanych zawodów i służb, dzięki 
czemu agent „Tomek”, kilka lat temu, 
mógł zostać najmłodszym emerytem 
w III RP z przyzwoitą emeryturą rzędu 
1000 EUR mając ukończone tylko 34 lata). Dlatego nie dziwi iryta-
cja i protesty emerytów, którzy stali się nimi po 2010 r. i z II filaru 
– w wyniku także kryzysu i tąpnięcia krajowej giełdy – otrzymują 
jedynie kilkanaście złotych miesięcznie.

Z różnymi przejawami iluzji fiskalnych mamy do czynienia także 
w samorządach. Zjawisko to polega w tym przypadku na błędnym 
(nieświadomym) interpretowaniu przez mieszkańców i radnych 
danej jednostki samorządu terytorialnego, prawdziwych kosztów 
i korzyści działalności władz publicznych. W świetle badań prowa-
dzonych przez Narodowe Centrum Nauki pt. „System finansowania 
samorządu terytorialnego a kreowanie i utrwalanie iluzji fiskalnych” 
przez prof. B. Guziejewską zjawisko to jest powszechne w skali nie 
tylko naszego kraju. Niezrozumienie to może wynikać z logicznego, 
społecznego czy ekonomicznego punktu widzenia. System trans-
ferów wewnętrznych, dochody gmin z tytułu udziału w podatkach 
państwowych, wielość subwencji i dotacji z budżetu, dotacje i kon-
kursy unijne, czy ponoszone koszty świadczeń wyrównawczych 
(znanych jako Janosikowe), a także długookresowe ograniczenia 
budżetowe są wyjątkowo skomplikowane. Jeżeli dojdzie do tego 
nieświadomość rzeczywistych kosztów usług publicznych ponoszo-
nych przez samorząd (są bowiem zaniżane), skutkującą zgłasza-
niem przez mieszkańców bądź radnych wyższego zapotrzebowania 
na usługi komunalne niż jest to możliwe do zaspokojenia przez 
gminę, to mamy kolejny przejaw iluzji fiskalnej. Konsekwencją iluzji 
fiskalnych jest stały wzrost wydatków publicznych oraz poszukiwa-
nie źródeł dochodu, czy przyczyn powstawania długu, lecz nie tam 
gdzie należy lub wypadałoby ich poszukiwać. Zjawisko stale rosną-
cych wydatków samorządów na świecie zauważył jeden z wybit-

nych finansistów i zostało ono od jego nazwiska nazwane prawem 
Wagnera. Wraz z rozbudową infrastruktury i wzrostem jakości oraz 
rodzajów świadczonych usług komunalnych koszty – i liczba urzęd-
ników - muszą rosnąć.

Przykładem iluzji fiskalnej w naszej gminie jest m.in. często wystę-
pujące przekonanie, że gminny udział w podatku od osób praw-
nych CIT jest bardzo istotnym dochodem naszej gminy, podczas 
gdy przyniósł on w 2015r. jedynie 160 tys. zł, a udział w podatku od 
osób fizycznych PIT oraz podatki i opłaty lokalne dały łącznie 33,2 
mln zł. Podobnie pojawiają się lokalnie także stwierdzenia, że na-
sza gmina „marnotrawi” pieniądze, bo przeznacza ponad 20,6 mln 
złotych na wynagrodzenia i pochodne dla „urzędników” co wg osób 
tak twierdzących stanowi „połowę budżetu” gminy, podczas gdy 
prawda jest taka, że około ¾ z tej kwoty stanowią wynagrodze-
nia nauczycieli i personelu pomocniczego szkół i przedszkoli (215 
etatów), w których uczy się łącznie aż 1355 dzieci. W niektórych 
mediach lokalnych i wypowiedziach radnych pojawiają się także 

głosy, że zadłużenie tak naszej gminy, jak 
i spółki Mokre Łąki jest bardzo wysokie, 
podczas gdy faktycznie jest znacznie po-
niżej dopuszczalnych prawem wskaźników 
(tzw. Indywidualnego Wskaźnika Zadłu-
żenia, określonego ustawą o finansach 
publicznych) i na bezpiecznym poziomie, 
bo w przypadku gminy nie przekraczają-
cym 1/3 budżetu, a w przypadku spółki 
współczynnik  zadłużenia (kapitały obce / 
kapitały ogółem) wynosił 12,2% na dzień 
31.12.2015r.   Niektóre przejawy istnienia 
iluzji fiskalnych w naszej gminie – w na-
wiązaniu do badań prof. Guziejewskiej - 
mamy więc zidentyfikowane. Trzeba być 
tego świadomym, że niektóre media i lu-
dzie w nich występujący czasami kreują 
iluzje. I to nie zawsze nieświadomie.

Warto w tym miejscu podkreślić, że przy 
tak niskim jak obecnie poziomie odsetek od kredytów, uzasadnione 
jest wręcz - z ekonomicznego punktu widzenia - skorzystanie z kre-
dytów inwestycyjnych celem sfinansowania oczekiwanych przez 
większość mieszkańców inwestycji infrastrukturalnych i społecz-
nych zgłoszonych i przyjętych do niedawno uchwalonej Strategii 
zrównoważonego rozwoju naszej gminy do 2030 roku. Taki zastrzyk 
środków finansowych pozwoliłby na domknięcie luki infrastruktural-
nej w stosunkowo krótkim okresie.

Czy można uniknąć iluzji dotyczących 
pieniądza, czyli historia Wörgl Schilling
Wydaje się, że uniknięcie iluzji z pieniądzem związanych możliwe 
byłoby jedynie w przypadku, gdyby pieniądz zaczął służyć czło-
wiekowi, a nie rządził człowiekiem jak obecnie. Aby to nastąpiło, 
pieniądz musiałby przestać być tak pożądanym, trudnym do uzy-
skania w większych ilościach i drogim, z powodu odsetek, towarem 
jak w czasach nam współczesnych. Czy jest taka sytuacja możliwa? 
Okazuje się, że jak najbardziej, i to nie tylko w teorii.

 W mojej ocenie najciekawszym rozwiązaniem – oprócz ludnościo-
wej koncepcji pieniądza wdrożonej w niektórych krajach arabskich, 
w których pieniądz funkcjonuje bez procentu - pozwalającym na 
uniknięcie iluzji z pieniądzem związanych był eksperyment wprowa-
dzenia lokalnej miejskiej waluty, zrealizowany w czasach Wielkiego 
Kryzysu, przez burmistrza austriackiego miasteczka Wörgl - Mi-
chaela Unterguggenbergera. W latach 1930-31 miasteczko Wörgl 
doświadczało typowych negatywnych skutków kryzysu: rosnącego 
bezrobocia (500 osób w mieście i 1000 na przedmieściach nie mia-
ło pracy), braku środków do życia u ponad 200 rodzin, wzrostu 
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WÓJT GMINY IZABELIN
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych 

do dzierżawy.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774) 

niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Izabelin we wsi Izabelin C przy 
ul. 3 Maja 42 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

Izabelin, dnia 08 kwietnia 2016 r.

przestępczości i zapaści lokalnej gospodarki. Burmistrz, widząc 
problemy, sięgnął po alternatywne koncepcje znanego mu ekono-
misty Silvio Gessell’a, który zaobserwował pod koniec XIX wieku 
w Argentynie zjawisko tzw. spirali inflacyjnej i doszedł do wniosku, 
że pieniądz powinien z czasem tracić na wartości. Gessell uznał, 
że w sytuacji, gdy pieniądz zacznie zużywać się z czasem, stra-
ci on przewagę nad ludzką pracą i jej wytworami (towarami) po-
jawiając się na rynku bez wymagania zapłaty za siebie, czyli bez 
odsetek. W ten sposób - wg Gessella - pieniądz miał w końcu za-
cząć służyć człowiekowi, a nie człowiek pieniądzowi. To tracenie 
przez pieniądz na wartości powinno być kosztem przetrzymywania 
pieniądza (tzw. demurrage), a nie spadkiem jego siły nabywczej 
(czyli inflacja). Przywrócenie wartości początkowej pieniądza po-
winno nastąpić poprzez wniesienie opłaty dewaluacyjnej, mającej 
na celu zapewnienie jego obiegu, której musiałby dokonywać tylko 
ten, kto pieniądze „chomikuje”, czyli szkodzi gospodarce. Posiada-
cze pieniędzy staraliby się zapobiec tej opłacie, nabywając możliwie 
szybko towary lub usługi, aby nie przechowywać pieniędzy dłużej 
niż to konieczne. W ten sposób pieniądz częściej by zmieniał swego 
właściciela, przyspieszając swą cyrkulację i dając jednocześnie po-
zytywny bodziec dla rozwoju gospodarczego. 

