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IX Bieg Truskawki

W niedzielę, 5 czerwca 2016 roku, na szlaku Kampinoskiego Par-
ku Narodowego, odbył się 9. Bieg Truskawki. 
W tegorocznej edycji Biegu Truskawki wzięło udział ponad 300 
biegaczy, dorosłych, ale również dzieci. Warunki pogodowe 
w tym roku były idealne, nie za gorąco, sucho, oraz praktycznie 
bez żadnych owadów latających. 
Atmosfera na polanie w Truskawiu, gdzie zlokalizowano start 
i metę oraz na całej trasie biegu, tradycyjnie już, była znakomita 
i oczywiście truskawkowa!
Na początku biegły przedszkolaki następnie dzieci szkolne, po-
nad setka dzieci wzięła udział w biegu, któremu przewodniczył 
Pan Łoś. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone medalami oraz 
truskawkowymi smakołykami.
Następnie w biegu na 10 km wzięło udział około 230 dorosłych. 
Najlepsze wyniki uzyskali wśród mężczyzn Sebastian Polak 34 
min 14 s; wśród kobiet Justyna Śliwiak 42 min 9 s; oraz para 
Agnieszka Krawczyk i Adrian Kwiatkowski 42 min 55 s.
Na zakończenie imprezy odbyło się wręczenie medali na podium 
oraz losowanie nagród sponsorów.
Dziękujemy firmie Laboratorium kosmetyczne Joanna za ufun-
dowanie kosmetyków oraz Centrum Kultury Izabelin, które było 
partnerem Biegu.
Wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji dziękujemy 
i gratulujemy.
Zapraszamy za rok! 

BJ

Podziękowanie
Szanowni Państwo,
z całego serca pragnę podziękować za Państwa zaanga-
żowanie, empatię i pomoc w zakupie specjalistycznego 
pojazdu, jakim jest Blumil. 
Pojazd już jest! Dzięki niemu jestem bardziej niezależna, 
mobilna i przede wszystkim aktywna – ku uciesze moich 
synów i … koni. To wszystko daje mi siłę w pokonywaniu 
trudności i pozwala z większą ufnością patrzeć w przy-
szłość. 
Z serdecznymi podziękowaniami, 

Małgorzata Pyrka-Majerkiewicz

MIĘDZYNARODOWY TRÓJKĄT KULINARNY
Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin we współpracy z miesz-
kańcami gmin partnerskich  Méru i Borken przygotowało książkę kucharską „Mię-
dzynarodowy Trójkąt Kulinarny”. Książka zawiera przepisy kulinarne mieszkańców 
Izabelina, Méru we francuskiej Pikardii i Borken w Hesji w Niemczech. Potrawy, 
które znajdziecie Państwo w książce, przygotowywane są  w domach rodzin, które 
poznały się podczas  współpracy partnerskiej trzech gmin. Chcieliśmy te przepisy 
upowszechnić szerzej, jako jedną z cząstek kulturowego dziedzictwa naszych re-
gionów oraz przykład korzyści wzajemnej współpracy pomiędzy naszymi gminami. 
Książka podzielona jest na 3 części: ,,polską’’ pod nazwą Izabelin – Polska, ,,fran-
cuską’’ pod nazwą Meru – Francja i ,,niemiecką’’ pod nazwą Borken – Niemcy. Każ-
dy przepis wydrukowany jest w trzech językach: polskim, francuskim i niemieckim. 
Książka prezentowana była na majowych Izabelińskich Spotkaniach z Książką, 
w wersji elektronicznej można ją pobrać bezpłatnie ze strony Stowarzyszenia: 

www.ispmig.org. Zachęcamy do wypróbowania smacznych przepisów!
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Rekrutacja managerów 
przedszkoli zakończona

W maju 2016 r. zakończył się konkurs na stanowiska dyrekto-
rów przedszkoli gminnych w Izabelinie i Laskach.
Informujemy Szanownych Mieszkańców, że w wyniku przepro-
wadzonego konkursu rekrutacyjnego Komisje Konkursowe po-
wołane przez Wójta Gminy Izabelin z udziałem przedstawicieli 
społecznych, związków zawodowych i kuratorium oświaty zare-
komendowały, a wójt zaakceptował wybór:
• Pani Małgorzaty Przestrzelskiej na stanowisko dyrektora Gmin-
nego Przedszkola w Laskach,
• Pani Beaty Podgajnej na stanowisko dyrektora Gminnego 
Przedszkola w Izabelinie.
Jestem przekonany, że wszyscy serdecznie gratulujemy Paniom 
wygrania konkursu, życzymy im zapału i sił do pracy oraz sa-
tysfakcji z realizacji zawodowych zamierzeń mających na celu 
przede wszystkim dobro naszych przedszkolaków, do których to 
życzeń również się dołączam.
Jednocześnie serdecznie dziękujemy dotychczasowej pani dy-
rektor Elżbiecie Pawłowskiej za jej wkład i zaangażowanie  
w prowadzenie Przedszkola w Laskach przez ostatnie lata. Pani 
Pawłowska była inicjatorką i koordynatorką szeregu działań  
umożliwiających znaczny wzrost poziomu edukacji dzieci i roz-
wój przedszkola. 

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Ryszard Haczek

Zakończenie roku akademickiego 
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

6 czerwca w Centrum Kultury Izabelin 
miało miejsce zakończenie roku akade-
mickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
To już trzeci rok nauki w naszej izabeliń-
skiej „uczelni”.

Był to rok pełen ciekawych wykładów z różnych dziedzin, takich 
jak: architektura, sztuka, muzyka, literatura, psychologia, me-
dycyna i wiele innych. Studenci odwiedzali też muzea i jeździli 
na wycieczki. Oczywiście wszyscy studenci otrzymali promocję 
na następny rok studiów, co potwierdzono imiennymi dyplo-
mami, które wręczyli: Janusz Marciniak – Dyrektor Centrum 
Kultury Izabelin oraz Karolina Szadurska – koordynatorka UTW 
w Izabelinie. Po ostatnim wykładzie (tym razem o swoich po-
dróżach opowiedział znany z TV podróżnik Ryszard Czajkow-
ski) izabelińscy żacy udali się na zasłużone wakacje i mamy 
nadzieję, że pełni sił i zapału do nauki wrócą w październiku, by 
rozpocząć kolejny rok nauki.

Zapraszamy wszystkich chętnych Seniorów do uczestnictwa 
w zajęciach UTW w kolejnym roku akademickim 2016/2017

KD

Ze smutkiem żegnamy

śp. Filipa Marczewskiego

młodego historyka, miłośnika i dokumentalistę ziemi izabelińskiej.

 Prof. Małgorzacie Marczewskiej – mamie – oraz całej rodzinie zmarłego 
składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Jego książki z nami zostaną.

Wójt i Rada Gminy Izabelin, Centrum Kultury Izabelin, społeczność lokalna

Asfalt na ul. Pietkiewicza
W dniach 6-9 czerwca 2016 roku na ulicy Pietkiewicza 
w Hornówku wykonana została nakładka asfaltowa w ramach 
odtworzenia i poprawy standardu nawierzchni po prowadzonych 
w roku 2015 robotach kanalizacyjnych. Do końca czerwca pla-
nowane jest jeszcze wykonanie uzupełnienia pobocza tłuczniem 
dolomitowym oraz uzupełnienie oznakowania poziomego istnie-
jących progów zwalniających.

Anna Sikorska 

Na okładce
12 czerwca 2016 roku w Centrum Kultury Izabelin odbył się 
koncert z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski. Wystąpił Arty-
styczny Zespół Reprezentacyjny Wojska Polskiego z koncertem 
„Krzyż i orzeł”. Szersza relacja - w kolejnym numerze „Listów do 
Sąsiada”. Fot. Janusz Marciniak
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Od kilku lat w mediach toczy 
się kampania na rzecz znie-

sienia obowiązku meldunkowego 
i wyeliminowania konieczności 
posiadania adresu zameldowania 
w dowodzie osobistym. W marcu 
2015 r. zaprzestano wpisywania 
adresów zameldowania w dowo-
dach osobistych, ale we wrześniu 
- wobec nie wprowadzenia zmian 
w ponad 100 aktach normatyw-
nych, jakie zostały wskazane przez 
Międzyresortowy Zespół do Spraw 
Przygotowania Administracji Rzą-
dowej do Zniesienia Obowiązku 
Meldunkowego (powołany w 2014 
r.) – Rząd RP zdecydował, a Sejm 
usankcjonował ustawowo prze-
dłużenie obowiązku meldunkowe-
go do 31 grudnia 2017r., przy od-
notowaniu rekomendacji Zespołu 
do pozostawienia tego obowiązku 
na stałe. 

Efekty takich działań medialnych 
i zatrzymania zmian regulacji w poło-
wie drogi (obywatele nadal nie mają 
prawa zgłaszania do bazy PESEL i reje-
stru mieszkańców jako adresu zamiesz-
kania, adresu pod którym aktualnie 
przebywają dłużej niż 3 miesiące, nie-
zależnie od woli właściciela mieszka-
nia lub innego podmiotu)  negatywnie 
wpłynęły na świadomość mieszkańców 
i obywateli: Polacy jak kraj nasz długi 
i szeroki są przekonani, że obowiązku 
meldunkowego już po prostu nie ma. 
A obowiązku takiego każdy Polak powi-
nien dopełnić w ciągu 30 dni od daty 
zamieszkania w urzędzie gminy (mia-
sta), na terenie której zamieszkał.

Na skutki tych działań nie musieliśmy 
w naszej gminie długo czekać. Podczas 
tegorocznej rekrutacji 3-letnich dzieci 
do jednego z przedszkoli gminnych sy-
tuacja meldunkowa przedstawiała się 
jak niżej:
- co czwarte dziecko zgłaszane do 
przedszkola nie było zameldowane;
- co trzecia matka dziecka nie była za-
meldowana;
- ponad połowa ojców kandydatów na 
przedszkolaków nie była zameldowana 
w naszej gminie.

O częstym „zapomnieniu” dopełnie-
nia stosownego zgłoszenia mieszkań-
ców do ewidencji w ramach systemu 
odpadowego (w ciągu 14 dni od daty 
zamieszkania na terenie gminy) nie 
wspominamy.

Pragniemy poinformować, że sytu-

acja taka ma bardzo negatywne skutki 
dla finansów naszej gminy. Jeżeli się 
potwierdzi informacja powiatowej poli-
cji – a coraz więcej na to wskazuje - że 
w naszej gminie mieszka o ponad 2000 
osób więcej niż figuruje w rejestrach 
ewidencji ludności, to oznacza, że gmi-
na corocznie płaci niepotrzebnie ponad 
900,000 zł tzw. Janosikowego (świad-
czenia wyrównawczego na rzecz bu-
dżetu centralnego liczonego względem 
liczby mieszkańców), ponieważ każdy 
niezameldowany mieszkaniec podwyż-
sza Janosikowe płacone przez naszą 
gminę o około 450 zł.

Zdajemy sobie sprawę, że są sytuacje 
szczególne, z których najczęstszymi są: 
brak zgody właściciela posesji na za-
meldowanie najemcy na  pobyt czaso-
wy ponad 3 miesięcy czy na stałe bądź 
ciągnące się latami sprawy podziału 

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY ISTNIEJE I … BĘDZIE ISTNIAŁ 
majątku przy spadku czy rozwodzie. 
Nie sądzimy jednak by takie sprawy do-
tyczyły aż ponad 2000 członków naszej 
wspólnoty.

Istnieje jeszcze drugi niekorzystny 
dla naszej gminnej wspólnoty aspekt 
finansowy takiej sytuacji: Polacy zapo-
minają, że zgodnie z ustawą Ordynacja 
podatkowa obowiązek rozliczenia po-
datku dochodowego od osób fizycznych 
(PIT) powinien być realizowany w urzę-
dzie skarbowym właściwym dla miejsca 
faktycznego zamieszkania podatnika, 
a nie dla miejsca zameldowania (czyn-
ność administracyjna). W efekcie Pola-
cy zamiast rozliczać podatek w urzędzie 
skarbowym właściwym dla miejsca fak-
tycznego zamieszkania (w przypadku 
naszej gminy jest to Urząd Skarbowy 
Warszawa Bielany) - poprzez poda-
nie przy okazji sporządzania rocznego 
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ZMIANA USTAWY O LASACH A SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

W kwietniu tego roku weszła 
w życie nowelizacja ustawy 

o lasach, która wprowadziła nowe 
regulacje do obrotu nieruchomo-
ściami zawierającymi lasy bądź 
grunty przeznaczone do zalesienia.
W znowelizowanym art. 37a Ustawy 
o lasach ograniczona została możli-
wość swobodnego i wolnorynkowego 
obrotu nieruchomościami leśnymi za-
wierającymi w sobie lasy. Wprowadze-
nie tych zmian - zgodnie z Krajowym 
programem zwiększania lesistości - 
ma zapewnić zwiększenie powierzchni 
gruntów leśnych w Polsce: z obecne-
go poziomu 29% powierzchni naszego 
kraju, do 30% w 2020 roku i docelowo 
33% w 2050 roku.
Na podstawie nowych przepisów Skarb 
Państwa, reprezentowany przez Lasy 
Państwowe, będzie miał prawo pier-
wokupu, wystawionych przez osoby 
prywatne na sprzedaż, działek z grun-
tem leśnym. W praktyce oznacza to, 
że po podpisaniu umowy warunkowej 
sprzedaży nieruchomości w formie aktu 
notarialnego, notariusz musi zgłosić ją 
nadleśniczemu. Ten, uznając zasadność 
potrzeby nabycia gruntu przez Lasy 
Państwowe, występuje o wyrażenie 
zgody na jej nabycie przez Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych za 
pośrednictwem dyrektora właściwej te-
rytorialnie Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych. Strony transakcji czekają 
miesiąc na decyzję Lasów Państwowych 
odnośnie skorzystania lub nie z przysłu-
gującego im obecnie prawa pierwokupu 
w cenie określonej w akcie notarialnym. 
Jeśli Lasy Państwowe podejmą decyzję 
o skorzystaniu z prawa pierwokupu 
- składają u notariusza oświadczenie 
w formie stosownego aktu notarialne-
go, przyjmując jako cenę nabycia cenę 
transakcji podaną w sporządzonej umo-
wie warunkowej sprzedaży. 
Ustawa o lasach nie zmieniła podstawo-
wej przesłanki nabywania gruntów sta-
nowiących własność osób fizycznych, 
osób prawnych lub jednostek organi-
zacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej. Nabywanie przez jednostki or-
ganizacyjne Państwowych Gospodarstw 
Leśnych Lasów Państwowych lasów 
i gruntów przeznaczonych do zalesienia 
lub innych gruntów lub nieruchomości 
może nastąpić jeżeli jest to uzasadnio-
ne potrzebami gospodarki leśnej i nie 
narusza interesu Skarbu Państwa. Na-
bywane w ten sposób mogą być lasy 
lub grunty przeznaczone do zalesienia 
w przypadku ich bezpośredniej przyle-

głości do gruntu pozostającego w za-
rządzie Lasów Państwowych, w przy-
padku zniesienia współwłasności lasu 
i gruntu przeznaczonego do zalesienia 
lub innego gruntu lub nieruchomości 
oraz w przypadku regulacji przebiegu 
granicy polno-leśnej.
Dla przysłowiowego „Kowalskiego” 
jest to oczywiście utrudnienie. Ustawa 
wprowadza zasadę, iż czynności praw-
ne dokonane niezgodnie z przyjętymi 
regulacjami, w szczególności bez zawia-
domienia nadleśniczego, są nieważne. 
Transakcja sprzedaży - choćby domu 
z działką zawierającą niewielki użytek 
leśny - odsuwa się w czasie o kilka ty-
godni. Nie pomaga w podejmowaniu 
decyzji brak orzecznictwa do znowelizo-
wanej ustawy. Obawa przed niewłaści-
wą interpretacją przepisów przez zain-
teresowanych obrotem nieruchomości 
czy przez zaangażowane w procedurę 
kancelarie notarialne, skutkuje para-
liżem na runku nieruchomości. Należy 
mieć nadzieję, że tylko chwilowym. 
Analizując media widać, że problem 
jest zauważony i narastające wątpliwo-
ści zostaną wkrótce wyjaśnione.

Krzysztof Stańczyk
Referat Architektury i Geodezji UG

zeznania PIT faktycznego adresu za-
mieszkania na terenie naszej gminy 
- podają często adres zameldowania 
znajdujący się w innej gminie, co po-
woduje, że pozbawiają naszą wspólno-
tę części dochodu z tytułu PIT (~38% 
podatku). Naruszają przy tym przepisy 
o składaniu fałszywych oświadczeń, 
gdyż nie można jednocześnie miesz-
kać w tym samym momencie w dwóch 
miejscowościach – jednej dla celów ko-

rzystania z opieki, przedszkoli, oświaty i  
usług komunalnych, a drugiej dla celów 
podatkowych i innych. 

Ponieważ przeciętnie każdy podatnik 
PIT w naszej gminie przysparza około 
4500 zł dochodów naszej wspólnocie, 
gdyby spośród 2000 niezameldowa-
nych osób co druga osoba złożyła ze-
znanie PIT jako mieszkaniec naszej 
gminy to z pewnością takie dodatkowe 
4,5 mln zł rocznie extra zaowocowałoby 

szybszym zakończeniem procesu budo-
wy infrastruktury drogowej i pozosta-
łych potrzebnych inwestycji na terenie 
naszej gminy.

O pozostałych konsekwencjach i pro-
blemach związanych z meldunkami bę-
dziemy informować w kolejnych nume-
rach i newsletterach gminnych, gdyż 
wpływają one bardzo istotnie na prawa 
i obowiązki wszystkich mieszkańców.

Ryszard Haczek, Zastępca Wójta

10 czerwca br. na Małej Scenie 
pod Łosiem w Centrum Kultury 
Izabelin, w cyklu „Laura Łącz i jej 
goście” – wystąpił Marian Opania 
– znakomity aktor teatralny, kaba-
retowy i filmowy. Po raz pierwszy po-
jawił się na ekranie w 1962 roku. Gość 
opowiadał o swoich początkach kariery 
aktorskiej, śpiewał piosenki Leonarda 
Cohena i prezentował świetne skecze.

Obecnie Mariana Opanię możemy zo-
baczyć i usłyszeć w Teatrze Polonia 
w roli Pana Jowialskiego oraz 3 lipca br. 
w spektaklu Cohen-Nohavica w Teatrze 
Buffo w Warszawie. Spektakl muzyczny 
został wyreżyserowany przez Mariana 
Opanię z oprawą muzyczną Jana Sto-
kłosy i ruchem scenicznym w opraco-
waniu Janusza Józefowicza.

tekst i zdjęcie: JM

MARIAN OPANIA W IZABELINIE
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CO Z TĄ ENERGIĄ?
Rozmowa z Katarzyną Burdą-Mazurek – Koordynatorem ds Komunikacji

Wydział Organizacyjno-Prawny
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

Jakie są plany PGE odnośnie mo-
dernizacji infrastruktury energetycz-
nej na terenie gminy Izabelin. Czy 
planowane jest skablowanie nie-
których linii napowietrznych? Czy 
planowany jest drugi RPZ?
W planach na najbliższe lata przewidu-
jemy modernizację fragmentów sieci 
średniego napięcia na terenie gminy Iza-
belin na szacunkową wartość ok. 7 mln 
złotych. Przykładowo rozpoczynają się 
działania związane z przygotowaniem 
dokumentacji technicznej i prawnej mo-
dernizacji linii średniego napięcia z RPZ 
(Rozdzielczy Punkt Zasilający) Babice 
w kierunku Izabelina i Hornówka.
Jakie są przyczyny tak dużej licz-
by wyłączeń energii, które ostatnio 
zdecydowanie zwiększyły swoje 
nasilenie? Czy istnieje możliwość 
ograniczenia liczby wyłączeń? 
W ostatnim czasie liczba planowych 
przerw w dostawie energii zwiększyła się 
z powodu intensywnych prac przy liniach 
i koniecznej wycinki gałęzi drzew, wra-
stających w linie średniego napięcia. Ze 
względu na duży zakres prowadzonych 
robót nie było możliwości ograniczenia 
ilości przerw w zasilaniu. Wyjaśniamy, że 
PGE Dystrybucja dba o stan techniczny 
setek tysięcy kilometrów linii energetycz-
nych i stacji transformatorowych. Bardzo 
często służby techniczne muszą wejść na 
teren osób trzecich w celu usunięcia awa-
rii, lub usunięcia zagrożenia dla zdrowia, 
życia a także zagrożenia dla dóbr mająt-
kowych. W przypadku zaistnienia awarii 
konieczne jest niezwłoczne przywrócenie 
sprawności uszkodzonym urządzeniom 
i wznowienie zasilania. Aby ograniczyć 
tego typu interwencje, prowadzimy 
wzdłuż linii przesyłowych systematyczne 
podcinki gałęzi i drzew. Jest to bardzo 
ważne zadanie, ponieważ to właśnie ga-
łęzie i drzewa są najczęstszą przyczyną 
awarii i przerw w dostawie prądu. 
Co jest przyczyną następujących 
po sobie wyłączeń i włączeń ener-
gii trwających po kilka sekund, 
co powoduje uszkodzenia sprzętu 
elektronicznego?
Zdajemy sobie sprawę, że Odbiorców 
często niepokoją krótkotrwałe zaniki 
napięcia. Wyjaśniamy, że jest to zjawi-
sko normalne dla pracy sieci i systemu 
elektroenergetycznego. Krótkotrwałe 
(kilkudziesięciosekundowe) przerwy 
w zasilaniu są następstwem działania 
zabezpieczeń i automatyki tzw. Sa-

moczynnego Ponownego Załączenia 
(SPZ), które zapobiegają powiększaniu 
się obszaru awarii i powstawaniu dłuż-
szych przerw w dostawie energii elek-
trycznej w przypadku zwarć na liniach 
przesyłowych. Domowe sprzęty AGD 
i RTV są przystosowane do włączania 
i wyłączania i nie powinny uszkadzać 
się tylko z powodu zaniku napięcia. 

Czy istnieje możliwość doprecyzo-
wania informacji o wyłączeniach 
prądu? Mieszkańcy oczekują, że 
w informacji będzie zawarta infor-
macja o numerach domów, a nie 
tylko nazw ulic objętych wyłącze-
niem.
W ogłoszeniach o planowych przerwach 
w dostawie energii podawane są ulice 
oraz stacje, z której są one zasilane. 
Doprecyzowanie takiej informacji jest 
praktycznie niemożliwe ze względów 
technicznych, a konkretnie ze wzglę-
du na układ sieci dystrybucyjnej, którą 
dostarczamy prąd do odbiorców na da-
nym terenie. 
W ostatnich latach zachęcaliśmy Klien-
tów do zamówienia na naszej stronie 
internetowej automatycznego powia-
domienia, czyli tzw. newslettera. Jest to 
bardzo wygodne narzędzie, ponieważ 
nie trzeba często sprawdzać informacji 
na stronie internetowej, wystarczy tylko 
raz wejść na tę stronę i zamówić new-
sletter, podając swój adres e-mailowy. 
Następnie informacja o przerwach bę-
dzie docierać automatycznie na wska-
zany adres skrzynki pocztowej z pięcio-
dniowym wyprzedzeniem.
Jakie są powody odstąpienia od 
wyłączenia mimo wcześniej poda-
nej informacji, że takie wyłączenie 
nastąpi? Jest to duża dezorgani-
zacja dla firm działających na na-
szym terenie.
Odstąpienie od planowego wyłączenia 
nie występuje z naszej inicjatywy, spo-

wodowane jest najczęściej przyczynami 
losowymi, niezależnymi od naszego 
przedsiębiorstwa. Prace przy urządze-
niach sieciowych nie są prostym zada-
niem, a ich nieprawidłowe wykonanie 
może stwarzać zagrożenie dla zdrowia 
i życia naszych pracowników oraz osób 
postronnych. Warto dodać, że wykony-
wane prace przyczyniają się do ogra-
niczenia ewentualnych przerw w do-
stawie energii elektrycznej i znacząco 
poprawiają jakość i pewność zasilania 
na danym terenie.
Jakie są powody różnego traktowa-
nia Mieszkańców podczas przycin-
ki drzew tj. zgodnie z informacjami 
zgłaszanymi do nas przez Miesz-
kańców jeżeli gałęzie drzew wyra-
stających na działce właściciela 
nieruchomości wrastają w linie na-
powietrzne to PGE czasem odma-
wia przycięcia gałęzi, a czasem 
przycina. Czasem zostawia gałęzie 
na działce właściciela, a czasem 
przed nią lub zabiera od razu.  Czy 
zależy to od rodzaju linii napowietrz-
nej – warkocz lub osobne nieosło-
nięte przewody – czy od tego, że 
dotyczy przewodów przyłącza na-
powietrznego danej posesji do linii 
głównej znajdującej się bezpośred-
nio nad działką właściciela czy też 
dlatego, że dotyczy linii zbiorczej 
znajdującej się nad lub poza grani-
cą działki, czy też zależy wyłącznie 
od stwarzania przez gałęzie zagro-
żenia awarią lub porażeniem prądu 
lub braku takiego zagrożenia?
Naszym obowiązkiem jest traktować 
Odbiorców w sposób równoprawny. 
Traktowanie mieszkańców zawsze wy-
nika z treści rozpatrywanego wniosku 
i sytuacji faktycznej. Przykładowo, jeśli 
odbiorca zgłasza konieczność przycięcia 
drzew na jego posesji i po wykonaniu 
oględzin potwierdzamy potrzebę wycię-
cia gałęzi wzdłuż całego fragmentu linii 
elektroenergetycznej, wtedy przy okazji 
naszych prac przeprowadzona jest też 
wycinka na posesji Klienta. Jeśli jednak 
linia (za wyjątkiem prywatnej posesji) 
jest czysta od gałęzi, a konieczne jest 
tylko przycięcie gałęzi na działce pry-
watnej, wówczas zapewniamy bezpłat-
ne wyłączenie napięcia oraz wysyłamy 
pracownika, który nadzoruje prace 
wykonywane przez Odbiorcę bądź oso-
by przez niego upoważnione. Podczas 
podcinki gałęzi wzdłuż linii, na terenach 
posesji prywatnych, jeśli odbiorcy nie 
ma w domu, jesteśmy zobowiązani 
prawem pozostawić gałęzie, ponieważ 
jest to własność prywatna. Dopiero po 
uzgodnieniu z właścicielem możemy 
sprzątnąć gałęzie. Gałęzie pozostawia-
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ne w pasie drogi są układane przez pra-
cowników i następnie zbierane i wywo-
żone z terenu objętego podcinką. 
Zdaniem części naszych Mieszkań-
ców orzeczenia Sądu Najwyższego 
IIISK 82/13 i IIISK 29/14 z 2014 roku 
dotyczące obowiązków przedsię-
biorstwa energetycznego w zakre-
sie utrzymania sieci stanowią, że 
w każdym przypadku to wyłącznie 
firma energetyczna ma obowiązek 
takiego przycinania drzew, aby nie 
wrastały w linie napowietrzne, a nie 
właściciel działki. Czy tak jest fak-
tycznie zgodnie z obowiązującym 
prawem i przywołanymi orzecze-
niami Sądu Najwyższego? 
Co do zasady, z zapisów prawa ener-
getycznego oraz zawieranych umów 
wynika, że Odbiorca zobowiązany 
jest do: „Utrzymywania użytkowane-
go obiektu w sposób nie utrudniający 
prawidłowego funkcjonowania sieci, 
a w szczególności do zachowania wy-
maganych odległości istniejących urzą-
dzeń, w szczególności od drzew, krze-
wów i obiektów budowlanych.” Ponadto 
zgodnie z Prawem budowlanym: „Wła-
ściciel, zarządca lub użytkownik obiektu 
budowlanego, na którym spoczywają 
obowiązki w zakresie napraw, określo-
ne w przepisach odrębnych lub umo-
wach, są obowiązani w czasie lub bez-
pośrednio po przeprowadzonej kontroli 
stanu technicznego obiektu budowlane-
go lub jego części, usunąć stwierdzone 
uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które 
mogłyby spowodować zagrożenie życia 
lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mie-
nia lub środowiska, a w szczególności 
katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, 
porażenie prądem elektrycznym albo 
zatrucie gazem.”
Jakie jest stanowisko PGE wobec 
obowiązków wskazanych w ww. 
orzeczeniach w zakresie utrzyma-
nia należytego stanu technicznego 
sieci energetycznej?
Sprawa IIISK 82/13 dotyczy awarii linii 
110 kV, natomiast druga sprawa IIISK 
29/14 dotyczy roszczeń w sprawie najmu 
lokalu. W naszej ocenie powołane orze-
czenia nie mają związku z omawianym 
zagadnieniem. Orzecznictwo sądowe nie 
daje odpowiedzi na wszystkie problemy 
związane z działaniem Operatora Sys-
temu Dystrybucyjnego. Natomiast war-
to wspomnieć, że obowiązki dostawcy 
i odbiorcy energii precyzują szczegółowo 
przepisy ustawy Prawo energetyczne 
i wydanych do niej rozporządzeń wyko-
nawczych. Zastosowanie mają tutaj także 
liczne przepisy prawa budowlanego i za-
sady określone w Polskich Normach.

PROGRAM RODZINA 500+ 
W GMINIE IZABELIN

GOPS w Izabelinie od 1 kwietnia 
2016 r. realizuje ustawę o pomo-
cy państwa w wychowywaniu 
dzieci popularnie zwaną progra-
mem „Rodzina 500+”.