                   

 Zdjęcie banknotu z nominałem 10  Wörgl Schilling z 1932 r.

Wykorzystując tę koncepcję burmistrz podupadającego miastecz-
ka Wörgl w dniu 31 lipca 1932 roku wyemitował lokalną walutę – 
Wörgl Schilling (o nominałach 1, 5 i 10 jednostek), mającą usztyw-
niony kurs wymiany do austriackiego Schillinga. Eksperyment  
z „wolną walutą” został nazwany „cudem Wörgl”. Wörgl Schilling 
był niewymienialny na inne niż Schilling waluty i działał jedynie 
lokalnie w społeczności małego miasteczka posiadając ujemne 
oprocentowanie w postaci demurrage. Z końcem każdego miesią-
ca, posiadacz dowolnego banknotu Wörgl Schilling musiał bowiem 
dokonać opłaty za jego użycie w wysokości 1% od nominału. Wpła-
ta była dokonywana  w kasie miejskiej i potwierdzana stosownym 
stemplem na „banknocie”, tak by mógł utrzymać on swą ważność 
w kolejnym miesiącu. Już pierwsze dni eksperymentu udowodni-
ły skuteczność teorii Gessell’a. Miasto zapłaciło kopalni za węgiel, 
kopalnia wypłaciła górnikom pensje, ci z kolei uregulowali swoje 
zobowiązania w lokalnych sklepach, sklepikarze dokonali zakupów 
u lokalnych rolników oraz rzemieślników, ci zaś zapłacili zaległe po-
datki i opłaty w kasie ratusza. Miasto rozpoczęło nowe inwestycje. 
Budowa mostu oraz remonty dróg i szkoły stworzyły nowe miej-
sca pracy. Bezrobocie spadło prawie do zera jeszcze przed końcem 
1932 roku. Zanikły niepokoje społeczne oraz drobna przestępczość, 
a miasto przystąpiło do realizacji nowych inwestycji. Społeczność 
wydawała lokalne pieniądze w bardzo szybkim tempie zaspokajając 

wszystkie swoje podstawowe potrzeby. Cyrkulacja lokalnego pie-
niądza była kilkanaście razy szybsza od Schillinga austriackiego, 
przyspieszając ponad 10-krotnie tempo tworzenia nowych miejsc 
pracy. A przy tym nie odnotowano inflacji. Lokalne społeczeństwo 
rozkwitało. W lipcu 1933r. prawie 200 miejscowości zamierzało 
wprowadzić taki sam projekt, a 2 uruchomiły go skutecznie. Eks-
peryment uzmysłowił wszystkim skalę pozytywnego wpływu sfery 
publicznej na gospodarkę. Niestety w lipcu 1933 r. sukcesem Wörgl 
„zajął” się rząd i Bank centralny Austrii, zamykając - pod wpły-
wem paniki i obawy przed rozprzestrzenianiem się eksperymentu 
- 1 września 1933 całe przedsięwzięcie oraz stawiając rzutkiego 
burmistrza przed Trybunałem Konstytucyjnym. Miasto, które dzięki 
eksperymentowi wydobyło się w ciągu kilku miesięcy z kryzysu, 
w krótkim czasie po jego zakończeniu wskutek decyzji Banku cen-
tralnego z powrotem zostało wpędzone w kryzys. Wszystko wróciło 
do normy. Pieniądz stał się trudnym i znów rządził ludźmi. Wróciły 
także iluzje pieniądza, długu i fiskalne, bo pieniądz przestał służyć 
mieszkańcom Wörgl. Iluzje te funkcjonują sobie całkiem dobrze 
w naszych czasach, wystarczy tylko spojrzeć do TV, prasy central-
nej, czy naszej lokalnej bądź internetu, by się przekonać, że pie-
niądz, wynagrodzenia, zyski oraz straty są w nich nadal wyjątkowo 
częstym  tematem i tworzywem powstawania nowych iluzji. 

Współcześnie mamy do czynienia także z iluzjami społecznymi (np. 
Francuzom wydaje się, że we Francji co 4 mieszkaniec to muzułma-
nin, a jest ich faktycznie mniej niż 10%), czy tzw. spinami wybor-
czymi, będącymi swoistymi iluzjami tworzonymi na użytek kampanii 
wyborczych, że wspomnę najbardziej znane lokalnie: „urbanizacja 
KPN” czy „Mokre Łąki zalewają gminę”. 

Aby uchronić się przed wpadaniem w szpony różnych iluzji z pie-
niądzem związanych proponuję tym wszystkim, którzy doczytali do 
końca ten nieco wymagający i aluzyjny miejscami tekst, aby wzięli 
sobie do serca wypowiedź Tupaca Amaru Shakura: „Gdyby pienią-
dze nie miały znaczenia, gdyby nie było pieniędzy i gdyby wszystko 
zależało od naszej postawy moralnej, naszego zachowania i po-
stępowania z ludźmi, bylibyśmy milionerami. Bylibyśmy naprawdę 
bogaci”.

Ryszard Haczek, Zastępca Wójta

Szkoła Rodzenia w Izabelinie – zapraszamy!
W 2015 roku  zrealizowaliśmy 4 serie spotkań. Pojedynczy cykl 
to 8 zajęć przez 8 tygodni. Mamy do dyspozycji nowy sprzęt 
i aktualną wiedzę. Zajęcia zawierają treści uzupełniane według 
obowiązujących rekomendacji, prowadzimy je zespołem skła-
dającym się z położnych, pielęgniarki, dietetyka oraz lekarza. 
Pojedyncze spotkania trwają około dwóch godzin, staramy się 
zawsze wyczerpać temat i odpowiedzieć na wszystkie pytania. 
Szkoła z tematyką tak delikatną musi mieć kameralny charakter 
i miłą atmosferę, o co się bardzo staramy. 
Przedsięwzięcie finansowane jest przez Gminę Izabelin, reali-
zowane przez SPZOZ w Izabelinie, bezpłatne dla uczestników. 
Program zawiera treści dotyczące ciąży, porodu, pielęgnacji no-
worodka, diety, karmienia piersią oraz warsztaty i ćwiczenia. 
Za nami pierwszy kurs 2016 roku a serdecznie zapraszamy 
wszystkie chętne pary z Gminy Izabelin do uczestniczenia 
w Szkole Rodzenia w kolejnych kursach.

Kontakt Jagna Szulc-Kamińska tel. 608 634 886, jagna@sla-w.com

Z ŻYCIA GMINY
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KULTURA

WIECZÓR HISZPAŃSKI

WYSTAWA LALEK

fot. J.M
arciniak

Niesamowita atmosfera, gorący, energe-
tyczny taniec, wirtuozeria gitary i śpiew 

chwytający za serce. To klimat wieczoru 
hiszpańskiego, który odbył się w niedzielę 
3 kwietnia br. w Centrum Kultury Izabelin. 
Na sali koncertowej  150 osób czeka na wy-
stęp hiszpańskiej grupy flamenco D’arate, 

która przyjechała do Izabelina prosto z Ma-
lagi. Przed występem publiczność  obej-
rzała dwa krótkie filmy o kulturze, historii, 
naturze, regionach i  ludziach w Hiszpanii. 
A potem już była muzyka, taniec i tylko 
wina było brak. Koncert zaczął się solówką 
gitary, w wykonaniu Jose El Pelirrojo, który 
wprowadził nastrój namiętnego flamenco. 
Do gitary dołączył Francisco Arcas grający 
na cajonie, a całości dopełnił  Luis Munoz 
Torres, który swoim śpiewem roztoczył iście 
magiczną aurę.  Jakby tego było mało na 
scenę wyszła również  tancerka - Maria La 
Campana.  Jej taniec to elegancja, gracja, 
gorący temperament, kobiecość, seksapil, 
to plastyka ciała. To opowiadanie historii ży-
cia, czasem bardzo burzliwej, przewrotnej. 
Flamenco to ideologia, która  ma swojego 
ducha, ma to niepowtarzalne „coś”. W ob-
rębie flamenco wyróżniamy cante - śpiew, 

baile - taniec, toque - grę na gitarze, pitos - 
pstrykanie palcami i palmas - klaskanie. Na 
naszej scenie były wszystkie jego elementy, 
które stworzyły mieszankę naprawdę wy-
buchową, pełną  różnych rodzajów emocji, 
poczynając od smutku, nostalgii, wołania 
o miłość, przez radość, namiętność, eufo-
rię, często kończąc buntem, niezgodą czy 
wręcz agresją. W trakcie krótkiej przerwy 
chętni mieszkańcy uczyli się kroków fla-
menco pod okiem tancerki. Był też konkurs 
wiedzy o Hiszpanii. Na pytania trudne i te 
łatwiejsze odpowiadali śmiałkowie, którzy 
w nagrodę za odwagę i wiedzę otrzymali 
nagrody ufundowane przez sklep interne-
towy kochamoliwe.com. Po przerwie po-
wróciliśmy do muzyki i tańca. Na koniec 
publiczność nagrodziła artystów gromkimi 
brawami. Myślę, że energii tego wieczoru 
starczy nam na długo.

Iwona Mazurek

fot. J.Marciniak

W marcu br.  (9.03. - 22.03) w skrom-
nych progach Centrum Kultury Iza-

belin  gościła niecodzienna wystawa. Nasi 
mieszkańcy duzi i mali mogli oglądać „Lal-
ki polskie i lalki świata”. Sala konferencyj-
na zapełniła się ciekawymi eksponatami  
w postaci figurek lalek z Polski i ponad 30 
innych krajów, które ofiarowali uczestnicy 

Biennale, tworząc w ten sposób kolekcję 
będącą własnością Fundacji  Cepelia. Do-
datkowo wystawę uzupełniały elementy 
strojów ludowych (gorsety, zapaski, spódni-
ce) oraz tkaniny ludowe. Wystawa składała 

się z dwóch części. Pierwsza z nich to lalki 
w polskich strojach regionalnych, które zo-
stały zaprezentowane w postaci pojedyn-
czych figurek, par czy scenek rodzajowych. 
Wszystkie lalki ubrane zostały w wierną mi-
niaturę stroju regionalnego z zachowaniem  
najmniejszych szczegółów (zdobnictwo, 
kolorystyka, krój). Druga część wystawy 
to lalki świata, zebrane z dziewięciu edycji 
Międzynarodowego Biennale Lalek Regio-
nalnych, organizowanego w latach 1974-
1998. W Biennale uczestniczyło 45 państw 
z sześciu kontynentów reprezentowanych 
przez blisko 220 wystawców i ponad 3500 
prac. We wszystkich brała udział również 
Polska, zdobywając zawsze wysokie na-
grody. Celem wystawy była prezentacja 
ogromnego zróżnicowania kultury polskiej 
wynikającego z wielowiekowej tradycji, od-
działywania różnych wzorów kulturowych, 
ze specyfiki regionalnej, pokazanie niezwy-
kłych umiejętności, które jeszcze w wielu 
regionach Polski są kontynuowane i zgodne 
z lokalnym przekazem.

Kuratorem i scenarzystą wystawy była 
Anna Filipowicz Mróz z Fundacji Cepelia, 
która przybliżała  zwiedzającym szczegóły. 
Wystawę w CKI odwiedziło około 650 osób. 
Ogromną popularnością  cieszyła się wśród 
przedszkolaków z naszych gminnych pla-

cówek, a także przedszkoli prywatnych na 
terenie naszej gminy i gmin ościennych. Za-
chwyceni byli też uczniowie oraz prywatne 
osoby i mieszkańcy. Centrum Kultury Iza-
belin jako jednostka pragnie pielęgnować 
wiedzę  o kulturze i historii naszej polskiej 
ziemi. Dzięki wystawie mogliśmy obejrzeć 
stroje ludowe, ale również poznać zwyczaje 
z różnych krain Polski. Mogliśmy zobaczyć 
m.in. krakowskie wesele, oczepiny, lany 
poniedziałek, darcie pierza i wiele innych. 
Bardzo ciekawe  było też poznanie mody 
z innych krajów świata, jej odmienności, 
kolorów, wzorów, krojów. 

Iwona Mazurek

Niedzielny wieczór 3 kwietnia 2016 roku rozświetliła swoją 
muzyką Jagoda Stanicka, która w Centrum Kultury Izabe-

lin wykonała recital fortepianowy. W wykonaniu młodej artystki 
publiczność mogła usłyszeć utwory Jana Sebastiana Bacha, Wol-
fganga Amadeusa Mozarta, Fryderyka Chopina, Ferenca Liszta 
czy Josepha Mauricego Ravela. Pianistka przekazała słuchaczom 

RECITAL FORTEPIANOWY JAGODY STANICKIEJ
emocje jakich daleko szukać w dzisiejszym 

zabieganym świecie. Łzy spływające po 

policzkach, rozkosz zmysłów widoczna na 

twarzach, to wszystko mówi samo za sie-

bie. Oby więcej takich wrażeń w naszych 

sercach i więcej osób na widowni.

Iwona Mazurek

fot. J.M
arciniak



15

KULTURA

WIOSNA, MIŁOŚĆ, MUZYKA

KONCERT ZESPOŁU ALPHA ZERO

fot. J. Marciniak

W niedzielny wieczór  20 marca br. Cen-
trum Kultury Izabelin rozbrzmiewa-

ło muzyką. Na małej Scenie pod Łosiem 
z koncertem „Wiosna, miłość, muzyka” wy-
stąpili Dominika Matusiak (sopran), Jakub 
Oczkowski (tenor), Mariusz Głubczyk (pia-
no). W trakcie występu publiczność wysłu-
chała wielu pięknych arii ze znanych oper 
i operetek. Wśród nich znalazły się  m.in.  
„Taki piękny wieczór”,  „Kwiatek”, „Piosnka 

litewska”,  „Krakowiaczek”, „Jesienne li-
ście”,  „Co sie dzieje” , „Dziewcze z buzią 
jak malina”,  „Kto me usta całuje ten śni”, 
„La paloma”,  „Kiedy skrzypki grają”, „Śnić 
sen”,  „Przetańczyć cala noc”,  „Usta milczą”. 
Publiczność  nagrodziła artystów gromkimi 
brawami. Jest też nadzieja, że tytuł koncer-
tu zagości w jej  sercach na dłużej. 

Iwona Mazurek

Drugiego kwietnia w Centrum Kultury 
Izabelin wystąpił zespół Alpha Zero, 

w którego składzie działa dwóch miesz-
kańców naszej gminy: Wojciech Karmański 
(wokalista) i Jan Wójcik (perkusista). Ist-
niejąca od 2012 roku formacja łączy Metal 
z elementami czerpanymi z wielu innych ga-
tunków. W ich twórczości odnaleźć można 
wpływy m.in. rocka progresywnego, muzyki 
klasycznej oraz Jazzu. Teksty inspirowane 
współczesną nauką, technologią i literatu-
rą science-fiction poruszają wątki natury 