Termin składania wniosków 
o świadczenie wychowawcze (czy-

li 500+) z wyrównaniem od kwietnia 
upływa z dniem 30 czerwca 2016 r. 
Osoby, które złożą wniosek po tym 
terminie otrzymają świadczenie od 
miesiąca złożenia wniosku. Wszyst-
kich, którzy nie złożyli jeszcze wnio-
sku informujemy, że mogą to zrobić 
osobiście w GOPS w Izabelinie w pok. 
207 lub 209 lub drogą elektroniczną 
poprzez bank lub e-PUAP. 
Do końca maja 2016 r. do GOPS 
wpłynęło 686 wniosków, w tym 278 
drogą elektroniczną. Najwięcej wpły-
nęło w pierwszych dniach kwietnia. 
Około 36 wniosków, które przysłano 
do nas drogą elektroniczną w dniach 
1-3 kwietnia, było niestety błędnie 
wypełnionych (zarówno ze względu 
na błędy systemu jak i samych skła-
dających) i musiały być składane po-
nownie. Obecnie system działa już 
prawidłowo. Wśród złożonych wnio-
sków 212 były to wnioski o przyznanie 
świadczenia od 1 dziecka, czyli z kry-
terium dochodowym, które musimy 
sami sprawdzać.
Część wniosków, szczególnie składa-
nych na pierwsze dziecko, zawierało 
również braki niezbędnych doku-
mentów, których sami nie jesteśmy 
w stanie uzyskać, w związku z czym 
musieliśmy wzywać osoby do ich uzu-
pełnienia. 
Cztery wnioski przesłaliśmy do mar-
szałka województwa, ze względu na 
zachodzącą koordynację (jedno z ro-
dziców pracuje za granicą).
Większość danych, takich jak informa-
cje z Urzędu Skarbowego, ZUS, KRUS 

itp. pozyskujemy sami poprzez emp@
atię. Na sprawdzenie danych, rozpa-
trzenie wniosku oraz wydanie decyzji 
ustawodawca dał nam 3 miesiące. 
Staramy się aby ten czas był znacznie 
krótszy. Rozpatrujemy wnioski syste-
matycznie, według daty otrzymania 
wniosku lub uzupełnienia dokumenta-
cji. Po odebraniu decyzji przez wnio-
skodawców niezwłocznie realizowane 
są wypłaty świadczeń. Staramy się 
aby decyzje były odbierane osobiście, 
ponieważ zmniejsza to koszty (wysła-
nie 1 decyzji za potwierdzeniem od-
bioru to koszt 6,20 zł). 
Do końca maja wydaliśmy 346 decy-
zji i wypłaciliśmy 457 500 zł. Obecnie 
wydanych jest 50 kolejnych decyzji, 
czekających na odbiór i po ich odbio-
rze wypłacimy kolejne 72 000 zł. 
W momencie, kiedy ukaże się gazeta 
liczby te będą na pewno większe i my-
ślę, że decyzje będziemy już wydawać 
na bieżąco. Jeśli chodzi o wypłaty, 
to otrzymaliśmy z ministerstwa kwo-
tę 704 000 zł, zarówno na wypłatę 
świadczeń jak i obsługę oraz utworze-
nie i wyposażenie stanowiska pracy.
Do końca maja wydaliśmy 486 887 zł, 
z czego na świadczenia 457 500 zł. 
Biorąc pod uwagę wydane już decy-
zje oraz złożone wnioski, otrzymanych 
środków nie wystarczy nam nawet do 
końca czerwca. Mamy tylko nadzieję, 
że dostaniemy kolejną transzę.
Poza tym, codziennie wpływają nowe 
wnioski, a termin ich składania to 
jeszcze prawie miesiąc, więc trudno 
nam przewidzieć ile wniosków jeszcze 
wpłynie i jakie kwoty miesięcznie bę-
dziemy musieli wypłacać.
Myślę, że realne dane będę mogła 
przekazać w kolejnym numerze, czyli 
w lipcu, kiedy świadczenia będą reali-
zowane już na bieżąco.
Barbara Tenerowicz - Kierownik GOPS
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W   słoneczną niedzielę 29 maja 
br. odbył się jubileusz z okazji 

obchodów 90-lecia założenia Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Izabelinie. 
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą 
w kościele parafialnym pw. św. Fran-
ciszka z Asyżu w Izabelinie. Ksiądz pro-
boszcz powiedział piękne kazanie na 
temat misji dzielnych druhów, którzy 
z ogromnym poświęceniem narażają 
swoje zdrowie i życie, nie zważając na 
konsekwencje dla siebie i swoich ro-
dzin, ratują ludzi i ich dobytek. Oprawę 
muzyczną uroczystości zapewniła Stra-
żacka Orkiestra Dęta w Kaskach. 
Po mszy nastąpił przemarsz ulicami 
Izabelina plutonu honorowego OSP, 
pocztów sztandarowych z sąsiednich 
gmin oraz strażackiej orkiestry dętej. 
W strażnicy na placu apelowym odbył 
się uroczysty apel. Dowódcą uroczysto-
ści był płk Edward Gierski, a gospodynią 
imprezy – prezes OSP Izabelin Weroni-
ka Szarpak, która przywitała wszystkich 
gości. Na obchodach zjawiły się władze 
powiatowe i gminne (Starosta PWZ Jan 
Żychliński, Wójt i Zastępca Gminy Iza-
belin – Witold Malarowski oraz Ryszard 
Haczek, Przewodnicząca Rady Gminy 
Grażyna Zielińska), dyrektor KPN Mi-
rosław Markowski, przedstawiciel Ma-
zowieckiego Urzędu Marszałkowskiego 
Waldemar Roszkiewicz. Były też delega-
cje OSP z Lasek, Starych Babic, Borzęci-
na Dużego, Leszna, Łomianek i Związku 

Żołnierzy Wojska Polskiego. Jak zwykle 
nie zawiedli mieszkańcy oraz przedsta-
wiciele jednostek oświatowych, kultu-
ralnych oraz lokalnych przedsiębiorstw.
Podczas apelu zostały wręczone odzna-
czenia Pro Mazovia, odznaczenia po-
żarnicze (Jacek Szarpak, Rafał Gierski, 
Weronika Szarpak) oraz listy pochwal-
ne. Odczytano też list okolicznościowy 
Komendanta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej z okazji Dnia Strażaka. 
Historię OSP w Izabelinie w zastępstwie 
Prezesa Honorowego OSP Franciszka 
Góreckiego odczytał Druh Arkadiusz 
Kulka. Głos zabrali również przedstawi-
ciele władz samorządowych i Związku 
OSP. Z okazji swojego święta OSP otrzy-
mało podarunki, wśród których znalazła 
się m.in. nowoczesna prądownica wod-
na (wójt W. Malarowski), dzwon sygna-
łowy (dyr. KPN M. Markowski), czek na 
1000 zł (starosta PWZ Jan Żychliński) 
oraz klaksony pneumatyczne (od fir-
my Expert Group). Wyrazy uznania za 
swoją długoletnią pracę oraz honorową 
szablę otrzymał płk Edward Gierski. 
Po części oficjalnej był czas na wpisy do 
księgi pamiątkowej, wysłuchanie kon-
certu orkiestry oraz poczęstunek stra-
żacką grochówką.

Iwona Mazurek
fot. Ewa Ugorowska

90-LECIE OSP 
W IZABELINIE

INTERWENCJE 
OCHOTNICZYCH 

STRAŻY POŻARNYCH 
w MAJU 2016 r. 

w GMINIE IZABELIN

W maju bieżącego roku 
straże pożarne brały udział 
w dziewięciu przypadkach 
zdarzeń, podczas których za-
chodziła potrzeba udzielenia 
pomocy. 

Miały miejsce cztery pożary i pięć 
miejscowych zagrożeń. Dwukrotnie 
powstawały pożary poszycia leśnego 
w okolicach Janówka. 

W Hornówku przy ulicy Lipkowskiej 
palił się agregat spawalniczy oraz 
w Truskawiu na skutek nieprzestrze-
gania przepisów pożarowych, wypa-
lono różnego rodzaju odpady i po-
zostałości roślinne, czego skutkiem 
przy dosyć silnym wietrze i wysokiej 
temperaturze powietrza było gwał-
towne rozprzestrzenianie się poża-
ru, który stwarzał zagrożenie dla 
pobliskiego lasu. Szybka i skuteczna 
akcja OSP w Izabelinie i Laskach 
zapobiegła przeniesieniu się pożaru 
na las. Spaleniu uległy suche trawy, 
trzcinowiska, zakrzewienia i zarośla 
na powierzchni ok. 1200-1500 m². 
Tyle kosztowała bezmyślność. 

Zanotowano również trzy kolizje 
drogowe w Mościskach przy ulicy 3 
Maja i Estrady oraz w Izabelinie przy 
ulicy Poniatowskiego, podczas któ-
rych jednostki OSP udzieliły niezbęd-
nej pomocy. 

W Hornówku przy ulicy Aneks, OSP 
w Izabelinie udzieliła pomocy młodej 
sarence uwięzionej w ogrodzeniu, 
które częściowo wycięto.

Płk mgr inż. Edward Gierski
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14 maja na terenie kompleksu bo-
isk sportowych Orlik odbył się Pik-
nik Rodzinny organizowany przez 
radę sołecką, sołtysa i mieszkań-
ców wsi Laski. Celem była integra-
cja mieszkańców wsi Laski oraz 
możliwość spotkania się sołty-
sa, rady sołeckiej i mieszkańców 
w plenerze.

Jako organizatorzy zapewniliśmy wiele 
wiejsko-miejskich atrakcji: pokaz i prze-
jażdżki motocyklami i quadami, bieg dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych (w którym 
udział wzięło ponad 80 osób, w tym 
osoby niewidome z ośrodka w La-
skach), malowanie buziek dla najmłod-
szych, podciąganie na linie przygotowa-
nej przez druhów z Ochotniczej Straży 
Pożarnej Laski, pieczenie kiełbasek przy 
wspólnym ognisku, poczęstunek jabłka-
mi prosto z sadu, napojami i watą cu-
krową. Można było spróbować swoich 
umiejętności chodzenia i wykonywania 
trików na rozciągliwej taśmie – slackli-
ne, sprawdzić refleks i sprawność oka 
na strzelnicy ASG udostępnionej i pro-
fesjonalnie prowadzonej przez ASG Re-
scue Team. Strefa gier rodzinnych to 
między innymi przeciąganie liny, wyści-

gi w workach, gra w boule, mölkky oraz 
arcyciekawa gra Wikingów – kubb. 
Strażacy, którzy zawitali aż pięcioma 
wozami, przygotowali punkt nauki 
pierwszej pomocy i udostępnili jednost-
ki do oglądania wszystkim zaintereso-
wanym. Obejrzeć można też było ra-
diowóz z Komendy Powiatowej. Dzieci 
zaprzyjaźniły się z psem niezwykłym, 
bo używanym do dogoterapii.
Grupa szermierki historycznej przygoto-
wała pokazy walk oraz dała możliwość 
spróbowania własnych sił w walkach 
rycerskich.
Prowadzenie powierzyliśmy wspaniałej 
pani Beacie Romanowskiej, na co dzień 
aktorce warszawskiego Teatru Syrena. 
Oprócz udzielania bieżących wska-
zówek „co, gdzie i kiedy”, pani Beata 
również śpiewała dla zgromadzonych 
mieszkańców. 
Pomoc w zabezpieczeniu trasy biego-
wej, przeprowadzeniu gier oraz obsługi 
stołów z poczęstunkiem otrzymaliśmy 
od harcerzy 424 szczepu ZHP oraz 
Skautów Europy I Gromady Laseckiej.

Dzieci biorące udział w biegu zostały 
nagrodzone pamiątkowymi medalami. 
Starsze otrzymały nagrody rzeczowe za 
zajęcie miejsc 1-3 w każdym roczniku 
(od 1999 do 2008).
Zwycięzcy biegu dla dorosłych zostali 
nagrodzeni pakietami startowymi na 
Bieg Truskawki – organizowany przez 
KB Galeria co roku w Truskawiu (start 
już 5 czerwca 2016).
Dodatkowo odbyło się losowanie upo-
minków dla wszystkich uczestników 
– latarek, bidonów, freesbee. Dla doro-
słych odbył się quiz dotyczący cytatów 
z filmów i seriali. Zwycięzców również 
nagrodziliśmy upominkami.
Wiele jeszcze przed nami – zdobyte 
doświadczenie przełożymy na jeszcze 
lepszą organizację w przyszłości. Pra-
gniemy, aby ten piknik stał się począt-
kiem spotkań wszystkich mieszkańców 
wsi Laski. 
Bardzo dziękujemy wszystkim miesz-
kańcom za przybycie i udział we wspól-
nej zabawie. Szczególne podziękowania 
kierujemy do osób i grup, które wspar-
ły organizację imprezy swoim czasem 
i pracą – Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Laskach, Harcerzom 424 Szczepu 
Drużyn Harcerskich i Gromad Zucho-
wych „Kampinos”, Skautom Europy 
z I Gromady Laseckiej, Grupie Szer-
mierki Historycznej, Grupie motocyklo-
wej The Club, Grupie ASG z „Rescue 
Team”, Michałowi Mandes, Magdzie Po-
łomskiej, Dariuszowi Ptasznikowi, Darii 
Kuźniecow-Dudko i Mikołajowi Słoniowi 
oraz osobom i instytucjom, które udzie-
liły innej pomocy: Wójtowi Gminy Iza-
belin, Ludowemu Klubowi Sportowemu 
Ryś Laski, Centrum Kultury w Izabeli-
nie, Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, sklepom 
„Familijnemu” i „Triumf” w Laskach, 
Komendantowi Policji dla Powiatu War-
szawskiego Zachodniego w Starych Ba-
bicach i Dyrekcji Kampinoskiego Parku 
Narodowego.

Sołtys wsi Laski Stanisław Macias 
wraz z Radą Sołecką

TAK SIĘ BAWIĄ MIESZKAŃCY LASEK
PIKNIK SOŁECKI

WYSTAWA OBRAZÓW MARTY JURKOWSKIEJ

1 czerwca o godz. 18 w Centrum 
Edukacji KPN w Izabelinie od-

był się wernisaż malarstwa Marty 
Jurkowskiej. Autorka obrazów po-
chodzi z Olkusza. Jest poetką, której 
utwory były wielokrotnie czytane w  
„Poczcie poetyckiej” Macie-
ja Szczawińskiego, w Radiu 
Katowice. W 2011 r. ukazała 
się jej debiutancka książka 
poetycka „Poza ramy”. Jest 
laureatką ponad 60 ogól-
nopolskich i międzynarodo-
wych konkursów poetyckich 

– m.in. Jana Kulki w Łomży, Jana Śpie-
waka i Anny Kamieńskiej w Świdwinie, 
„Śląski Shakespeare” w Katowicach, 
„O Laur Błękitnej Narwi” w Pułtusku, 
Kazimierza Ratonia w Olkuszu. Zdobyła 
główną nagrodę w   Międzynarodowym 

Konkursie Poetyckim „O Złote Cygaro 
Wilhelma” w Czerwionce – Leszczy-
nach, a  także nagrodę w Chicago. 
Publikacje jej wierszy ukazały się we 
„Frazie”, „Akancie”, „Cegle”, „Okolicach 
Poetów”, „Szafie”, „Gazecie Śląskiej”, 
„Toposie” i rozmaitych antologiach 
pokonkursowych. Swoje obrazy wy-

stawiała indywidualnie, jak 
również na pokazach zbioro-
wych w Bolesławiu i Katowi-
cach. Ekspozycja czynna jest 
codziennie w godz. 8-15 oraz 
w weekendy w godz. 10-16. 
Wstęp wolny. Zapraszamy!

fot. Katarzyna Fidler
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Z ŻYCIA GMINY

W dniu 25 maja 2016 roku odbyła się XVI sesja Rady Gminy 
Izabelin. Sesję otworzyła,  przyjęła porządek obrad i protokół 

z poprzedniej sesji oraz sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy 
w okresie między sesjami – przewodnicząca RG Grażyna Zielińska. 
Następnie informację o pracy Urzędu Gminy i Wójta między sesjami 
przekazał Witold Malarowski. Radni podjęli następujące uchwały:

Uchwała XVI/123/16 (11 głosów „za”, 3”wstrzymujące”) w spra-
wie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r. wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.

Uchwała XVI/124/16  (11 głosów „za”, 3”wstrzymujące”) w spra-
wie udzielenia Wójtowi Gminy Izabelin absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu za 2015 r.

Uchwała XVI/125/16  (10 głosów „za”, 3”wstrzymujące”) w spra-
wie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na 
lata 2016-2023.

Uchwała XVI/126/16  (11 głosów „za”, 3”wstrzymujące”) w spra-
wie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin.

Uchwała XVI/127/16  (14 głosów „za”) w sprawie udzie-
lenia pomocy dla Województwa Mazowieckiego oraz Uchwała  
XVI/128/16  (13 głosów „za”) w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Dofinanso-
wanie budowy ścieżek rowerowych w konkursie RPMA.04.03.02-
-IP.01-14-009/16, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,  jest moż-
liwe jedynie po spełnieniu warunków zawartych w jego regulami-
nie. Nakazuje on aby projektowane trasy rowerowe były alterna-
tywą dla ruchu samochodowego, przebiegały w bliskości obiektów 
użyteczności publicznej i  przystanków transportu publicznego co 
wskazuje na konieczność poprowadzenie ich głównymi ulicami gmi-
ny: ul. 3 Maja oraz ul. Sierakowską. Wspomniane drogi znajdują się 
w zarządzie Województwa Mazowieckiego oraz  Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego. Zgodnie z art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z  2013 poz. 885) gmina 
może ponosić wydatki na majątek niestanowiący jej własności, je-
dynie w przypadku podjęcia uchwały o pomocy rzeczowej na rzecz  
właściciela tego majątku, będącego inną jednostką samorządu te-
rytorialnego oraz zawarcia na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885), właści-
wych umów o pomocy rzeczowej z tymi jednostkami.

Uchwała XVI/129/16  (13 głosów „za”) w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Hornówek część E. Przystąpienie do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornó-
wek część E, w obszarze objętym projektem planu jest wynikiem 
konieczności aktualizacji zapisów planu w stosunku do zmieniają-
cych się przepisów oraz wniosków właścicieli działek i mieszkańców 
wsi. Głównym celem jest uporządkowanie ustaleń związanych z do-
stosowaniem zapisów planu do obowiązujących zapisów studium 
oraz wprowadzenie korekty zasad zagospodarowania i zabudowy 
terenów, w tym rozgraniczeniu poszczególnych funkcji i obsługi ko-
munikacyjnej. Obszar objęty uchwałą położony jest na południe od 
ul. 3 Maja w części wsi Hornówek, obejmuje teren Szkoły podsta-
wowej  obejmuje powierzchnię ok. 5,27 ha. Podjęcie prac plani-
stycznych ma na celu również zapewnienie realizacji celów polityki 
przestrzennej wynikającej z obowiązującego Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin za-
twierdzonego Uchwałą Nr XXIX/240/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 
3 lipca 2013 r. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wójt gminy 
Izabelin wykonał analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
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wsi Hornówek część E. Analiza wykazała zasadność przewidywa-
nych aktualizacji ustaleń obowiązujących na tym terenie miejsco-
wych planów z ustaleniami Studium jak również z przepisami. Aktu-
alizacja granic terenów o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach 
zagospodarowania oraz zasad kształtowania ładu przestrzennego 
i zabudowy wraz z weryfikacją wydanych zgód na zmianę przezna-
czenia gruntów leśnych na zmianę przeznaczenia oraz uzyskanie 
nowych i wprowadzenie ich do ustaleń planu, będzie służyła upo-
rządkowaniu struktury przestrzennej omawianego obszaru w tym  
poprawie struktury sieci komunikacyjnej. W związku z powyższym 
podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione. Po opracowaniu pro-
jekt planu zostanie poddany opiniom i uzgodnieniom z organami 
i instytucjami wskazanymi w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a następnie wyłożony 
do publicznego wglądu. O ostatecznym kształcie planu zadecyduje 
Rada Gminy Izabelin po stwierdzeniu, że ustalenia w nim przyjęte 
nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Izabelin, zatwierdzonego uchwa-
łą Nr XXIX/240/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 03.07.2013 r. 

Uchwała  XVI/130/16  (13 głosów „za”) w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie w drodze umowy działek ewidencyjnych nr 741/2, 
741/3, 757/5 położonych w obrębie Truskaw na własność Gminy 
Izabelin. Zgodnie z zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw-Helenówek, Etap I zatwier-
dzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XXVI/208/13 z dnia 20 
marca 2013 r. działki ewidencyjne nr 741/2 i 757/5 położone są 
na terenie przeznaczonym pod drogę gminną – ul. Południową, 
oznaczonym symbolem planistycznym 10 KD(D). Natomiast działka 
nr ew. 757/5 zgodnie z ustaleniami przywołanego planu położona 
jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jed-
norodzinną oraz pod wody płynące (rów południowy), oznaczony 
symbolem planistycznym 7 WS. Działka nr ew. 741/3 powstała 
w wyniku wydzielenia z działki nr Ew., 741 działki nr ew. 741/2 
przeznaczonej pod drogę – ul. Południową. Możliwości zagospoda-
rowania działki 741/3 są ograniczone ze względu na przebiegający 
przez nią rów południowy. Właścicielka nieruchomości wystąpiła 
o jej nabycie, gdyż według niej działka nie nadaje się do prawidło-
wego wykorzystania na cele wynikające z planu miejscowego. Ulica 
Południowa zgodnie z uchwałą Rady Gminy Izabelin 
Nr 222/2001 z dnia 24 stycznia 2001 r. zaliczona została do kate-
gorii dróg gminnych. Pozyskanie działek ewidencyjnych nr 741/2 
i 757/5 jest niezbędne do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspól-
noty w zakresie gminnych dróg oraz organizacji ruchu drogowego 
należących do zadań własnych gminy. 

Uchwała XVI/131/16  (10 głosów „za”, 3”wstrzymujące”) w spra-
wie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Izabelin 
na lata 2015-2020. Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Iza-



11

KULTURA

W tym roku już w maju miłośnicy dobrej książki mieli moż-
liwość zaopatrzyć się w nowości wydawnicze, pomyszko-
wać w zasobach antykwarycznych i co najważniejsze, po-
rozmawiać z autorami. 

18 Izabelińskie Spotkania z Książką obfitowały w literaturę dla 
dzieci i młodzieży. Z dziećmi rozmawiali i rozdawali autografy Mar-
garett Borroughdame i Piotr Ornoch. Równolegle w sali na I piętrze 
Teatr Maska zachęcał najmłodszych do czytania w spektaklu Ostat-
nia książka świata. Młodzieży swoją debiutancką powieść fantasy 
Niepowszedni prezentowała Justyna Drzewicka. Powieść otrzymała 
zasłużenie tytuł książki wiosny. Czyta się ją z przyjemnością, za-
równo ze względu na fabułę, jak  i ze względu na bogaty i piękny 
język. Marcin Nizurski oferował swoje pozycje, w tym najnowsze 
Cochwile, ale również klasykę taty Edmunda. Krystyna Sakowicz 
promowała Praobrazy. Jeśli chcemy więcej dowiedzieć się o so-
bie, należy to koniecznie przeczytać. Mistrz reportażu – Wiesław 
Łuka odwiedził nas ze wznowionym po latach Nie oświadczam się. 
Kolejka ustawiła się do Krzysztofa Zanusssiego po autograf w Stra-
tegiach życia. Można było również porozmawiać ze Stanisławem 
Zawiślińskim – autorem wielu książek o ludziach filmu. Młode po-
kolenie dziennikarskie reprezentowali Adrian Stachowski – autor 
książki „Spór o Kapuścińskiego” napisanej na bazie własnej pra-
cy magisterskiej oraz studenci skupieni wokół Fundacji Centrum 

belin na lata 2015 – 2020 jest dokumentem strategicznym, obej-
mującym swoim zakresem obszar terytorialny Gminy Izabelin.
Jest to  niezbędny dokument, umożliwiający ubieganie się o przy-
znanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w nowej 
perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Dokument otwiera 
drogę do finansowania inwestycji obejmujących m.in. termomoder-
nizację budynków publicznych i mieszkalnych, modernizację źródeł 
ciepła, instalację OZE, zwiększenie efektywności energetycznej. 
Działania w nim ujęte przyczyniają się do realizacji celów określo-
nych na różnych szczeblach administracyjnych. Istotą planu jest 
osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych 
z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. 
Sprawozdanie z oceny zasobów pomocy społecznej w gmi-
nie Izabelin w 2015r. omówiła Barbara Tenerowicz, kie-
rownik GOPS-u.

Tekst i zdjęcie: Iwona Mazurek

 IZABELIŃSKIE SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ PO RAZ 18.

Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego. Podziw wzbudzała 
ekspozycja naszej szkolnej biblioteki: kolejne tomiki młodych twór-
ców oraz książki artystyczne czyli unikaty wykonane przez uczniów. 
Mapy, przewodniki, beletrystyka, książki przyrodnicze i historyczne. 
wybierać było w czym. Nasi wystawcy zadbali o bogactwo oferty 
i jak zwykle zapowiedzieli, że odwiedzą nas ponownie. 

Maryla Łukasińska

 „WOKALIZA” ŚPIEWA KONCERT ZESPOŁU NA ZAKOŃCZENIE SEZONU

Śpiewający od dziewięciu lat w Cen-
trum Kultury Izabelin zespół „Wo-

kaliza” wystąpił 5 czerwca na Małej 

Scenie pod Łosiem w ponadgodzinnym 
koncercie na zakończenie kolejnego 
sezonu działalności. 

Usłyszeliśmy polskie i za-
graniczne przeboje, takie 
jak: „Only you”, „Don’t 
worry be happy”, „Here 
comes the sun”, a także 
„Remedium” i wiele in-
nych  – wszystko w aran-
żacjach na chór cztero-
głosowy z fortepianem 
(Krzysztof Rakowski). 
Gościnnie wystąpił tak-

że Filip Koch z bębnem, którego nie mogło 
zabraknąć w afrykańskiej piosence w języku 
swahili „Siyahamba”. Kilka utworów na gita-
rze elektrycznej zagrał Paweł Dubaniewicz. 

Zespół starał się podzielić z licznie przybyłą 
publicznością radością muzykowania i chyba 
się udało. Były tańce, a nawet „pociąg” mię-
dzy stolikami. 

Zapraszamy na nasze występy przy okazji 
różnych uroczystości w gminie, od paździer-
nika na zajęcia, a za rok – wielki koncert na 
10-lecie zespołu!

Karolina Dubaniewicz
fot.  Piosław

Zapraszamy na zajęcia 
w Szkole Rodzenia 

w Izabelinie.

Kurs jest bezpłatny – finansowany 
przez Gminę Izabelin.

Grupy są kameralne, panuje miła atmosfera, 
zajęcia prowadzone są przez fachowców.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt

tel. 608 634 886
jagna@sla-w.com
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Zainicjowany w tym roku 
I Festiwal NATURA KULTU-

RA MEDIA im. Ryszarda Ka-
puścińskiego to tydzień spo-
tkań z dokumentem, filmem, 
reportażem i jego twórcami. 
To utrwalanie pamięci o „cesa-
rzu reportażu”, który w naszej 
gminie pozostawił po sobie 
wiele śladów i darzył ją niekła-
maną sympatią. A także próba 
splecenia ze sobą tego, co nas 
łączy i co charakteryzuje Iza-
belin – natury, kultury i me-
diów. 
Imprezę, która odbyła się w dniach 15-
21 maja br., zorganizowali gmina Iza-
belin, Fundacja Centrum Badań i Edu-
kacji im. Ryszarda Kapuścińskiego, 
Centrum Kultury, dyrekcja Kampino-
skiego Parku Narodowego, a pomogli 
im nasi lokalni sponsorzy m.in. korpo-
racja KGL, Laboratorium Kosmetyczne 
Joanna, Instytut Dziennikarstwa UW, 
Powiat Warszawski Zachodni.
Na spotkania z publicznością przybyła 
do Izabelina plejada znakomitych pol-
skich dziennikarzy, reporterów i reży-
serów filmowych. Pojawili się też zna-
ni medioznawcy i miłośnicy przyrody. 
Spotkania z festiwalowymi gośćmi pro-
wadzili red. Stanisław Zawiśliński – je-
den z inicjatorów festiwalu i szef Fun-
dacji im. R. Kapuścińskiego oraz red. 
Konrad Zarębski i Piotr Radecki, a tak-
że studenci Instytutu Dziennikarstwa 
UW. Wszystkie imprezy koordynowała 
wicedyrektor CKI - Maryla Łukasińska 
Dobrym duchem festiwalu była Alicja 
Kapuścińska, zawsze nam życzliwa 
i wspierająca. Mieliśmy szczęście, że 
w trakcie festiwalu przebywała w Pol-

sce Rene Maisner, córka Ryszarda 
Kapuścińskiego, na stałe mieszkająca 
w Kanadzie. Obie panie aż trzykrotnie 
odwiedziły Izabelin w trakcie festiwalu. 

W dniu otwarcia festiwalu popis erudy-
cji w debacie o dobrym i złym dzienni-
karstwie dał Krzysztof Zanussi. 

Kolejne dni festiwalowe podzielone 
były na bloki tematyczne. W ponie-
działek w Salonie dokumentalistów 
i reporterów zasiadł Wiesław Łuka, 
znany reporter, który tematów do swo-
ich książek szukał głównie w kraju. 
Przyczynkiem do rozmowy z autorem 
była wznowiona po latach książka Nie 
oświadczam się. W drugiej części wie-
czoru Konrad Szołajski, reżyser kon-
trowersyjnych filmów dokumentalnych 
wprowadził widzów w świat egzorcy-
stów swoim najnowszym filmem Walka 
z szatanem. Równolegle w Centrum 
Edukacji KPN odbywał się dwudniowy 
przegląd filmów przyrodniczych Kry-
stiana Matyska. Dziobem i pazurem, 
Niedźwiedź władca gór oraz najnow-
szy film Łowcy miodu, to fenomenalne 

opowieści ze świata fauny. 
Festiwalowy wtorek poświęcony był 
kobietom: o ich rozmaitych losach 
i o tym jak radzą ( lub nie radzą ) sobie 
we współczesnym świecie opowiadały 
m.in. Iza Michalewicz- autorka książki 
Życie to za mało oraz od Kinga Dęb-
ska, reżyserka filmu dokumentalnego 
Aktorka, poświęconego tragicznym lo-
som gwiazdy kina lat 60-tych, Elżbiecie 
Czyżewskiej. 
We środę w Centrum Edukacji KPN 
trwał Spór o Kapuścińskiego, w którym 
panelistami byli prof. Robert Cieślak, 
red. Marek Miller oraz autor książki 
pod w/w tytułem – Adrian Stachow-
ski. Temu młodemu dziennikarzowi za 
rzetelność dziennikarską organizatorzy 
festiwalu przyznali nagrodę Nadzieja 
mediów. Wręczył ją w ostatnim dniu 
festiwalu wójt gminy Izabelin Witold 
Malarowski.
Również we środę gościliśmy na festi-
walu znanego dziennikarza i b. ambasa-
dora RP w Indiach, Sri Lance i Nepalu, 
Krzysztofa Mroziewicza, który prezento-
wał swoje Mity indyjskie oraz Pastwisko 
świętych byków. Natomiast wybitny 
dokumentalista Maciej Drygas zafascy-
nował publiczność swoim filmem Abu 
Haraz oświetlającym losy wysiedlanych 
z powodu budowy tamy na Nilu miesz-
kańców sudańskiej wioski.
Czwartek skierował uwagę na Bliższy 
wschód. O tym, że Nie ma jednej Ro-
sji opowiadała wieloletnia korespon-
dentka TVP w Moskwie, realizatorka 
wielokrotnie nagradzanego cyklu Sze-
rokie tory Barbara Włodarczyk, a film 
wstrząsający dokument Hanny Polak 
Nadejdą lepsze czasy o życiu na pod-
moskiewskim wysypisku śmieci oraz 

MAMY FESTIWAL, KTÓRY NAS ŁĄCZY …



13

spektakl studenckiego teatru Tak Po 
Prostu inspirowany prozą Wiktora Je-
rofiejewa dopełniły obraz współcze-
snej Rosji. 
W piątek na festiwalu było Lokalnie 
i globalnie. Salon zajęli młodzi reporte-
rzy: Marta Szarejko i Grzegorz Szyma-
nik. Marta Szarejko przywiozła ze sobą 
Zaduch czyli gorzką historię wyobcowa-
nia ludzi, którzy awansowali społecznie. 
Grzegorz Szymanik opowiadał o kuli-
sach swoich Motorów rewolucji czyli 
wypraw na Białoruś, Ukrainę i do Iranu. 
Na koniec dnia przed publicznością 
pojawił się Maciej Bochniak, reżyser 
i scenarzysta młodego pokolenia i jego 
dwa filmy inspirowane historiami o … 
disco polo. Pierwszy- Miliard szczęśli-
wych ludzi traktuje o próbie podboju 
chińskiego rynku przez polski zespół 
Bayer Full. Drugi– to jedna z lepszych 
komedii muzycznych ostatnich lat: Di-
sco Polo właśnie.
Sobota, ostatni dzień festiwalu zaczęła 
się od spaceru izabelińskimi szlakami 
Ryszarda Kapuścińskiego. Był na nich 
m.in. domu pp. Siarkiewiczów, w któ-
rym mały Ryszard mieszkał w cza-
sie wojny. W ogrodzeniu zachowały 
się fragmenty starej, historycznej już 
furtki. Natomiast w Centrum Edukacji 
Kampinoskiego Parku Narodowego, na 
drzwiach gustownego pokoiku, w któ-

rym mistrz Kapuściński kończył Po-
dróże z Herodotem Alicja Kapuścińska 
odsłoniła pamiątkową tabliczkę. Może 

teraz lokatorom tego pokoju będzie 
śnił się Herodot?