W dniach 15-21 maja odbędzie 
się w Izabelinie I Festiwal „Na-

tura-Kultura-Media” im. Ryszarda 
Kapuścińskiego. To będzie  tydzień 
wielu ciekawych imprez - spotkań 
z pisarzami, reporterami, dziennika-
rzami, reżyserami filmowymi i akto-
rami.
Głównymi organizatorami festiwalu są 
Fundacja Centrum Badań i Edukacji im. 
Ryszarda Kapuścińskiego, gmina Izabelin, 
CKI oraz Kampinoski Park Narodowy.
Patron festiwalu - Ryszard Kapuściń-
ski (1932-2007), wybitny, znany w świe-
cie reporter i pisarz,  spędził w Izabelinie 
parę lat w okresie okupacji i wielokrotnie 
odwiedzał naszą gminę u schyłku życia. 
Życzliwie wspominał o niej w swoich książ-
kach. W roku 2014 przez Centrum Kultury 
Izabelin odsłonięto poświęcony mu głaz 
pamiątkowy. 
Festiwal rozpocznie się  w niedzielę 15 
maja, tradycyjnymi Izabelińskimi Spotka-
niami z Książką, których specjalną atrak-
cją będzie w tym roku  Salon Repor-
terów, a uwieńczeniem Wieczór Galowy  

z udziałem m.in. Krzysztofa Zanussiego 
i Alicji Kapuścińskiej. 
Natomiast od poniedziałku do piątku (tj. od 
16 do 20 maja)  codziennie w godzinach 
17-21 w CKI Izabelin w ramach Salonu Do-
kumentalistów i Reporterów odbywać się 
będą spotkania z autorami książek repor-
terskich, pokazy ciekawych  filmów doku-
mentalnych oraz rozmowy z ich twórcami. 
Z publicznością spotkają się m.in. Krzysz-
tof Mroziewicz - b. ambasador RP w Delhi 
i  autor niedawno wydanych „Mitów indyj-
skich”, znakomita reporterka Iza Michale-
wicz - autorka głośnej książki „Życie to za 
mało”,  Barbara Włodarczyk - znana ze 
znakomitych telewizyjnych reportaży o Ro-
sji  i książki „Nie ma jednej Rosji”, a także 
reżyserzy filmów , które będą pokazywane 
w trakcie festiwalu: Konrad Szołajski 
(„Walka z szatanem”), Kinga Dębska 
(„Aktorka”), Maciej Drygas („Abu Haraz”), 
Hanna Polak („Nadejdą lepsze czasy”), 
Maciej Bochniak („Miliard szczęśliwych 
ludzi”, „Disco Polo”). Część festiwalu odby-
wać się będzie w siedzibie Kampinoskiego 
Parku Narodowego. Do niej zapraszamy 
w dniach 16-17 maja na przegląd filmów 
przyrodniczych Krystiana Matyska (po-

kazane zostaną m.in. - jego najnowszy 
film pt „Łowcy miodu”, a także obsypa-
ny prestiżowymi nagrodami dokument 
pt. „Dziobem i pazurem”) i na spotkanie 
z tym wybitnym reżyserem. 
18 maja w salach KPN zorganizowana zo-
stanie sesja pt „Spór o Kapuścińskie-
go” nawiązująca do nowej książki Ad-
riana Stachowskiego pod tym samym 
tytułem. Wezmą w niej udział znani dzien-
nikarze, publicyści i medioznawcy. 
W czasie imprezy wydane zostaną 3 spe-
cjalne wydania „Nowego Folderu” - ga-
zety  młodych dziennikarzy i reporterów 
wydawanej przez Fundację Centrum Ba-
dań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskie-
go. Adepci dziennikarstwa zaprezentują 
też w Izabelinie swoje prace  fotograficzne 
i audiowizualne, umiejętności organizacyj-
ne i aktorskie. 

W ostatnim dniu festiwalu – 21 maja 
- przewidziane są: spacer ścieżką Kapu-
ścińskiego, prezentacje filmów dokumen-
talnych i przyrodniczych, koncert galowy i  
pokaz filmu „Bracia” Wojciecha Staro-
nia (z udziałem reżysera). 

Szczegółowy program festiwalu ogłoszony 
zostanie niebawem. 

„NATURA – KULTURA – MEDIA”: NOWY FESTIWAL W IZABELINIE 
Patron: Ryszard Kapuściński

wszechświata, ludzkiej percepcji i relacji 
człowieka z kosmosem. Podczas sobotnie-
go koncertu zespół zaprezentował zarówno 
nowe kompozycje jak i utwory znane z ich 
debiutanckiej płyty i poprzednich wystę-
pów. Pozytywną atmosferę tego wieczoru 
stworzyły energia obecna na scenie i dobry 
kontakt wykonawców z publicznością. 

WK
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Wspominając  90 lat istnienia domu w Izabelinie nie 
sposób pominąć ludzi którzy ten dom stworzy-

li, mieszkali tu, wypoczywali i przyczynili się do powstania 
jego legendy. Pierwszym właścicielem domu był Bronisław 
Witkowski. Urodził się w 1880 roku w Więcławicach koło 
Inowrocławia z ojca Jana i matki Wiktorii z Jankowskich. 
Miał starszą o 5 lat przyrodnią siostrę 
Zofię, której matka zmarła wkrótce po 
narodzeniu dziewczynki oraz młodsze-
go  o 14 lat brata Franciszka. Kilkuna-
stoletni Bronek opuścił rodzinne Kuja-
wy i przybył do Warszawy by uczyć się 
i praktykować w zawodzie stolarza me-
blowego. Tu poznał czarnooką warsza-
wiankę Jadzię Baranowską, oczywiście 
zakwitła miłość i dnia 15 pażdziernika 
1904 młodzi pobrali się w Kościele p.w. 
Św.Karola Boremeusza. 

Zamieszkali najpierw na ul. Karol-
kowej a następnie na ul. Krochmal-
nej. Tam urodziły się im córki: Helena 
w 1906 r. Jadwiga w 1907 r. Siostra 
Bronisława – Zosia też szybko opuściła 
rodzinny dom i zaczęła pracę w dwo-
rach szlacheckich jako pokojówka. 
Była bardzo pracowita i mądra i jako 
dwudziestoparoletnia panna zarządza-
ła personelem w Pałacu Branickich 
w Kozienicach. Tam poznała swojego 
rówieśnika Michała Makowskiego, któ-
ry był plenipotentem w pałacu i jego 
głównym buchalterem. Owocem tej 
znajomości był ślub i czwórka dzieci 
w tym jako ostatni urodził się Eugeniusz. 

Po latach Helenka Witkowska poślubiła Gienia Makow-
skiego i to byli moi rodzice. Tragicznie zakończyły się losy 
moich dziadków Zofii i Michała. To właśnie oni zostali be-
stialsko zamordowani 2 kwietnia 1943 roku przez ukraiń-
skie bandy UPA na Wołyniu. Brat Bronisława Witkowskie-
go – Franciszek urodzony w 1894 roku, po odbyciu służby 
wojskowej  w niepodległej Polsce, pracował jako st.aspi-
rant śledczy w Policji w Horochowie na Wołyniu. Po napa-
ści Związku Radzieckiego we wrześniu 1939 r. został wraz 
innymi policjantami zamordowany  przez sowietów w Mied-
noje. Tablica pamiątkowa m.in. z jego nazwiskiem znajduje 
się w Kaplicy Katyńskiej Katedry Polowej W.P. Żona Fran-
ciszka wraz z dwójką dzieci została wywieziona na Syberię 
a następnie wraz z armią gen. Andersa przeszła cały szlak 
bojowy armii przez Iran, Palestynę, Włochy aż do Monte 
Cassino. Po wojnie zamieszkała wraz z dziećmi w Gliwicach. 
Żona Bronisława – Jadwiga Baranowska pochodziła z rodzi-
ny od lat zamieszkałej w Warszawie. Jej ojciec Wiktor miał 
na ul. Kościelnej wytwórnię szczotek i sklep gdzie je sprze-
dawał. Mieszkali prawdopodobnie na Starym Mieście, póż-
niej na ul. Złotej. Rodzina Baranowskich składała się z ojca, 
matki Teresy  (z domu Pawlińska),  Wincentego ur. w 1878 
r., Jadwigi ur. w 1882 r. i najmłodszej Janiny. Wincentemu 
Baranowskiemu jako najstarszemu synowi groził pobór do 
wojska carskiego na 20 lat. Nie miał zamiaru służyć wrogo-
wi i tak jak czyniło wielu młodych Polaków w wieku 17 lat 
uciekł z Warszawy. Przebywał w Berlinie, potem we Francji 
i na Sycylii, uczył się pilnie i pracował i po paru latach osiadł 
w Bernie w Szwajcarii. Był zdolnym i mądrym człowiekiem, 
szybko dorobił się i został właścicielem fabryki wyrobów 
metalowych. Specjalizował się w brązownictwie i z tego ma-
teriału wyrabiał żyrandole i świeczniki. 