W trakcie festiwalu prezentowane były 
też dwie plenerowe wystawy fotogra-
ficzne. Pierwsza to Afryka w obiektywie 
Stanisława Pietraka, młodego miesz-
kańca Izabelina, który trafił do Kenii 
wraz z Lekarzami bez granic; druga to 
Osobliwości utrwalone przez studentkę 
ID UW Angelikę Szpręgiel.

Końcowym akordem festiwalu był 
wieczór galowy. Udało się na nim po-
kazać nowy francuski dokument Olgi 
Prud´homme-Farges Afryka oczami 
Kapuścińskiego oraz poprzedzony spo-

tkaniem z reżyserem Wojciechem Sta-
roniem znakomity dokument o losach 
byłych syberyjskich łagiernikach – Bra-
cia. Był także koncert barda Mirosława 
Czyżykiewicza. 
W czasie festiwalu ukazały się trzy 
specjalne wydania Nowego Folderu 
czyli magazynu Fundacji im. Ryszarda 
Kapuścińskiego poświęcone wyłącznie 
festiwalowi i naszej małej ojczyźnie.
Informowały o festiwalu m.in. programy 
telewizyjne Kulturalni.pl i Polonia 24, Pol-
skie Radio, serwisy PAP, gazeta.pl i inne.
Na galę zamknięcia festiwalu przybyli 
nasi przyjaciele, partnerzy i sponsorzy. 
Bez nich festiwal nie mógłby się odbyć. 
Dlatego w tym miejscu Rada Pro-
gramowa festiwalu dziękuje wójto-
wi gminy Witoldowi Malarowskiemu, 
profesorom Markowi Jabłonowskiemu 
i Januszowi Adamowskiemu z ID UW, 
Janowi Żychlińskiemu – staroście Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego, 
Bogusławowi Górce, Lechowi Skibiń-
skiemu, Stanisławowi Roszkowskiemu, 
Jędrzejowi Łosiowi, Mirosławowi Mar-
kowskiemu, Państwu Siarkiewiczom, 
Rekom i Krasowskim za pomoc, życz-
liwość i wsparcie. 
Mamy nadzieje, że za rok spotkamy się 
na drugiej edycji festiwalu. 

MŁ
zdjęcia: archiwum Festiwalu
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MŁODZI ARTYŚCI ŚPIEWAJĄ 
CZYLI V MAZOWIECKI FESTIWAL PIOSENKI – IZABELIN 2016

KULTURA

W tym roku Mazowiecki Festi-
wal Piosenki – Izabelin ob-

chodził skromny jubileusz, bo już 
po raz piąty wspólnie z Fundacją 
Młodzi Artyści z Zielonej Góry 
zaprosiliśmy do Centrum Kultu-
ry Izabelin utalentowane dzieci 
i młodzież z terenu Mazowsza. 

Eliminacje, które odbyły się 19 marca 
2016, zgromadziły ponad 80 osób z kil-
kunastu mazowieckich miejscowości. 

Tak jak w latach ubiegłych przyjechali 
do nas reprezentanci najróżniejszych 
ośrodków kultury i szkół Mazowsza: 
m.in. z Błonia, Ząbek, Otwocka, Cie-
chanowa, Siedlec, Ostrowi Mazowiec-
kiej, Białobrzegów, Zakroczymia, a tak-

że z Warszawy i oczywiście z Izabelina. 
I już po raz piąty, za sprawą Festiwalu 
Centrum Kultury Izabelin stało się na 
chwilę mazowieckim centrum śpiewu 
i młodości. 

Festiwalom rangi dodają patronaty. 
Mazowiecki Festiwal Piosenki – Iza-
belin 2016 patronatem honorowym 
objęli: Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego, Starosta Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego oraz Wójt Gminy 
Izabelin. Wśród patronów medialnych 
znalazły się: TVP Warszawa, Polskie 
Radio RDC i lokalne Listy do Sąsiada.

W tym roku Rada Artystyczna do udzia-
łu w koncercie konkursowym zaprosiła 
22 solistów, jeden duet oraz jeden ze-
spół, a dodatkowo do udziału w warsz-
tatach wokalnych – 6 osób. 

7 i 8  maja Ci, którzy okazali się najlep-
si, wzięli udział w festiwalu. Rozpoczął 
się on w sobotę 7 maja od profesjo-
nalnych warsztatów wokalnych z wy-
bitną  wokalistką – Danutą Błażejczyk. 

Ponadto każdy z uczestników odbył 
próbę z orkiestrą festiwalową, która 
później akompaniowała wokalistom 
podczas Wielkiego Koncertu Finałowe-
go w niedzielę. Koncert Finałowy miał 
charakter konkursu, a w jego jury za-
siedli: wspomniana Danuta Błażejczyk, 
Andrzej Puczyński – muzyk, realizator 
dźwięku, kompozytor, producent, lider 
legendarnej grupy Exodus, dyrektor 
generalny Polygram Polska/Universal 
Music Polska, prezes zarządu ZPAV, 
właściciel studia nagrań dźwiękowych 
Izabelin, Agnieszka Zając – właściciel-
ka sieci studiów wokalnych Voice and 
More oraz Krzysztof Mroziński – prezes 
Fundacji Młodzi Artyści, muzyk. 

Koncert prowadziła Olga Kalicka – mło-
da aktorka, znana m.in. z roli w serialu 
Rodzinka.pl.

Finaliści Festiwalu

Kordian Wasiłowski
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Olga Kalicka, Agnieszka Zając i Danuta Błażejczyk
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KULTURA

W dniach 20-21 maja w Zielo-
nej Górze odbył się 

Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej 

FUMA 2016 w Zielonej Górze, 
którego Grand Prix zdobyła 

nasza laureatka 
Paulina Serwatka! 

Bardzo się cieszymy 
i serdecznie gratulujemy.

Podczas obrad jury wystąpiła Gwiazda 
Festiwalu, czyli zespół Jazz Surprise, 
składający się z wybitnych muzyków 
jazzowych: Magdalena Wasylik - wokal, 
Wojciech Pulcyn – kontrabas, Maciej 
Strzelczyk - skrzypce, Andrzej Kański - 
gitara. Aż do powrotu jury słuchaliśmy 
amerykańskich standardów  jazzowych 
w doskonałym wykonaniu.

 Finaliści Festiwalu dostarczyli wszyst-
kim wielu miłych, wzruszających 
doznań i, pomimo że konkurowali 
o nagrody, stworzyli między sobą i na 
scenie dobrą, serdeczną atmosferę. 
A było o co walczyć. Grand Prix Festi-
walu to czek na 1000 zł (Nagroda Eu-
ropejskiej Fundacji Wspierania Talen-
tów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści”) 
oraz zaproszenie do udziału w ogólno-
polskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej FUMA 2016 w Zielonej 
Górze. Tę nagrodę otrzymała Paulina 
Serwatka. Nagrody rzeczowe przy-
znali także Wójt Gminy Izabelin – Alek-

sandrze Mielczarek, Dyrektor Centrum 
Kultury Izabelin – Sarze Zaniewskiej 
oraz Starosta Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego – Aleksandrze Matusz-
czyk. Nagrodę firmy Manta S.A. Ka-
raoke Speaker Box SPK5001 Demon 
otrzymał Jan Marczewski, a dwie mul-
timedialne żarówki Manta Smart LED 
Speaker otrzymały: Klara Dubaniewicz 
i Amelia Andryszczyk. Zespół AMICO 
i Kordian Wasiłowski zachwycili Panią 
Agnieszkę Zając z Voice and More, któ-
ra ufundowała im kilkudniowe letnie 
warsztaty muzyczne. Przyznano rów-
nież 3 wyróżnienia, które otrzymały: 
Agata Zielińska, Alicja Szemplińska 
i Aleksandra Kotowska.

Zatrudnimy osobę do kawiarni Sweet Home 
w Centrum Kultury Izabelin 

 WYMAGANIA:
 pasja do pracy w kawiarni • doświadczenie w sprzedaży 

• znajomość zasad dobrej obsługi klienta • wysoka kultura osobista
• miła aparycja • elastyczność • aktualna książeczka zdrowia

 Oferujemy pracę w miłej atmosferze :) Umowa zlecenie.
 ZAPRASZAMY

kontakt: Monika Łuczak tel. 510 726 592

Szkoda, że nie wszyscy uczestnicy 
mogli zostać nagrodzeni, bo poziom 
był bardzo wysoki i wszyscy pokaza-
li talent oraz umiejętności. Ale każdy 
wyjechał z jakimś upominkiem, m.in. 
od firmy Joanna oraz banku PKO BP 
i Centrum Kultury Izabelin.

Zwycięzcom gratulujemy, a pozosta-
łym życzymy powodzenia za rok. 

Składamy też serdeczne podziękowa-
nia wszystkim fundatorom nagród.

Na koniec wszyscy finaliści wspólnie 
zaśpiewali piosenkę: „Teraz tutaj my”, 
której słowa wspaniale oddają atmos-
ferę Festiwalu: „To spotkanie w nas 
zostanie, każda twarz i każde imię. To 
spotkanie i ta pamięć, że nagle cały 
świat był nasz.” Życzymy uczestnikom, 
żeby podbijali świat, ale żeby zawsze 
mieli miłe wspomnienia z Mazowiec-
kiego Festiwalu Piosenki w Izabelinie.

Karolina Dubaniewicz
zdjęcia: G. Nowicki/J. Marciniak

Janek Marczewski

Amelia Andryszczyk
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NASZA SZKOŁA

Kwiecień jak co roku obfituje w dzia-
łania na rzecz ochrony naturalne-

go środowiska. Nasza Gmina Izabelin 
zgłosiła 409 uczniów klas młodszych 
Szkoły Podstawowej w Izabelinie do 
udziału w czwartej już edycji „Listów 
dla Ziemi” organizowanej przez ekolo-
giczną fundację ARKA. Nasi uczniowie, 
równocześnie z blisko 200 tysiącami 
innych partycypantów tej ogólnopol-
skiej akcji, podjęli się napisania listów 
z prośbą do swoich rodzin, rówieśników 
i dorosłych o proekologiczne zachowa-
nia i ekologiczny styl życia. 

Pisanie listów było poprzedzone lekcjami 
tematycznymi na temat szkodliwości emisji 
CO2. Uczniowie podczas zajęć dowiedzieli 
się skąd bierze się dwutlenek węgla, co jest 
jego głównym źródłem i na ile rośliny przy-
czyniają się do zmniejszania jego zawarto-
ści w powietrzu, wykorzystując go w pro-
cesie fotosyntezy. Potem próbowali znaleźć 
kilka prostych rozwiązań tego rosnącego 
problemu. Dzieci zastanawiały się, co może 
zrobić od zaraz ich cała rodzina, aby w tym 
pomóc. Okazuje się, że świadomość małych 
ekologów jest na tyle duża, że bez trudu 
wpadli na wiele pomysłów. Z pomocą do-
stępnych w Internecie wyliczeń naukowców 
doszli do wniosku, że w życiu codziennym, 

możemy bez większego wysiłku sprawić, że 
roczne ograniczenie emisji CO2 spadnie na-
wet o 550 kg. Dzieci proponują każdemu, 
małemu i dużemu, najprostsze rozwiązania 
– sadź więcej roślin, dbaj o te które już ro-
sną, przykręcaj kran z ciepłą wodą, oszczę-
dzaj prąd, ograniczaj oświetlenie, ogranicz 
palenie ognisk, rzuć palenie papierosów, 
w czajniku gotuj tylko potrzebną ilość wody, 
do lodówki nie wstawiaj gorących naczyń, 
ograniczaj korzystanie z wszelkich urządzeń 
elektrycznych takich jak drukarka czy su-
szarka, a także urządzeń spalinowych, jak 
samochód czy samolot. Wszystkim izabe-
lińczykom dzieciaki radzą przesiąść się na 
rower, który dodatkowo pomaga ludziom. 
Jazda na rowerze nie tylko sprzyja dobre-
mu samopoczuciu, zdrowiu i odpowiedniej 
kondycji. Poruszając się rowerem w ruchu 
ulicznym, szybciej dotrzesz na miejsce niż 
autobusem, autem czy pieszo. Korzystając 
z roweru, nie płacisz za benzynę, bilety 
i obowiązkowe ubezpieczenie, a co najważ-
niejsze nie używasz samochodu, przez co 
nie emitujesz szkodliwych dla środowiska 
spalin i CO2 do otoczenia. Przy okazji kłopo-
tu z CO2 dzieci odkryły wagę promocji kul-
tury rowerowej wśród mieszkańców naszej 
gminy i Polaków. Warto, by coraz więcej 
osób wybierało dwa kółka, a to bezpośred-

nio przełoży się na komfort i jakość Ochrony 
Środowiska wybrała najciekawszy list, który 
w ramach wyróżnienia dla jego autora jest 
edytowany w tym numerze LdS.

Edyta Poniatowska

 DZIECI PISZĄ LISTY DLA ZIEMI

 DZIEŃ RODZINY W GMINNYM PRZEDSZKOLU W IZABELINIE

Sophia Loren powiedziała kiedyś: 
„Rodzina jest w życiu oparciem, 

czymś co chroni, co daje siłę…” - nie 
sposób temu zaprzeczyć. Nie było 
kwestią przypadku, że w tym roku 
Dzień Dziecka w Gminnym Przedszko-
lu w Izabelinie połączono z obchodami 
Dnia Rodziny oraz promocją zdrowia. 

Impreza i tym razem była bardzo udana – 
odbywała się częściowo w budynku, a czę-
ściowo na świeżym powietrzu. O godzinie 
15:00 Pani Dyrektor Beata Podgajna powi-
tała przedszkolaki przybyłe wraz ze swoimi 
rodzinami, wszystkich pozostałych zapro-
szonych gości oraz sponsorów i zaprosiła 
do wspólnego świętowania. Swoją obecno-
ścią zaszczycili nas również Pan Wójt Witold 
Malarowski i jego zastępca – Pan Ryszard 
Haczek, którzy złożyli wszystkim dzieciom 
życzenia i obdarowali je cukierkami. 

Na dzieci i ich bliskich czekała moc rozmaitych 
atrakcji. Nad wszystkim czuwali profesjonal-
ni animatorzy oraz nauczycielki przedszkola. 
Dzieci mogły korzystać z mini parku linowego, 
uczestniczyć w konkurencjach sportowych, 
grach sprawnościowych, zajęciach oferowa-
nych na kilku stanowiskach tematycznych. 
Ogromnym powodzeniem cieszyło się malo-
wanie buziek – nauczycielki wyczarowywały 
na twarzach milusińskich unikatowe dzieła 
sztuki. Doszły nas słuchy, że niektóre dzieci 
postanowiły spać z malowanymi buziami. 