DOM, OGRÓD 
I OKOLICE... cz.II

Po 1914 roku  zawisła grożba wybuchu wojny. Życie 
mieszkańców Warszawy uległo znacznemu pogorszeniu. Sy-
tuacja rodziny Witkowskich stała się tragiczna, gdyż Broni-
sław został wcielony do armii rosyjskiej i wywieziony w głąb 
Rosji. Starsza córka Helenka zachorowała na tyfus, nie było 
pieniędzy, lekarstw ani jedzenia. Dzięki przyrodniej siostrze 
Zofii – dziewczynki wraz z matką wyjechały do Kozienic, 
gdzie Makowscy pracowali w pałacu Branickich. Tam Helen-
ka wyzdrowiała, chyba głównie Gieniowi który już wtedy ją 
adorował. Niezwłocznie po odzyskaniu niepodległości Broni-
sław wrócił do Warszawy, zaczął pracować, uzyskał dyplom 

czeladnika a następnie majstra w zawo-
dzie stolarza meblowego. W tym też cza-
sie przyjechał na krótki okres ze Szwajcarii 
Wincenty Baranowski. W 1921 roku kupił 
przy ul. Żytniej 19 kamienicę, w której 
oficynie Bronisław otworzył Wytwórnię 
Mebli. Dzięki uczciwej pracy, fachowości 
i zaangażowaniu Bronisława zaczęła przy-
nosić ona coraz większe zyski.  

Co roku latem Wincenty podróżował 
po Europie nie omijając Warszawy. Był 
przystojnym, bogatym przemysłowcem 
posługującym się 4 obcymi językami (nie-
miecki, włoski, francuski i angielski). In-
teresował się architekturą, malarstwem, 
muzyką – grał na fortepianie i wiolonczeli, 
był filantropem  pomagającym finansowo 
swojej siostrze i szwagrowi Bronisławowi. 

Na początku lat 20 warszawscy rze-
mieślnicy zaczęli kupować leśne działki 
w Puszczy Kampinowskiej z przeznacze-
niem na letni wypoczynek. Izabelin stawał 
się modnym ośrodkiem wypoczynkowym 
i wielu warszawiaków kupowało tu place 
budując na nich letnie domy i wille. Tak 
też uczynił Bronisław Witkowski. Na za-

kupionej działce przy ul. Poniatowskiego 40 
(później zmieniono nr na 28), o powierzchni 2600 m2 był już 
drewniany dom, w którym miała mieścić się 4-klasowa szko-
ła. Zmieniono jednak przeznaczenie budynku – murowaną 
szkołę wybudowano przy szosie a do istniejącego w stanie 
surowym domu dobudowano werandy i taras. Był rok 1926 
i nieprzerwanie od tej pory służy on następnym pokoleniom 
Bronisława. Obecna gospodyni i właścicielka tej posiadło-
ści - Grażyna Cholewińska - to w prostej linii prawnuczka 
Bronisława. 

Bronisław Witkowski zmarł w 1934 r i opiekę nad do-
mem i ogrodem przejęła żona Jadwiga wraz z córką Jadwi-
gą Marią (zwaną Wisią) i zięciem. Dom posiadał 7 mieszkań 
z werandami i użytkowany był tylko w okresie letnim. Ogro-
dem opiekował się wykwalifikowany ogrodnik. Przyjeżdżali 
wczasowicze z całymi rodzinami,  przyjeżdżali znajomi  nie 
tylko z Warszawy. Oczywiście częstym gościem był Wincen-
ty Baranowski, przyjeżdżała z Wołynia rodzina Zakrzewskich 
i moi rodzice, wspomniany już wcześniej Chór Rewelersów 
Dana z Mieczysławem Foggiem, koleżanki Wisi, siostry Lena 
i Berta Krauzówny. 

Każdego lata wynajmował tu mieszkanie Wilhelm Wajs 
z żoną i dziećmi. Był on z zawodu kaletnikiem i mieszkał 
w Warszawie przy ul. Bednarskiej 26. Miał pochodzenie 
niemieckie, ale uważał się za rodowitego warszawianina 
i Polaka. Parę lat przed wybuchem wojny Wilhelm został 
wdowcem i między nim a Jadzią Witkowską zawiązała się 
nić sympatii zakończona ślubem 25.12.1943 r. Razem z Ja-
godą podawaliśmy swojej Babci obrączki ślubne a potem 
w mieszkaniu przy ul. Żytniej odbyło się wesele. Ze względu 
na godzinę policyjną impreza musiała się odbyć w godzi-
nach od 8 rano do 19 wieczorem. Tydzień później odbył się 
następny ślub i wesele. Zosia Wajsówna – córka Wilhelma 

KARTY HISTORII
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miała kolegę który wraz z bratem uciekł z getta i się ukrywał 
przed okupantem. Dwudziestoletnia dziewczyna postanowi-
ła go ratować i zgodziła się na ślub, by tym zakamuflować 
jego pochodzenie. Pamiętam jak 1 stycznia rano w Katedrze 
Warszawskiej przysięgali sobie miłość i wierność. Ufarbowa-
ny na blond małżonek miał urodę prawie słowiańską. Miał 
trzydzieści parę lat, władał biegle 4 językami gdyż przed 
wojną mieszkał i studiował w Berlinie i Paryżu. Wszyscy wie-
dzieliśmy, że nazywa się Mikołaj Lubaczewski, z pochodze-
nia jest Rosjaninem-białogwardzistą. 

Od początku 1944 r. Zosia i Mikołaj mieszkali w Izabeli-
nie. Miał on liczne kontakty w konspiracji i często wyjeżdżał 
do Warszawy. Brat Mikołaja Józef cały czas ukrywał się w le-
sie. Nie mógł się pokazywać bo miał wyraźne rysy semickie 
i żadna charakteryzacja nie ukryła jego pochodzenia. Miał 
wykopaną ziemiankę gdzieś w puszczy i tylko brat z nim się 
kontaktował. Siedem miesięcy po ślubie, parę dni po wy-
buchu powstania, Babcia z Wilhelmem (zwanym Papciem) 
zostali wypędzeni z mieszkania przy ul. Bednarskiej. Wkrót-
ce zostali przez Niemców rozdzieleni, Babcia trafiła do obo-
zu w Pruszkowie, a stamtąd uciekła do Izabelina. Wilhelm 
wraz z innymi Polakami został zapędzony do kościoła przy 
ul. Wolskiej, gdzie wszyscy zostali rozstrzelani. 

Zosia, Mikołaj i jego brat przeżyli wojnę. Tuż po wyzwo-
leniu Zosia rozeszła się z Mikołajem i wyjechała z Izabelina. 
Mikołaj za pomoc i ukrywanie jego i brata załatwił Cioci Wisi 
mieszkanie i pracę w Łodzi. Ożenił się z młodą żydówką 
ukrywającą się w czasie okupacji tak jak i on. Wraz żoną 
i bratem wyjechał do Paryża i nigdy już się nie dowiem jakie 
było jego prawdziwe nazwisko ani co z nimi wszystkimi dalej 
się stało.

W końcu maja 1944 roku wróciliśmy do Izabelina na 
okres lata i wakacji. Tym razem towarzyszyła nam koza. 
A historia z nią była następująca: uciekając z Wołynia do 
Warszawy przywieźliśmy kozę która spodziewała się potom-
stwa. Niestety tuż po porodzie koza zachorowała i odeszła 
do koziego nieba. Pozostała nowonarodzona malutka kózka 
nazwana przez nas Frytką. Karmiliśmy ją mlekiem ze smocz-
ka, mieszkała sobie w pokoju na kozim wyrku, załatwiała 
się w kuwetę. Była pięknym koźlątkiem, na spacery prowa-
dzona była na smyczy, ulubionym jej zajęciem było tupanie 
kozimi kopytkami po klawiszach pianina. Po roku wyrosła 
na dorodną kozę i pojechała z nami do Izabelina. Babcia 
dokupiła tam jeszcze 2 kozy: mlekodajną Baśkę i piękną 
o błękitnych oczach i białej sierści Mećkę. W tym czasie 
prawie w każdym gospodarstwie na wsi były wszystkojedzą-
ce kozy produkujące smaczne i zdrowe mleko oraz króliki, 
szybko się rozmnażające. Jesienią, w czasie gdy nie było nic 
do jedzenia i był głód, mleko kozie ratowało nam życie. Było 
lekarstwem, środkiem płatniczym i wielką wartością. Króliki 
Ciocia Wisia hodowała dopiero po wojnie. Nie pamiętam, 
żeby w tym okresie były w Izabelinie jakieś pieski czy kotki, 
natomiast w Babicach była dobrze prosperująca wytwórnia 
mydła. 