Zainteresowane osoby mogły zapoznać się 
z filmem prezentującym działania podej-
mowane przez naszą placówkę w ramach 
promocji zdrowia – film dostępny jest na 
naszej stronie internetowej:

www.przedszkole.izabelin.pl. 

Każdy mógł spróbować zdro-
wych i smacznych przekąsek 
– grillowanych warzyw i owo-
ców, przygotowywanych na 
grillu zorganizowanym przez pana Dariusza 
Dobrosielskiego oraz świeżo wyciskanych 
soków i kolorowych, komponowanych na 
życzenie przez naszych wychowanków ka-
napek. 

Pan Piotr Dziekański – właściciel firmy „Buł-
ka z masłem” częstował wszystkich dosko-
nałym pieczywem i smakowitymi dodatkami 
do kanapek. 

Dzięki Państwu Danucie i Marianowi Piotro-
wicz mieliśmy niepowtarzalną okazję spró-
bować miodu prosto z plastra i obejrzeć, jak 
zachowują się pszczoły podczas pracy. 

Dzieci bardzo cieszyło skręcanie baloników 
oraz inne zabawy organizowane przez świe-
tlicę „Sosnowa Szpilka”: Eko plastyk, Mały 
konstruktor i Zumba. Do tańców bardzo 
chętnie włączali się również rodzice i dziad-
kowie przybyli na świętowanie. 

Dzięki uprzejmości właścicieli przychodni 
„Rehabilitacja Izabelin”, Państwu Małgorza-
cie Wyrwas i Dariuszowi Adamczewskiemu, 
rodzice mogli zasięgnąć rad fizjoterapeu-
tów m.in. na temat wad postawy u dzieci 
– Pani Aleksandry Szmuc i Pana Hichema 
Azzam. Naszą imprezę uatrakcyjnili również 
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SPORTPRZEDSZKOLAKI

Homo Laskus rusza w świat
Homo Laskus postanowił odpocząć. 
Chciał pozbyć się ciężaru ciała, umy-
słu i duszy. Siedział smutny na leżaku, 
patrząc na chmury, które niósł wiatr 
po niebie. Smucił się, bo nie wiedział 
co trzeba zrobić takiego w życiu, żeby 
poczuć prawdziwy odpoczynek. A od-
poczynek to istnienie. A istnieje się 
wtedy, gdy ma się czas na istnienie. 
Nie na obowiązek i odpowiedzialność, 
a na istnienie. Więc sprawa jest trud-

na i może okazać się męcząca. Pragnienie odpoczynku rosło 
w Homo Laskusie. Stawało się nie do zniesienia. Kiedy wi-
dział ludzi spacerujących ulicą albo śmiejących się, zazdrościł 
im umiejętności relaksu. W końcu poziom zdenerwowania 
i stresu była w Homo Laskusie tak duży, że pozostało mu 
tylko jedno. Iść w świat. Doszedł do wniosku, że jak pójdzie 
w świat, tak bez sensu, byle gdzie i porzuci wszystkie swo-
je obowiązki, wszystko, co go właśnie otaczało, to poczuje 
się wolny i wreszcie odpocznie. Trzeba porzucić ten świat – 
pomyślał. Nic nie spakował, nawet kanapki ani termosu nie 
wziął. Nawet jednej rzodkiewki ze swojej działki lub pomi-
dora. Nic, zupełnie nic. I poszedł. Najpierw ulicą Brzozową, 
a potem od Podleśnej wszedł do lasu. Mijał piękne drzewa, 
sosny pachniały mu powodując radość. Przeczuwał, był wła-
ściwie przekonany, że zrobił dobrze.

Porzucił świat i poszedł w świat
Po kilkunastu minutach doszedł do figurki, która stoi na 
wzniesieniu po prawej stronie. Została postawiona przez 
kobietę, która była żołnierzem AK w czasie II Wojny 
Światowej. Usiadł tam na ławeczce. Patrzył na sztuczne 
kwiaty, które upiększały to miejsce. Czasami ktoś prze-
chodził drogą , która szła w dole. Co jakiś czas dochodził 
do niego ryk silnika quada lub motocykla. Nagle rowerem 
podjechał do niego mały chłopiec. Miał może dziewięć, 
może dziesięć lat.
– Co pan robi ? – spytał.
– Siedzę – powiedział Homo Laskus.
– Po co?
– Bo chcę odpocząć.
– Zmęczony pan jest?
– Chyba tak. To znaczy nie wiem.
– Nie wie pan? To co pan wie?
– Poszedłem w świat.
– Gdzie ? Tu? Jaki to świat? Wszyscy tu chodzą. Tu nic 
nie ma.
– A gdzie się chodzi w świat?
– A bo ja wiem? Nigdzie. Chyba. Jak iść w świat?
– Normalnie.
– Normalnie? To znaczy jak?
– No właściwie nie wiem.
– Chyba już się poszło w świat.
– Już?
– No już. Tu nie ma gdzie iść. Ciągle świat i świat. Wszę-
dzie. Może już się uciekło. Może już jest najlepiej. Może 
lepiej już nie może być. Najlepiej jest być na świcie, to 
znaczy żyć. Najlepiej. Bo gdzie indziej nie da się być. 
Albo na świecie albo nigdzie. Tylko siat nadaje się do 
tego, żeby żyć. Żeby istnieć.
Laskus zauważył nagle, że słyszał jeszcze głos, ale 
chłopca już nie było. Odwrócił się. Patrzył na drzewa 
i czuł spokój. Odpoczywał i cieszył się z tego. Chociaż 
podejrzewał, że to jednak nie jest odpoczynek, że jakoś 
został oszukany. Tylko kto go oszukał?

Rafał Wojasiński

niezawodni i zawsze chętnie z nami współpracujący dzielni strażacy 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Izabelinie oraz Pani Joanna Grase-
wicz ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ożarowie Mazowieckim. 

Na pożegnanie wszystkie dzieci otrzymały drobne podarunki. Na-
wet padający pod koniec imprezy deszcz nie popsuł zabawy. Ten 
dzień z pewnością wielu z uczestników – zarówno małych, jak i do-
rosłych – zapamięta na długo.

Aleksandra Tracz

W czwartek 10 maja 2016 r. w Gminnym Przedszkolu 
w Laskach odbył się III Finał Konkursu Recytator-

skiego pt. „Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT”. 

Celem zorganizowania konkursu było przede wszystkim propago-
wanie literatury dziecięcej o tematyce przyrodniczej, doskona-

lenie umiejętności aktorskich, pokonywanie własnej nieśmiałości, 
rozwijanie wyobraźni i fantazji. W konkursie wzięło udział 50 dzieci 
z wszystkich grup wiekowych. Konkurs poprzedzały eliminacje w po-
szczególnych grupach. W czasie konkursu finałowego dzieci prezen-
towały swoje umiejętności w obecności komisji konkursowej.                                                 

Oceny dokonała komisja w skła-
dzie: Pani Teresa Lochyńska 
– wicedyrektor naszego przed-
szkola, Pani Dorota Trochimczuk 
– nauczyciel logopeda i Pani Jo-
anna Wróbel – nauczyciel. Ko-
misja przy ocenie uczestników 
brała pod uwagę: opanowanie 
pamięciowe, interpretację tek-
stu, kulturę słowa i ogólny wy-
raz artystyczny (uzasadniony 
gest sceniczny, element ruchu, 
strój itp.). Laureaci otrzymają 
dyplomy i nagrody. Dzieci biorą-
ce udział w Konkursie otrzymają 
dyplomy. Zwycięzcom i ich ro-
dzicom serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.                                                                                                   
               

   Marzena Chraniuk

 Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT!
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„Wszystkie dzieci nasze są” – tak śpie-
wała kiedyś Majka Jeżowska, a na pik-
niku zorganizowanym przez Centrum 
Kultury Izabelin z okazji Dnia Dziec-
ka – Emilia Strzelecka i dziewczyny ze 
Studia Piosenki CKI. I zgodnie z tymi 
słowami 29 maja na Orliku w Laskach 
wszystkie przybyłe dzieci mogły sko-
rzystać z wielu atrakcji, przygotowa-
nych specjalnie dla nich. 

Dla najmłodszych były więc fantastyczne, 
kolorowe „dmuchańce” do skakania i zjeż-
dżania oraz malowanie buziek, do którego 
ustawiła się długa kolejka chętnych. Trochę 
starsi mogli spróbować swoich sił w sza-
chach – z instruktorem CKI Piotrem Stani-
szewskim, który niegdyś należał do ścisłej 
czołówki polskich juniorów, a i w później-
szych latach zdobywał laury na międzyna-

 „WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ” DZIEŃ DZIECKA NA ORLIKU

rodowych turniejach szachowych.  Chłopcy 
jak zwykle z radością obserwowali pokazy 
strażackie, ale również dla dziewczyn była to 
fajna atrakcja. Wszyscy, niezależnie od płci 
i wieku, świetnie bawili się przy fotobudce, 
w której można było zrobić sobie pamiątko-
we zdjęcie w zabawnej peruce, kapeluszu, 
czy wielkich okularach. 

Do godziny szesnastej dzieci chętnie brały 
udział w konkurencjach sportowych typu pił-
karski tor przeszkód, skoki w workach, prze-
ciąganie liny itp. Stanowsiska obsługiwały 
nauczycielki z obu gminnych przedszkoli oraz 
pracownicy CKI. Aby dostać słodką nagrodę 
trzeba było zaliczyć 10 konkurencji. Potem 
karty startowe brały udział w losowaniu pił-
karskich gadżetów: biało-czerwonych cza-
peczek, wuwuzeli i nadmuchiwanych kijków 
do kibicowania ulubionym piłkarzom. Aż 115 
małych sportowców wzięło udział w naszej 
zabawie! 

Po emocjach sportowych czekały nas nieza-
pomniane wrażenia artystyczne. Na scenie 
zaprezentowały się grupy taneczne Happy 
Studio (prowadzonego przez Ewę i Karolinę 

Stanisławskie) z Centrum Kultury Izabelin, 
break dance zatańczyła instruktorka – Kla-
ra Kureczko, a Studio Piosenki umiliło nam 
czas pięknymi piosenkami, przygotowanymi 
pod kierunkiem Oli Troczyńskiej i Patrycji 
Modlińskiej.  

Było też pouczająco – ratownicy medyczni 
dali krótki, ale dowcipny i zapadający w pa-
mięć pokaz pierwszej pomocy. Można było 
też samemu spróbować wykonać masaż 
serca na fantomie. Niby zabawa, ale nigdy 
nie wiadomo, kiedy taka umiejętność może 
się przydać. Imprezę poprowadził pan Filip 
Borowski – aktor z kabaretu „Filip z konopi”. 

„Niech małe sny spełnią się dziś” – brzmią 
dalej słowa wspomnianej na początku pio-
senki. Tego Centrum Kultury Izabelin życzy 
wszystkim dzieciom z okazji ich święta i tak 
po prostu, każdego dnia.

Karolina Dubaniewicz
zdjęcia: B. Jagodzińska/J. Marciniak 
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W sobotę 28 maja br. na Po-
lanie w Lipkowie w Gminie 

Stare Babice w Powiecie War-
szawskim Zachodnim odbył się 
piknik historyczny pn. „Pojedynek 
podpułkownika kozackiego Jur-
ko Bohuna z imć Panem Micha-
łem Wołodyjowskim” w ramach 
Głównych Obchodów Roku Hen-
ryka Sienkiewicza na Mazowszu. 
Główną ideą organizacji pikniku 
było podążenie śladami wielkie-
go polskiego pisarza i odkrycie na 
nowo historii miejscowości Lip-
ków, z którą związany był Henryk 
Sienkiewicz, a gdzie następnie 
przeniósł akcję słynnego poje-
dynku Jurko Bohuna z Panem Mi-
chałem Wołodyjowskim.

Na jeden dzień polana w Lipkowie 
zamieniła się w wielkie obozowisko 
historyczne. Piknik rozpoczął się od 
tradycyjnego poloneza zatańczonego 
przez młodzież z Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Tęcza” z Radzikowa. Następnie na 
placu pojawili się przedstawiciele for-
macji wojskowych znanych z Trylogii 
Henryka Sienkiewicza. Przybyli goście 
mogli podziwiać musztrę w wykonaniu 
wojsk szwedzkich, zobaczyć niezwykłe 
popisy sprawnościowe kozaków, po-
strzelać z łuku z Tatarami i Turkami, 
czy też zwiedzić obóz hetmański oraz 
pospolitego ruszenia. Największe za-
interesowanie budziły jednak pokazy 
sprawności bojowej husarzy, prezen-
towane przez Chorągiew Husarską 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Dodatkowo każdy z uczestników pikni-
ku mógł sprawdzić swoje umiejętności 

w warsztatach rzemiosła dawnego: ko-
walstwa, tkactwa, garncarstwa, bed-
narstwa, mincerstwa oraz wikliniar-
stwa. Zaciekawienie wzbudzała także, 
wystawa z Muzeum Historii Polskiego 
Ruchu Ludowego – Rzecz w tym, żeby 
fantazji nie tracić! Bohaterowie „Trylo-
gii” Henryka Sienkiewicza w karykatu-
rze Jacka Frankowskiego. Wszystkim 
czas umilała muzyka dawna w wyko-
naniu zespołu FleurDeLis.

Na Polanie w Lipkowie pojawili się 
również znakomici polscy aktorzy – 
Pan Andrzej Seweryn oraz Pan Daniel 
Olbrychski, którzy zagrali w filmowych 
adaptacjach „Trylogii” Henryka Sien-
kiewicza. Tego dnia obaj aktorzy od-
czytali fragmenty powieści „Ogniem 

 HISTORYCZNY POJEDYNEK W LIPKOWIE

i mieczem”, które opisywały scenę 
słynnego pojedynku w Lipkowie. Na-
stępnie wyczytane słowa zostały wpro-
wadzone w czyn i odbyła się rekon-
strukcja pojedynku Jurko Bohuna 

z Michałem Wołodyjowskim. Podobnie 
jak w powieści, w potyczce zwyciężył 
Mały Rycerz.

Urzeczywistnienie wydarzeń z powie-
ści Henryka Sienkiewicza było podróżą 
w czasie połączoną z „żywą” lekcją hi-
storii, kultury oraz literatury, zarówno 
dla młodych jak i starszych osób. Pik-
nik historyczny, którego organizatorem 
był Powiat Warszawski Zachodni odbył 
się przy współdziałaniu samorządów, 
instytucji oraz lokalnych firm. Podzię-
kowania dla Samorządu Wojewódz-

twa Mazowieckiego, Gminy Izabelin, 
Gminy Stare Babice, Gminy Czosnów, 
Dzielnicy Bemowo, Dzielnicy Bielany, 
Kampinoskiego Parku Narodowego, 
Parku Rozrywki Julinek, Stowarzysze-
nia „Między Wisłą a Kampinosem” oraz 
dla firm: Selgros, Nestle, Sapko Kebab 
i Trans Gourmet Polska za wspólne 
działania na rzecz promocji polskiej 
historii, kultury oraz literatury wśród 
polskiego społeczeństwa.