W końcu lipca niespodziewanie skończyły się nasze wa-
kacje. W Warszawie wszyscy już wiedzieli że lada dzień wy-
buchnie powstanie, będzie trwało najwyżej 3 dni. Niemcy 
uciekną i powstanie niepodległa Polska. Ponieważ w Izabeli-
nie może być niebezpiecznie zadecydowano w rodzinie prze-
wieść wszystkich i wszystkie rzeczy do Warszawy. Pozostały 
tylko kozy pod opieką ciotki Janiny (siostry Babci Jadzi).  
I tak 30 lipca furmanką pana Zycha z Truskawia przewiezio-
no cały dobytek do miasta. Ponieważ mieszkaliśmy na Woli, 
gdzie było pierwsze natarcie Niemców już 2 sierpnia cały 
dzień uciekaliśmy od działań wojennych. Późną nocą dotar-
liśmy piechotą do Izabelina, nieludzko zmęczeni i wystra-
szeni. Oczywiście nic nie przenieśliśmy, byliśmy szczęśliwi 
że uratowaliśmy życie. Mieliśmy z Jagodą po 7 lat, Wiesław 
był 4 lata starszy. Były jeszcze moja Mama, Ciocia Wisia 
i wujek Wincenty Baranowski (miał wtedy 64 lata). Jedynym 
naszym dobytkiem był dom bez niezbędnych przedmiotów, 

bo garnki, talerze, pościel i inne tym podobne rzeczy zostały 
przewiezione do Warszawy. Pozostaliśmy w jedynych letnich 
ubrankach, bez pieniędzy i innych środków do życia. Jedyną 
nadzieją na przetrwanie były kozy i ich mleko. 

Dom szybko zapełniał się uciekinierami z Warszawy. Byli 
to nieznajomi ludzie szukający dachu nad głową. Każdy po-
kój, weranda czy szopa zajęte były przez warszawiaków. 
Pamiętam, że w tych krytycznych dniach mieszkało w na-
szym domu prawie 100 osób. Przyszły najtragiczniejsze ty-
godnie i miesiące mojego życia. Na początku sierpnia 1944 
r. rotacja mieszkańców domu była bardzo duża. Uciekający 
przed okrucieństwem wojny warszawiacy po paru dniach 
udawali się dalej na zachód. Na ich miejsce przybywali na-
stępni. Najważniejszym tego powodem był brak jedzenia. 
W Izabelinie nie było pól uprawnych, sadów czy ogrodów. 
W najbliższych wsiach takich jak Truskaw, Lipków czy Hor-
nówek zostało wszystko już zjedzone. Wszystkim zaczynał 
doskwierać głód. Nasze dwie mlekodajne kózki (Frytka była 
jeszcze nie dorosła), produkowały niewiele mleka w stosun-
ku do potrzeb. Było ono przeznaczone jedynie dla małych 
dzieci i jako środek płatniczy. Skończyły się nasze beztro-
skie zabawy w wojnę na piaskach – najważniejszą sprawą 
zaczynało być zdobywanie pożywienia. Z Wiesławem, moją 
Mamą lub Ciocią Wisią odbywaliśmy dalekie piesze wypra-
wy do Zaborowa, Ożarowa lub Leszna po zdobycie paru 
ziemniaków, główki kapusty lub marchewki. Na gospodar-
skich polach można było przy odrobinie szczęścia znaleźć 
jakieś warzywa lub wyprosić od rolnika. Babcia najczęściej 
wyprowadzała kozy do lasu. Najchętniej pasły się w oko-
licach budynku dzisiejszej Dyrekcji Parku i tzw. obecnie 
polany Jakubowej. Jedynie w tamtejszej okolicy było spo-
ro drzew liściastych które kozy sobie upodobały. Rósł tam 
piękny i dorodny las brzozowy który wkrótce został wyrąba-
ny przez mieszkańców. Z żalem przyznaję, że i my mieliśmy 
jedną brzózkę na sumieniu. W dniach kiedy nie chodziliśmy 
po prowiant do naszych dziecięcych obowiązków należała 
całodzienna opieka nad kozami. Wyprawy po jedzenie nie 
były bezpieczne. Często spotykaliśmy niemieckie posterun-
ki, które należało z zasady omijać. Niejednokrotnie byliśmy 
świadkami strzelaniny, wtedy natychmiast trzeba było się 
chować lub szybko uciekać. Parokrotnie musieliśmy godzi-
nami leżeć w rowie, bo nad nami trwała bitwa lotnicza my-
śliwców niemieckich i rosyjskich i z nieba leciały pociski. 

W izabelińskim domu mieszkały same kobiety i dzieci. 
Wujek Wincenty zaangażował się w konspirację i przeby-
wał wśród akowców w puszczy. Była więc Babcia Jadzia, 
siostra Babci – Janina chora na padaczkę, Ciocia Wisia, 
moja Mama, Wiesław, Jagoda i ja. Wśród lokatorów stałych 
i przejezdnych też brak było mężczyzn. Zaczynały się bardzo 
tragiczne dni, tygodnie, miesiące … 

Zbigniew Makowski
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muzyka literatura
8 maja 2016 

godz. 16.00
Koncert finałowy 
V Mazowieckiego 
Festiwalu Piosenki 
- Izabelin 2016

godz. 17.30
Koncert Gwiazdy 
Festiwalu 
- zespołu 
Jazz Surprise
sala koncertowa CKI, 
bilety: 15 zł

18 maja 2016 godz. 8:15
Koncert „Klezmafour – Sztukmistrz z Lublina” w wy-
konaniu muzyków z Filharmonii Narodowej w Warszawie 
dla Szkoły podstawowej w Izabelinie, CKI

21 maja 2016 godz. 18.00
Koncert finałowy Festiwalu NATURA - KULTURA - MEDIA 
sala koncertowa CKI, wstęp wolny

13 maja 2016  godz. 17.30
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
Rozmowa na temat reportażu E.Winnic-
kiej »Angole«
Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny

15 maja 2016   godz. 10.00-15.00
XVIII Izabelińskie Spotkania z Książką
Sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin 

wstęp wolny

19 maja 2016 
godz. 18.30
Spotkanie autorskie 
ze Sławomirem Koprem
polskim pisarzem, autorem 
książek historycznych, publi-
cystą.
Gminna Biblioteka Publiczna, 
wstęp wolny

25 maja 2016  godz. 15.00
CZYTAMY DZIECIOM
»Nasza mama czarodziejka« Joanna Papuzińska
Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny

film/media

13 maja 2016  godz. 12.00 

Warsztaty Lego - Flota powietrzna
sala 124, CKI, bilety 18 zł

14 maja 2016  godz. 12.00  

Warsztaty bębniarskie
sala koncertowa CKI, bilety 20 zł

15 maja 2016  godz. 12.00 

Przedstawienie »Ostatnia książka świata«
sala koncertowa CKI, wstęp wolny

18 maja 2016  godz. 18.00 

Warsztaty naukowe Funiversity – lasery
sala 224, CKI, bilety 20 zł

21 maja 2016  godz. 12.00  

Gordonki - zajęcia 
umuzykalniające 
dla dzieci i rodziców
- fortepian
sala koncertowa CKI, bilety 10 zł

imprezy dla dzieci

imprezy plenerowe
14 maja 2016  godz. 14.00 – 20.00 
Piknik sołectwa Laski
boisko Orlik w Laskach

29 maja 2016  godz. 14.00-18.00
Dzień Dziecka na Orliku
boisko Orlik w Laskach

15-21 maja 2016  
Festiwal NATURA - KULTURA - MEDIA 
 - spotkania z pisarzami, reporterami, dziennikarzami, 
reżyserami filmowymi i aktorami.
Szczegółowy program już wkrótce.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku

16 maja 2016  
godz.10.00 sala koncertowa CKI
LITERATURA 
Jane Austin – Duma  i uprzedzenie 
- Anna Kłossowska
godz.11.30 sala kinowa CKI
Kino seniora: Piąta pora roku Polska 2012, bilety 2 zł

19 maja 2016 

g.12.45 przy kasach Łazienek Królewskich
ARCHITEKTURA I SZTUKA Rewitalizacja Starej 
Oranżerii- konserwacja i odkrycia 
- Anna Seferowicz
Zapisy do 16 maja max.15 os.