 
 SPWZ
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Półkolonie to idealne rozwiązanie dla rodziców, którzy chcą aby dziecko 
w kreatywny sposóbspędziło letnie dni. Każdy dzień z nami to zabawa 
w konstruowanie robotów, wykorzystując przy tym naturalne predys-
pozycje i energię dzieci do rozwijania technicznych umiejętności.
Zapraszamy dzieci w wieku od 4 do 10 lat - na każde zajęcia przygo-
towane są zestawy RoboKids lub LEGO Mindstorms EV3 dopasowane 
do umiejętności dzieci.
 Termin Półkolonii: 25-29.07.2016
 Tematyka: Multipólkolonie dla ciekawskich
Zajęcia łączą w sobie przeróżne warsztaty – codziennie coś innego! Eks-
perymenty, roboty, zajęciaplastyczne i LEGO, dla każdego coś ciekawego!
 Cena standardowa: 550 zł
 Cena promocyjna (zapis do 30.06): 490 zł
 Promocje:
• Przy zapisie dwóch osób (rodzeństwo/znajomi) obie otrzymają po 
50 zł zniżki na turnus!
 Zapewniamy:
• zajęcia z budowania robotów na zestawach Lego Mindstorms EV3 
lub RoboKids • wyżywienie • 5 dni zajęć w kameralnych grupach do 
12 osób • sympatyczną, doświadczoną kadrę z uprawnieniami do pro-
wadzenia zajęć • w ostatnim dniu pokaz robotów dzieci dla rodziców 
• ubezpieczenie NNW • zajęcia od 9 do 14, a dla chętnych godziny 
świetlicowe 7.30 -16.30 (15 zł/dzień) • niespodziankę i dyplom dla 
każdego uczestnika.

Zapisu na podany termin lub inny dokonać można telefonicznie pod 
numerami 535 295 464, 796 619 273 lub poprzez formularz zapisu 
znajdujący się na stronie internetowej:

http://twojrobot.pl/warszawa-polnoc/strona/406/pkolonie-letnie-2016

Szanowni Państwo,
Informujemy, że tegoroczna Akcja Lato w gminie 
Izabelin organizowana jest przez Szkołę Podstawo-
wą im. płk. S. Królickiego, a nie - jak dotąd - przez 
Centrum Kultury Izabelin. Zapraszamy zatem na 
SPORTOWE LATO z firmą MLS. Wszelkie informa-
cje znajdą Państwo na powyższym plakacie.

K O M U N I K A T
W dniach 1-7 sierpnia 2016 

CENTRUM KULTURY IZABELIN 
będzie NIECZYNNE 

(malowanie)
• • • • •

GODZINY OTWARCIA
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

W WAKACJE
poniedziałek i środa 11:00-18:30

wtorek, czwartek i piątek 9:00-16:00
Od 29 lipca do 19 sierpnia 2016 

BIBLIOTEKA NIECZYNNA
(malowanie)
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Są takie chwile, kiedy nie wiadomo co powiedzieć, 
a każda myśl wydaje się, niewłaściwa, nie oddająca 

wszystkiego co chciałoby się wyrazić. Dzisiaj Paweł i ja sta-
nęliśmy przed taką trudnością. Nie da się przecież w kilku 
zdaniach streścić wszystkiego co można by było powiedzieć 
o Filipie, o naszej przyjaźni, pracy publicystycznej, wszystkich 
dobrych i gorszych momentach wspólnej przyjaźni. Przede 
wszystkim nie da się oddać wszystkich uczuć i emocji, ale 
pozwólcie państwo, że spróbuję w kilku zdaniach to uczynić. 

Filipa poznaliśmy w całkowicie różnych okresach nasze-
go życia. Z Pawłem znali się praktycznie od dziecka. Jak 
wspomina Paweł, Filip od najmłodszych lat był uśmiechnię-
ty, życzliwy i pomocny wszystkim, z lekkością podchodzący 
do życiowych problemów. Takim na pewno zapamiętają go 
liczni przyjaciele z czasów szkoły podstawowej. W pamięci 
pozostaną beztroskie lata spędzone najpierw na zabawie 
i rozlicznych przygodach, a później wspólnej nauce oraz 
pierwszych poważnych rozmowach, takich jak wybór odpo-
wiedniego liceum, znalezienie swojej ścieżki życiowej. Co 
należy wspomnieć – Filip już od szkoły podstawowej intere-
sował się historią. 

Ja poznałem Filipa i Pawła w szkole średniej, w Liceum 
Księgarskim, ale zaprzyjaźniliśmy się dopiero na studiach. 
Praktycznie od pierwszego dnia staliśmy się najlepszymi 
kolegami. Wspólne imprezy, przygotowania do egzaminów, 
przedsięwzięcia. Zapisaliśmy się do Koła Młodych History-
ków Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Już kil-
ka dni później Filip zaproponował abyśmy przygotowali coś 
w rodzaju „gazetki ściennej” – periodyku naszego Koła, któ-
rą co miesiąc będziemy wywieszać w gablocie w budynku 
Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Każdy 
numer miał składać się z jednego referatu, przygotowywa-
nego na zajęcia. Tak powstała oficjalna gazetka Koła „Na-
przeciw historii”. Początkowo były to referaty Filipa i moje, 
z czasem dołączyli do nas inni koledzy z roku. W sumie 
wydaliśmy kilkanaście numerów, do momentu ukończenia 
studiów w 2006 r. Również na studiach, wzięliśmy udział 
w projekcie naszego Dziekana prof. Wiesława Jana Wysoc-
kiego, którego efektem było wydanie dwutomowej pracy 
zbiorowej pod tytułem „Szlakiem oręża polskiego. Vademe-
cum miejsc walk i budowli obronnych”. Jeszcze w trakcie 
naszej edukacji we trzech, razem z Pawłem napisaliśmy 
naszą pierwszą publikację, której pomysłodawcą także był 
Filip – „Wspólnota dziejów, ludzi i miejsc pamięci. Gmina 
Izabelin”. Dzięki kolejnemu pomysłowi Filipa, książka do-
czekała się wydania i mogła trafić do wielu czytelników, 

 FILIP MACIEJ MARCZEWSKI 
(7.03.1982 – 8.06.2016)

WSPOMNIENIE

a mianowicie zaproponował aby książkę przedstawić do 
konkursu „Mazowiecka Akademia Książki” organizowanego 
przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki. Był to przysło-
wiowy strzał w dziesiątkę. W 2009 r. zostaliśmy laureatami 
szóstej edycji tego konkursu, a nasza publikacja wydana 
przez Agencję Wydawniczą „Egros” trafiła do sprzedaży. 
W kolejnych latach mieliśmy jeszcze wiele pomysłów, któ-
re z różnych powodów, głównie życiowych, upadały. Filip 
w między czasie przygotował dwie samodzielne publikacje: 
„Powiat warszawski zachodni. Przewodnik subiektywny” 
w serii „Tradycje Mazowsza” oraz „Między Wisłą a Kampi-
nosem”. W ubiegłym roku Filip zaproponował mi wspólne 
przygotowywanie artykułów do lokalnego miesięcznika „Ku-
rier Izabeliński”. Jest to cykl zatytułowany „Patroni izabeliń-
skich ulic”. Ostatnio planowaliśmy kolejny wspólny projekt, 
kolejną książkę dotyczącą historii Izabelina i okolic, ale los 
postanowił inaczej. 

Tematyka powyższych przedsięwzięć publicystycznych 
oraz tytuły większości publikacji wskazują wyraźnie, że 
Izabelin w którym się wychowywał, okoliczne miejscowo-
ści, Puszcza Kampinoska, wreszcie samo Mazowsze, były 
najbardziej bliskie sercu Filipa. O Izabelinie najczęściej 
wypowiadał się stanowczo i z dumą – „Moja mała Ojczy-
zna”. Interesował się również historią pobliskiej Warszawy, 
w której spędził ostatnie lata życia. Szczególnie zajmowa-
ła Go historia tych miejsc, których w Warszawie już nie 
zobaczymy. Posiadał również uprawnienia przewodnika 
miejskiego po Warszawie. Od 2007 r. pracował w różnych 
komórkach organizacyjnych Naczelnej Dyrekcji Archiwów 
Państwowych. Każdą wolną chwilę poświęcał na wyszuki-
wanie różnego rodzaju ciekawostek związanych z Puszczą 
Kampinoską oraz Izabelinem. Owocem tego było stworze-
nie powiązanej z portalem społecznościowym Facebook 
strony – „Izabelinwiki”.

Nasze relacje nie zamykały się tylko w ramach wspólnej 
pracy publicystycznej. Przede wszystkim byliśmy przyjaciół-
mi. Nie pamiętam tygodnia bez chociaż jednego telefonu, 
czy miesiąca bez spotkania. W zasadzie w kontakcie byliśmy 
codziennie. Nasze długie rozmowy dotyczyły wszystkich 
aspektów życia. Z Filipem nie można było przyjaźnić się na 
chwilę, jak to nieraz bywa. Jego ogromny optymizm i pozy-
tywne nastawienie do świata oraz ludzi powodował to, że 
ten kontakt stawał się potrzebny tak jak powietrze i woda. 
Wielokrotnie gdy przeżywałem różne problemy, po telefonie 
od Filipa, stawały się bardzo malutkimi kłopocikami, a ja 
nabierałem pozytywnego wiatru w żagle. W czasie swoje-
go ostatniego długiego pobytu w szpitalu, mimo cierpienia, 
nadal potrafił patrzeć na świat przez przysłowiowe różowe 
okulary. Tym dodawał sił także mnie, za każdym razem gdy 
Go odwiedzałem. Jego uśmiech jest widoczny na wszystkich 
naszych pamiątkach po nim – zdjęciach z różnych wyjazdów 
czy spotkań. Myślę, że mogę powiedzieć w imieniu wszyst-
kich, którzy znali – taki pozostanie w naszych wspomnie-
niach na wieczne czasy.

 Filipie, Przyjacielu. Dziękujemy Ci za to, że byłeś z nami. 
Dziękujemy za Twoje przywiązanie, za Twój uśmiech, za 
Twój optymizm, za Twoje wszystkie słowa. Chociaż jest to 
zwykłą koleją życia, że prędzej czy później przychodzi chwi-
la pożegnania. Nie przypuszczaliśmy, że będzie to tak szyb-
ko, ale wierzymy bardzo mocno, że jesteś i będziesz z nami 
dalej. Nie mówimy żegnaj, mówimy do zobaczenia.

Filip Maciej Marczewski spoczął w dniu 
15.06.2016 r. na cmentarzu parafialnym w Izabeli-
nie w pobliżu swojego Dziadka – Jerzego Skolasiń-
skiego, który zaraził Go miłością do Izabelina i okolic 
i któremu zadedykował swoją ostatnią publikację.   

Izabelin, dn. 16.06.2016 r.                                                     
Paweł Petrykowski, Łukasz Polak     

                                  oraz liczni Przyjaciele
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W końcu stycznia 1945 roku, po paru dniach pobytu 
w Izabelinie Rosjanie odeszli wraz z frontem dalej na za-

chód. Wujek Wincenty wybrał się do Warszawy dowiedzieć się co 
stało się z jego kamienicą na ul. Żytniej. Wrócił po paru dniach 
przygnębiony. Dom został zbombardowany i spalony, a on stracił 
dorobek całego swojego życia. Wśród ruin odnalazł parę drobia-
zgów: jakieś metalowe miski, ryngraf Matki Boskiej Ostrobramskiej, 
figurkę tancerki. Spotkał znajomego, któremu na ul. Bolecha ocala-
ło mieszkanie i u niego przenocował.

Dla nas te zimowe dni nie były radosne. Po kolei chorowaliśmy 
i nie mogliśmy wychodzić na dwór. Nie mieliśmy butów ani cieplej-
szego ubrania. Wkrótce Mama i Ciocia Wisia wybrały się do stolicy. 
Wśród ruin i cegieł odnalazły jakieś nadpalone ubrania, trochę ro-
dzinnych fotografii i zegarek marki „Longines” (z dewizką) poda-
rowany mi przez wujka Wincentego z okazji 
chrztu. Był on moim ojcem chrzestnym – Wie-
sława też. 

Gdy przyszła wiosna i zrobiło się cieplej, 
życie stało się radośniejsze. W Izabelinie 
otwarto szkołę podstawową i wraz z Jagodą 
wybieraliśmy się do 2 klasy. Szkoła powstała 
z inicjatywy pani Janiny Miazgowskiej, która 
wraz z siostrą wykazywała wiele energii, by 
móc prowadzić szkołę bez książek, zeszytów, 
ławek, tablic. Każde dziecko musiało przynieść 
do szkoły krzesełko, wystarać się o ołówek, 
papier bądź kredki. Dzieci było bardzo dużo, 
przychodziły z Izabelina i okolicznych wiosek, 
większość na bosaka, bo buty były oznaką za-
możności. Elementarza lub innych książek dla 
dzieci również nie było. Po paru tygodniach 
uczniowie dostali pisemka dla dzieci: „Świersz-
czyk” i „Płomyczek” i one były pierwszymi źró-
dłami mojej wiedzy. Pilnie i z ochotą chodzili-
śmy z Jagodą do szkoły. Wszyscy uważali nas 
za bliźniaki.

Dzień zakończenia wojny był bardzo uro-
czysty. Cała szkoła wzięła udział w mszy św. 
na wojskowym cmentarzu. Następnie przed 
szkołą odbyła się akademia, na której prze-
mawiano, śpiewano pieśni patriotyczne i recy-
towano wiersze. Dla nas wielkim wyzwaniem 
i ambicją było uszycie flagi biało-czerwonej i zawieszenie jej na 
tarasie. Nie wyobrażaliśmy sobie, żeby na naszym domu w tak uro-
czystym dniu nie wisiał sztandar o narodowych barwach. Jednak 
nigdzie nie mogliśmy zdobyć czerwonego materiału. Białe płótno 
gdzieś zdobyliśmy, problem był z czerwonym. W końcu ciocia Wi-
sia wspaniałomyślnie podarowała nam swoją starą spódnicę, która 

PO WOJNIE była trochę różowawa, ale dla nas była to najprawdziwsza czerwień.
Wkrótce odnalazł się mój tata, który w ostatnich latach okupa-

cji ukrywał się i występował jako Jan Żukowski. Nie musiałem już 
zwracać się do ojca „wujku” i udawać, że nie jest moim tatą. Wła-
dze państwowe i wojewódzkie ulokowały się częściowo w Prusz-
kowie i tam tata spotkał kolegę, który zaproponował mu pracę 
i mieszkanie. Miało to być dość wysokie stanowisko, ale wyłącznie 
na „Ziemiach Odzyskanych”. Ojciec, jak i wiele innych osób, nie 
wierzył w trwały pokój. Uważał, że w krótkim czasie wybuchnie 
następna wojna i Niemcy odbiorą nam zdobyty Dolny Śląsk, Pomo-
rze czy Prusy. Kategorycznie tata odrzucił propozycję wyjazdu do 
Świdnicy bądź Wrocławia. Przyjął jedynie stanowisko Komendanta 
Powiatowego Straży Pożarnej w Działdowie, bo było to przed wojną 
ostatnie miasto w granicach Polski.

Rok szkolny (a właściwie chyba tylko 3 miesiące) zbliżał się ku 
końcowi. Otrzymaliśmy z Jagodą świadectwo ukończenia drugiej 
klasy, pięknie wykaligrafowane ręcznie przez Panią Miazgowską. 

Bardzo ją lubiliśmy i z wdzięcznością wraz 
z podziękowaniami wręczyliśmy jej zamiast 
kwiatów litr koziego mleka, za które bar-
dzo nam dziękowała.

Na początku czerwca 1945 roku wy-
jechaliśmy do Działdowa, a ciocia Wisia 
z Wiesławem i Jagodą do Łodzi. W Izabe-
linie została babcia jako właścicielka i go-
spodyni domu. Zamieszkali tu też na stałe 
wujek Wincenty i ciotka Janina – rodzeń-
stwo babci. Pozostali lokatorzy opuścili 
dom i znowu stał się on wykorzystywany 
tylko w miesiące letnie.