23 maja 2016 
g.10.00 sala koncertowa CKI
KULTURA I OBYCZAJE
Kulturowy i zróżnicowany wizerunek starości 
– dr Beata Machul- Telus
g.11.30 sala kinowa CKI
Kino seniora: Apartament 
biograficzny, Polska 2015, bilety 2zł

30 maja 2016 
g.10.00, sala koncertowa CKI
MODA 
Historia dawnych obyczajów i strojów kąpielowych 
- dr Magdalena Bialic
g.11.30 sala kinowa CKI
Kino seniora: Casanova po przejściach 
USA, 2013, bilety 2zł

Kino za Rogiem

FILMY DLA DZIECI:

7 maja godz. 10:00
Agatka (4 odcinki) 
serial animowany, Polska 2015 reż. 
W. Wojtkowski, od 5 lat, ok. 40 min

14 maja godz. 10:00
BAJKI 
Czarne i czerwone 
Polska 1963, reż. L. Gałysz, wiek b/o, 6 min
Len 
Polska 2005, reż. J. Jasińska, od 5 lat, 13 min
Kochajmy straszydła 
odc. 01 - Szalejący reporter 
Polska 1970, reż. K. Dębowski, wiek od 5 lat, 8 min
Przygody Błękitnego Rycerzyka 
odc. 08 - Piraci rzeczni 
Polska 1965, reż. W. Nehrebecki, wiek b/o, 10 min

21 maja godz. 10:00
Rycerz Blaszka. Pogromca smoków 
Niemcy 2013, reż. T. Bodenstein, od 5 lat, 80 min

28 maja godz. 10:00
FRU 
Animowany, Francja 2014, 86 min od 5 lat reż. C. DeVita

FILMY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH:

3 maja godz. 18:00 
Fotograf 
Polska 2014, reż. W. Krzystek, od 16 lat, 112 min

6 maja godz. 18:00 
La Strada 
Włochy 1954, reż F. Fellini, od 12 lat, 103 min

10 maja godz. 18:00 
Machael Kohlhaas
Francja/Niemcy 2013, reż. A. des Pallieres, od 16 lat, 116 min

13 maja godz. 18:00 
Pani z przedszkola
Polska 2014, reż. M. Krzyształowicz, od 16 lat, 89 min

17 maja godz. 18:00 
Portret o zmierzchu
Rosja 2011, reż A. Nikonowa, od 18 lat, 110 min

20 maja godz. 18:00 
U niej w domu
Francja 2012, reż. F. Ozon, od 16 lat, 100 min

24 maja godz. 18:00 
Powiem ci wszystko 
Finlandia, 2013, reż. S. Halinen, od 16 lat, 90 min

27 maja godz. 18:00
Tulpan
Kazachstan, Niemcy, Polska/Inni 2008, reż. S. Dworcewoj, 
od 12 lat, 109 min
31 maja godz. 18:00 
Wesele 
Polska 2004, reż. W. Smarzowski, od 16 lat, 106 min

spotkania z podróżnikiem

13 maja 2016  godz. 19.00
Inkowie - niezwykła cywilizacja
spotkanie z podróżnikiem Markiem Łasiszem
Centrum Kultury Izabelin, sala 124, wstęp wolny

sztuka

28 kwietnia - 4 maja 2016  
Wystawa pokonkursowa »Konstytucja 3 Maja«
hol wystawienniczy Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

5 - 25 maja 2016  
Wystawa »Jarmark rymów. Julian Tuwim 1894-1953«
hol wystawienniczy Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny
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Homo Laskus i podróże
Homo Laskus rzadko podróżuje. 
Wie, że ludzie podróżują nawet 
w kosmos i znajdują tam rzeczy, 
które niewiele im tłumaczą. Im 
więcej człowiek wie o kosmosie, 
tym większy smutek go ogarnia. 
Wiedza jest coraz większa, ale 
coraz mniej radosna. Homo La-
skus woli siedzieć na miejscu. 
Tam, gdzie dobrze zna drzewa, 
ścieżki, zagajniki i przydrożne 
kamienie. Nie podróżując 

w przestrzeń kosmiczną, jest w kosmosie, bo Ziemia jest 
w kosmosie. Dom Homo Laskusa jest więc we Wszechświ-
ecie. Jego rower też tam jest, telewizor i buty. Im więcej 
człowiek wie, tym bardziej tajemnica okazuje się banalna. 
Tak jest od tysięcy lat. Homo Laskus woli bezruch na swo-
jej ławce przed domem. W cieplejsze dni wystawia sobie 
rozkładany fotel ogrodowy. 
Świat może istnieć z Homo Laskusem. I może istnieć bez 
Homo Laskusa - pomyślał. I tak rozmyślania zakończył, 
bo przecież czas nieubłaganie leci i szkoda go marnować 
na rozważania, które smucą. Sztuką jest cieszyć się za 
każdym razem, kiedy przyjdzie do głowy wielka prawda. 
A wielka prawda polega na tym, że się istnieje. I tyle. 
Homo Laskus upiekł na obiad kaczkę w jabłkach. Piekła 
się ponad dwie godziny, zanim stała się miękka, so-
czysta i pachnąca. Wystawił ją na stół pod wielką tują 
na podwórku. Usiadł przy stole, nałożył sobie na talerz 
mięso, buraczki, a do szklanki wlał sok pomarańczowy. 
Po kilu kęsach poczuł się idealnie. Stracił rozumienie dla 
podróży kosmicznych i UFO. Wydało mu się nawet to nu-
dne w obliczu dobrze upieczonej kaczki. Organizm to or-
ganizm. Nie da się go przechytrzyć. Zwłaszcza głodu nie 
da się przechytrzyć. Żadnymi kosmitami ani lotami na inne 
planety. I na tym należałoby sprawę zakończyć. Homo La-
skus upajał się swoją osobą w niezmierzonym kosmosie, 
w setkach tysięcy galaktyk, które otaczały jego planetę. 
I w tym momencie zdzwonił telefon.
- Dzień dobry  – usłyszał miły, kobiecy głos.
- Dzień dobry – powiedział.
- Dzwonię do pana ze szpitala.
- Ze szpitala?
- Tak. Oddawał pan u nas krew.
- I co, jestem ciężko chory?
- Nie. To nie to.
- A co?
- Mam dla pana dobrą wiadomość.
- Tak? Jaką?
- Jest pan człowiekiem. Uważał pan, że nie jest człowi-
ekiem i prawie nabraliśmy się na to, bo ma pan dar 
przekonywania.
Homo Laskus odłożył telefon. Przerwał rozmowę. Poczuł, 
że robi mu się słabo.  Kaczka wydała mu się martwym pta-
kiem. Poczuł niesmak w ustach. Wstał i poszedł na spacer. 
Pośród Puszczy Kampinoskiej zerkał, na prześwitujące po-
między koronami drzew, niebo. I zaczęła się w nim od-
zywać potrzeba, silna potrzeba, żeby się dowiedzieć o co 
tu chodzi? Skąd się wziął człowiek i gdzie się kończy kos-
mos? Zapragnął wiedzy i podróży.