W życiu cioci Wisi pojawił się Franci-
szek Zieliński. Był on o 25 lat starszy od 
cioci (pierwszy mąż Zachariasz Papiernik 
był starszy o 19 lat). Pochodził z Kujaw 
i był właścicielem majątku Chalin koło 
Włocławka. Ponadto pełnił funkcję dyrek-
tora Gimnazjum i Liceum we Włocławku 
oraz wspólnie z późniejszym kardynałem 
Stefanem Wyszyńskim był redaktorem 
i wydawcą pism katolickich. Na przełomie 
lat 20. i 30. dwudziestego wieku został 
wybrany posłem na Sejm Ustawodawczy 
z tamtego rejonu. Posiadał również place 
i tereny leśne w okolicy Truskawia, które 
po zakończeniu wojny państwo mu ode-
brało, dając w zamian piękną dużą willę i 2 

tartaki w Polanicy Zdroju. Znajomość cioci i Franciszka przemieniła 
się w miłość i w 1948 roku pobrali się, a ciocia przeniosła się z Łodzi 
do Polanicy.

Wujek Wincenty w porozumieniu ze znajomym zaczął w iza-
belińskim domu wytwarzać szczotki druciane. Opiekował się swoją 
młodszą siostrą Janiną (chorą na padaczkę) i nigdy się nie oże-

KARTY HISTORII
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Zdjęcia kolejno: 

1. 1944 - Izabelin, Jagoda i przyjaciółka Frytka 
2. Jadwiga i Bronisław Witkowscy - pierwsi właściciele domu 
3. Mikołaj Lubaczewski 
4. Wieslaw i Zbyszek 
5. Zofia Weissówna 
6. Świadectwo Zbyszka 
7. Wincenty 
8. Rodzina

KARTY HISTORII

nił. Gdy corocznie przyjeżdżaliśmy w czasie wakacji do Izabeli-
na, uwielbialiśmy słuchać jego opowieści o podróżach, zwłaszcza 
o ukochanej przez niego Sycylii, o muzyce, malarstwie, o jego nie-
samowitych przygodach. Był człowiekiem o wszechstronnych za-
interesowaniach. Pięknie śpiewał i grał na fisharmonii w kaplicy 
Domu Opieki, gdzie chodziliśmy na niedzielne msze św. Uwielbiali-
śmy wycieczki z nim po ruinach zburzonej Warszawy. Znał dosko-
nale historię i zabytki miasta, do dzisiaj pamiętam jego opowieści 
o Starym i Nowym Mieście. Był kolekcjonerem staroci i wkrótce 
w izabelińskim mieszkaniu było pełno znalezionych figurek i bibe-
lotów. Wyremontował nawet zniszczone pianino i wiolonczelę, na 
których dawał nam koncerty. Zawsze dzień rozpoczynał od gimnastyki 
i kąpieli w deszczówce.

Latem dom ożywał, bo zjeżdżali się wczasowicze. Pamiętam 
nasze rówieśnice – siostry Wiesię i Alę Banasiakówny. Przyjeżdżał 
też Wiesia kolega – Stefek Łyczkowski z Łodzi. Bywał znany wów-
czas poeta i satyryk – Józef Prutkowski (co roku z inną żoną). Na 
letnisko przyjeżdżał też z żoną i synem pan Andrzej Zalewski któ-
ry miał piękny olbrzymi motocykl „Sokół” z przyczepą. Mieszkania 
wynajmowali i inni lokatorzy, ale ich już niewiele pamiętam. Latem 
było bardzo wesoło i radośnie.

Z czasem, na początku lat 50-tych zaczęli mieszkać lokatorzy 
całoroczni. Najpierw na parterze zajął mieszkanie pan Gwiazda, 
z którym babcia toczyła wieloletnie spory i kłótnie. Potem zamiesz-
kało na górze małżeństwo Kranców. Na parterze koło studni wmel-
dowała się Pola z mężem Zbyszkiem i synami Romkiem i Piotrkiem 
– już tu urodzonymi. Nad nią mieszkała Halinka z córką, którą od-
wiedzał wujek – opiekun. Był jeszcze pan Staroszczyk – późniejszy 
właściciel sklepu „Zgoda”, była Ela nauczycielka, Marek – niedoszły 
ksiądz i inni, których już nie pamiętam.

W 1950 roku przeprowadziliśmy się z rodzicami do mieszkania cio-
ci w Łodzi. Niedługo potem państwo odebrało Franciszkowi Zielińskie-
mu i cioci willę i tartaki w Polanicy. Zamieszkali oni początkowo w oko-
licach Łodzi, a na początku lat 60. przenieśli się na stałe do Izabelina.

Ciotka Janina zmarła, a wujek przeniósł się do Zakładu Opie-

kuńczego w Mieni koło Cegłowa, gdzie po paru latach też umarł. 
Babcia odeszła w 1967 roku i w Izabelinie zaczęła rządy ciocia Wisia 
– Jadwiga Zielińska. Ale to już zupełnie inna historia.

Minęło wiele, wiele lat i wszystko się zmieniło. Nie ma już iza-
belińskich wzgórz piaskowych, jałowce też gdzieś poznikały, karło-
wate sosenki wyparły dorodne drzewa liściaste. Powstało mnóstwo 
pięknych domów i willi, asfaltowych ulic, sklepów i samochodów. 
Prysł czar Izabelina, który pamiętam. Na pewno jest piękniej, no-
wocześniej i mieszka się wygodniej, ale dla mnie urok tamtego Iza-
belina jest jedyny i niezapomniany.

Pisząc te okruchy wspomnień cieszę się, że jest już 6 pokole-
nie wywodzące się od założyciela domu Bronisława Witkowskiego. 
Mam nadzieję, że Filip, Maksio i Rysio i ich następcy dbać będą o tę 
posiadłość, znać swój rodowód i historię, i traktować izabeliński 
dom jako rodzinne gniazdo.

Zbigniew Makowski

MIEJSCE

 NA TWOJĄ 

REKLAMĘ
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muzyka
XII edycja Festiwalu Muzycznego 
»W Krainie Chopina«

Początek lata i wakacji, dla 
mieszkańców Krainy Chopina 

to także świetna okazja na bliski 
kontakt z ambitną sztuką. Jak co 
roku w każdą niedzielę, w zabytkowych kościołach, dwor-
kach, salach koncertowych i na wolnym powietrzu, będą 
się odbywały  recitale organowe i fortepianowe, koncerty 
kameralne, symfoniczne,  jazzowe w mistrzowskich wyko-
naniach. Kilka ważnych wydarzeń artystycznych odbędzie 
się na terenie  gminy Izabelin. Zapraszam na koncerty in-
auguracyjne: 

24 czerwca 2016 godz. 21:00 
Koncert inauguracyjny
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach
Wystąpią: Roksana Kwaśnikowska – skrzypce, Małgorzata 
Pawłowska – sopran, Orkiestra Symfoniczna Uniwersyte-
tu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie pod 
dyrekcją Rafała Janiaka. 
W programie usłyszymy utwory Wolfganga Amadeusza Mo-
zarta: Exsultate, jubilate (KV 165), III Koncert skrzypcowy 
G-dur (KV 216), XXXVI Symfonię C-dur (KV 425). Po koncer-
cie na babickim rynku odbędzie się pokaz fajerwerków. 

26 czerwca godz. 20.00
Koncert organowo-chóralny 
Kościół parafialny pw. Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach
Wystąpią: Piotr Rachoń - organy, oraz Chór Archikatedry 
Warszawskiej pod dyrekcją Dariusza Zimnickiego. 
W programie: Mieczysław Surzyński – Improwizacje na te-
mat polskiej pieśni kościelnej »Święty Boże« op. 38, Fe-
liks Rączkowski Msza Maryjna d-moll na chór mieszany 
a cappella i organy, Jan Maklakiewicz Msza Polska na chór 
mieszany z organami. 

1 lipca godz. 12.00 
Koncert „Pod strzechą” 
(Maria Pomianowska z zespołem)
skansen KPN w Granicy
Koncert wpisuje się w oficjalną uroczystość otwarcia obiektu 
po remoncie.

3 lipca godz. 17.00
Duet gitarowy Leszek Potasiński & Marcin Olak
Dwór w Strzyżewie

10 lipca godz. 20.00
koncert Jarosława Wróblewskiego (organy)
Kościół parafialny pw. Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach
Tym koncertem w Laskach rozpocznie się cykl „Profesorowie 
i ich uczniowie”, który będzie kontynuowany przez wszystkie 
niedziele lata.

24 lipca godz. 19.00
koncert Marii Pomianowskiej 
Kościół parafialny św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie 

Będzie to koncert dedykowany specjalnie pielgrzymom, 
udającym się na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa. 

Patronat nad koncertami w naszej gminie objął Wójt Wi-
told Malarowski. Współorganizatorami są: Gmina Izabelin, 
Centrum Kultury Izabelin, Parafia św. Franciszka z Asyżu 
w Izabelinie, oraz Parafia Matki Bożej Królowej Meksyku 
w Laskach.  
Bieżące informacje  znaleźć można na oficjalnej stronie festiwalu: 
www.chopinfestiwal.wilkomirski.org.pl, oraz na facebooku. 
Wstęp na wszystkie imprezy festiwalowe jest wolny. 
Zapraszamy
Serdecznie pozdrawiam

Mariusz Dżyga - Dyrektor Festiwalu

20 lipca 2016 godz. 20.00
Koncert powitalny uczestników Światowych Dni 
Młodzieży w Izabelinie - »Świat Tanga«
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

sztuka

7 czerwca - 31 lipca 2016
Wystawa malarstwa Antka Filipowicza »Tylko pastel«
Hol Centrum Kultury Izabelin

22-26 lipca 2016
Warsztaty taneczne
godz. 17.00 - dzieci 4-6 lat
godz. 18.00 - dzieci 7-12 lat
godz. 19.00 - dzieci 13-16 lat

Koszt: 95 zł - całe warsztaty

zapisy i informacje: 695 200 532

taniec

zajęcia dla dzieci
2 i 9 lipca 2016
Warsztaty robotyki
godz. 12.00, wstęp wolny
Obowiązują zapisy! 
sekretariat CKI, tel. 22 752 68 28 
liczba miejsc ograniczona!



25

KALEJDOSKOP KULTURALNY

FILMY DLA DZIECI:

5 lipca godz. 11.00
Bella i Sebastian
fabularny, Francja, reż. Nicolas Vanier, od 7 lat, 95 min
6 lipca godz. 11.00
Bukolandia - 2 i 3 odcinek
 animacja, Polska, reż. Leszek Gałysz, od 7 lat, 46 min
7 lipca godz. 11.00 
Agata (01 - 04  4 odcinki) – serial animowany, Polska 
2015 reż. W. Wojtkowski, od 5 lat, 40 min.
8 lipca godz. 11.00
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 (Pol-
ska 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)
12 lipca godz.11.00 
Ale cyrk! (2011) 
familijny, Dania reż. P. Dodd od 7 lat; 81 min. 81 min
13 lipca godz. 11.00 
Pszczółka Maja Film (2014) animacja Australia, Niemcy; 
reż. A. Stadermann, wiek b/o, 84 min
14 lipca godz. 11.00
Ups! Arka odpłynęła (2015) 
reż. T. Genkel animacja Belgia, Luksemburg od 5 lat, 82 min
15 lipca godz. 11.00
Żółwik Sammy 2 (2012) familijny Belgia, reż. V. Kestelo-
ot, B. Stassen; od 5 lat; 88 min
19 lipca godz. 11.00
Mikołajek (2009) 
komedia, Francja, reż. Laurent Tirard, od 7 lat, 87 min
20 lipca godz. 11.00
Pinokio familijny, Niemcy, reż. Anna Justice, od 5 lat, 101 min
21 lipca godz. 11.00 
Wakacje Mikołajka familijny, Francja, reż. Laurent Ti-
rard, od 7 lat, 96 min
22 lipca godz. 11.00 
Bella i Sebastian fabularny, Francja, reż. Nicolas Vanier, 
od 7 lat, 95 min

29 lipca 2016 godz. 19:00
Jukatan, czyli przygoda 
w Meksyku
wykład i pokaz zdjęć - Marek Łasisz, 
wstęp wolny

spotkania z podróżnikiem

2 lipca 2016 godz. 12:00
Teatr dla dzieci – Przygody Misia Podróżnika
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

27 lipca 2016 godz. 14:30
Teatr dla dzieci – Słoń Torbalski
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

25 lipca godz. 11.00
Pszczółka Maja Film (2014) animacja Australia, Niemcy; 
reż. A. Stadermann, wiek b/o, 84 min

26 lipca godz. 11.00
Ups! Arka odpłynęła (2015) reż. T. Genkel animacja Bel-
gia, Luksemburg od 5 lat, 82 min

28 lipca godz. 11.00 
Rysiek Lwie Serce animacja, Hiszpania, reż. Manuel Sici-
lia, od 12 lat, 91 min

29 lipca godz. 11.00 
Wakacje Mikołajka – familijny, Francja, reż. Laurent Ti-
rard, od 7 lat, 96 min

FILMY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH:

1 lipca godz. 18.00
Lato w Prowansji (2014) 
komedia, dramat, Francja, reż. Rose Bosch, od 12 lat, 99 min

5 lipca godz. 18.00
Pina (2011) 
dokumentalny, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, reż. Wim 
Wenders od 12 lat, 99 min

8 lipca godz. 18.00
Optymistki (2013)
dokumentalny, Norwegia, reż. Gunhild Magdnor, b/o, 90 min

12 lipca godz. 18.00
Drogówka (2013) 
fabularny, Polska, reż. Wojciech Smarzowski, od 18 lat, 117 min

15 lipca godz. 18.00
Do widzenia, do jutra (1960) 
fabularny, Polska, reż. Janusz Morgenstern, od 12 lat, 86 min

19 lipca godz. 18.00
Fotograf (2014) 
fabularny, Polska, reż. Waldemar Krzystek, od 16 lat, 112 min

22 lipca godz. 18.00
Gołąb przysiadł na gałęzi i rozmyśla o istnieniu   
fabularny, Francja, Niemcy, Norwegia, Szwecja, reż. Roy 
Anderson, od 16 lat, 95 min

26 lipca godz. 18.00
Herbie Hancock: Możliwości 
dokumentalny USA, reż. Doug Biro oraz Jon Fine, od 12 
lat, 87 min

29 lipca godz. 18.00
Kochanie, chyba Cię zabiłem 
komedia Polska, reż. Kuba Nieścierow, od 16 lat, 87 min

11.09.2016
godz. 18.00

bilety: 
60 zł i 80 zł

Kino za Rogiem

teatr
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GABINET STOMATOLOGICZNY
Joanna  Wronkowska

tel. 791 984 484

05-080 Izabelin
ul. Orła Białego 81

22 722 76 77 

Zaopiekuję się dzieckiem 
lub osobą starszą, 

dyspozycyjna, rejon Izabelina 
500 42 10 52

•	 wywóz odpadów poremontowych, 
gabarytowych

•	 sprzątnie terenu
•	 wykaszanie trawy, wycinka drzew

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

MIEJSCE

 NA TWOJĄ 
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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

Układanie kostki brukowej 
kompleksowo (z gwarancją) 

tel. 601-30-18-66
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ŚWIATOWE 
DNI MŁODZIEŻY 
W IZABELINIE
20-24 lipca 2016
20 lipca 2016 godz. 20.00
KONCERT na powitanie gości 
oraz spotkanie z mieszkańcami
 „ŚWIAT TANGA” - tanga argentyńskie 
i polskie w wykonaniu zespołu Sentido del Tango 
oraz występ pary tancerzy
Miejsce: Centrum Kultury Izabelin

wstęp wolny

24 lipca 2016 godz. 19.00
KONCERT 
MARII POMIANOWSKIEJ
Miejsce: Rzymskokatolicka Parafia 

 św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie
wstęp wolny

Parafia 
MB Królowej Meksyku  
w Laskach Warszawskich

izabelin

kultury
centrum