Rafał Wojasiński

Z ŻYCIA GMINY

W dniach 07-11 marca 2016r. w Gminnym Przed-
szkolu w Izabelinie przystąpiliśmy z naszymi 

przedszkolakami do realizacji tygodniowego projektu 
„Przedszkole bez zabawek”. Celem projektu było po-
kazanie dzieciom, jaką wielką siłę ma ich fantazja, jak 
wiele niepowtarzalnych rzeczy można zrobić samemu, 
bądź przy niewielkiej pomocy osoby dorosłej, star-
szego brata lub siostry, a czas wolny można spędzać 
inaczej niż przed telewizorem czy też  komputerem. 
Ponadto jednym z założonych przez nas celów było 
rozwijanie kreatywności, wyobraźni, fantazji, umiejęt-
ności organizacyjnych, ukazanie jak ważna jest wza-
jemna pomoc  i współpraca. 
Na zakończenie projektu, w piątek, 11 marca 2016r. 
odbył się pokaz mody ekologicznej, poprzedzony 
konkursem polegającym na zaprojektowaniu stroju 
ekologicznego przy użyciu surowców wtórnych, bądź 
innych naturalnych materiałów typu: (papier, zużyte 
opakowania, kartony, butelki, torby foliowe, zakrętki 
itp.) wraz z prezentacją stroju podczas pokazu mody 
ekologicznej. 
Zależało nam, by dzieci oprócz zdobywania wiedzy 

dotyczącej użyteczności różnych materiałów wtór-
nych, rozwijały swoją wyobraźnię, pomysłowość przy 
wspólnej zabawie z rodzicami. Miłym stwierdzeniem 
jednej z mam było „ Ile mieliśmy zabawy i śmiechu 
podczas wykonywania stroju”. Dziękujemy rodzicom 
za zaangażowanie, dostarczenie surowców i materia-
łów do tworzenia zabawek wywołujących uśmiech na 
twarzach, a Przedszkolakom za niesamowitą pomy-
słowość, wyobraźnię oraz  spontaniczność.  

Aleksandra Dobroszkiewicz, Monika Olobry

CZY DZIEWCZYNKA, 
CZY CHŁOPACZEK, 

MOŻE MIEĆ EKO KUBRACZEK
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Redakcja: Proponuję zmienić tytuł. 
Jarek Targoński: Domyślam się do czego 
Pani zmierza. Ale słucham.
R: Jeżeli zakładamy, że dzieci – a mło-
dzież już na pewno – sama wybiera lub 
przynajmniej ma ogromny wpływ na 
wybór letniego obozu, to właśnie stra-
ciliście Państwo większość klientów po-
wyżej 13 roku życia...
J: To może zmieńmy ;-) Ale chodziło mi 
trochę o sprowokowanie rozmowy na ten 
temat. Nie jestem psychologiem, ale jestem 
ojcem i temat wszechobecnego tableta /
smartfona nie jest mi obcy.
R: Znalazł Pan złoty środek? 
J: Nie znalazłem, ale nie ustaję w poszuki-
waniach i nie tracę nadziei. Ale tak na po-
ważnie. Nie demonizuję tematu. Nie będę 
powtarzał oczywistości, że nasze dzieci 
mają inne sposoby kontaktowania się ze 
światem. Po prostu. Ja biegłem do kolegi 
z bloku obok wyciągnąć go na podwórko po 
lekcjach. Nawet nie dzwoniłem, bo telefon 
miał co drugi z nas. Ja byłem ten pierwszy 
i nie miałem. Teraz dzieciaki wysyłają do 
siebie coś tam – bo już nawet nie SMSy. 
Tak naprawdę martwi mnie fakt, że nie uła-
twia im to wspólnego organizowania czasu. 
Każde z nich siedzi w swoim pokoju i klikają 
w klawiatury. Każdy sam. Koszmar jakiś.
R: Czyli reasumując – na Waszych obo-

zach dzieciaki mają swoje smartfony, 
czy ich nie mają.
J: Odpowiem dyplomatycznie – mają do 
nich dostęp czasowy, ale czas na trening, 
odpoczynek, czas wspólnych zajęć i czas 
dla siebie jest wyraźnie oddzielony. W cza-
sie treningu windsurfingowego nie trzymają 
jedną ręką bomu a drugą telefonu. 
Ale czas popołudniowego odpoczynku to 
ich czas. Czasem na dzwonienie do rodzi-
ców (dotyczy dzieci do 8 roku życia...:-) 
a czasem na kontakt z przyjaciółmi, którzy 
spędzają wakacje gdzie indziej. Czasem na 
robienie zdjęć. Czasem – o zgrozo – nawet 
na ulubione gry! Nie jesteśmy w końcu 
obozem karnym, a organizatorem letniego 
wypoczynku.
R: Wiemy jak często wygląda dysku-
sja z dzieciakami i nieustające powta-
rzanie – odłóż telefon... Radzicie z tym 
sobie?
J: O tak! Radzimy sobie naprawdę dobrze! 
Tak naprawdę chodzi tu o kilka podstawo-
wych rzeczy. Po pierwsze wszyscy znają 
zasady od pierwszego dnia obozu. Wiedzą 
kiedy i jak długo mogą korzystać z tele-
fonów. W przypadku mniejszych dzieci – 
a przyjeżdżają do nas już 7 latki – i jest to 
ich pierwszy samodzielny wyjazd, rodzice 
mają możliwość stałego kontaktu z wycho-
wawcą. Dziecko nie ma przy sobie telefonu 

poza wyznaczonym cza-
sem.
Ze starszymi radzimy so-
bie inaczej. Dzień jest tak 
wypełniony zajęciami, że 
nie ma na to zbyt wiele 
czasu. Po 2-3 dniach, 4 do 
6 godzin na windsurfingu, 
siatkówce na plaży, kaja-
kach, dużej dawce ruchu 
i świeżego powietrza dzie-
ciaki padają. Bardzo szyb-
ko nawiązują się nowe 
znajomości i przyjaźnie 
– świat w realu zaczyna 
wygrywać z wirtualnym...
R: Od jak dawna zajmu-

jecie się letnim wypoczynkiem dzieci?
J: Sportem i rekreacją zajmuję się całe do-
rosłe życie. Jeszcze jako student AWF-u za-
raziłem się bakcylem windsurfingu. Dzielę 
się moją sportową pasją z dzieciakami od 
ponad 20 lat. Latem obozy windsurfingowe 
w Dąbkach, w naszej bazie szkoleniowej. 
Początek jesieni to Szkolenie Studentów 
Warszawskiego AWF-u, a pozostałe miesią-
ce w roku to nauka pływania. Dzieci z na-
szej gminy jeżdżą z naszą szkółką na basen 
do Warszawy, a inni wybierają weekendową 
naukę na pływalni w Laskach –przepięknym 
obiekcie na terenie zakładu dla Ociemnia-
łych. Jesteśmy wszyscy zauroczeni atmos-
ferą tego miejsca. Cieszymy się, że mamy 
możliwość korzystania z tego obiektu. 

R: Przygotowania do lata trwają pełną 
parą. Życzymy całej ekipie super po-
gody, wielu nowych przyjaźni i dużo ak-
tywności. Do zobaczenia w Dąbkach!
J: Pogoda zawsze dobra, tylko ubrania cza-
sem nieodpowiednie. Do zobaczenia.

informacje i zapisy

Katarzyna Łobarzewska 600 800 406

Małgorzata Białek     600 800 407

 
www. jot2.com.pl

WAKACJE BEZ SMARTFONA 
Rozmowa z Jarkiem Targońskim, właścicielem Szkoły Sportów Wodnych „Jot2”
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GABINET STOMATOLOGICZNY
Joanna  Wronkowska

tel. 791 984 484

05-080 Izabelin
ul. Orła Białego 81

22 722 76 77 

•	 wywóz odpadów poremontowych, 
gabarytowych

•	 sprzątnie terenu
•	 wykaszanie trawy, wycinka drzew

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

Układanie kostki brukowej 
kompleksowo (z gwarancją) 

tel. 601-30-18-66

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
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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
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SURPRISE
8 maja 2016
Koncert Finałowy
Mazowieckiego 
Festiwalu Piosenki
Izabelin 2016
godz. 16.00
Koncert Gwiazdy
Festiwalu 

JAZZ SURPRISE
godz. 17.30

MAGDALENA WASYLIK - wokal
WOJCIECH PULCYN - kontrabas
MACIEJ STRZELCZYK - skrzypce
ANDRZEJ KAŃSKI - gitara

Centrum Kultury Izabelin

Bilety 15 zł

XVIII IZABELIŃSKIE 
SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ

15 maja 2016

10.00-15.00

 sala koncertowa i parking 
Centrum Kultury Izabelin

nowości i bestselery

wywiady z autorami

kącik literatury dziecięcej

książka „za grosik”

Inkowie - niezwykła cywilizacja
spotkanie z podróżnikiem - Markiem Łasiszem

13 maja 2016       godz. 19.00       wstęp wolny


