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W SKRÓCIE

Wszystko zaczęło się w  lipcu br. kiedy to na ścianie prezbiterium 
w kościele w Laskach został zawieszony nowy krzyż. A od wrze-
śnia br. trwa remont i wielkie malowanie, które potrwa do połowy 
października. Była to sprawa bardzo pilna ze względu na to, że 
kościół był już bardzo brudny. Ważną sprawą jest też poprawienie 
wentylacji, ponieważ jej słaba jakość była jedną z przyczyn tak 
szybkiego brudzenia się wnętrza świątyni. Wcześniej konieczna 
była również modernizacja konstrukcji, na której zawieszone są 
trzy dzwony na wieży kościoła. Remont jest finansowany dzię-
ki ofiarności parafian (jeden raz w miesiącu tzw. taca na cele 
gospodarcze)  i dzięki indywidualnym ofiarom składanym przez 
wiernych. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy i pro-
simy o dalsze wsparcie. Sprawmy, by nasz wspólny dom modlitwy 
był czysty i zadbany. Wszyscy korzystamy – wszyscy pomagamy! 
Razem możemy więcej!

tekst i fot. IM

uroczystości w laskach
W sobotę 23 września br. na cmentarzu wojskowym w Laskach 
odbyła się uroczysta msza polowa, którą celebrował ks. Jerzy Ja-
strzębski. W  uroczystościach wzięły  udział władze gminy:  wójt 
Witold Malarowski  i zastępca Ryszard Haczek, były przewodni-
czący RGI Jerzy Pietrzak i obecna przewodnicząca Grażyna Zie-
lińska, komendant Straży Pożarnej Edward Gierski,  kombatanci, 
przedstawiciele AK Kampinos, uczniowie i nauczyciele ze szkoły 
w Izabelinie oraz mieszkańcy. Uroczystość uświetniało dwóch 
żołnierzy z komendy garnizonu, którzy akcentowali na trąbce 
i bębenku najważniejsze momenty mszy świętej. Na zakończe-
nie przemawiał dyrektor Szkoły Podstawowej w Izabelinie Antoni 
Zych, a zebrani złożyli wieńce i kwiaty. To już kolejna uroczystość 
patriotyczna, w której licznie uczestniczymy, by pokazać nasz pa-
triotyzm, wdzięczność walczącym i naszą pamięć, która nigdy nie 
wygaśnie.

IM, fot. Ryszard Górka

Płatności w CKI
Centrum Kultury Izabelin serdecznie prosi mieszkańców korzysta-
jących z zajęć w naszym Centrum, aby robiąc płatności przele-
wem umieszczali następujące informacje:
Imię i nazwisko uczestnika zajęć tzn. dziecka albo dorosłego, któ-
ry korzysta z zajęć / Nazwę pracowni (zajęć) / Informację czy  
mają  uprawnienia do korzystania z karty 3+

NOWE OBLICZE  PARAFII MATKI 
BOŻEJ KRÓLOWEJ MEKSYKU 

W LASKACH

POWIATOWY URZĄD PRACY 
DLA POWIATU 

WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO 
informuje, iż w ramach obchodów Europejskich Dni Pracodaw-
ców, planuje zorganizować w dniach 13-24.11.2017 r.:

- Targi Pracy

- Giełdy Pracy

- spotkanie informacyjne na temat pozyskiwania pracowników 
z zagranicy prowadzone przez Doradcę EURES

- indywidualne spotkania Pracodawców z doradcami klienta in-
stytucjonalnego

- Konferencję poświęconą Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu

Jeżeli wyrażają Państwo chęć uczestnictwa, w którymś z w/w wy-
darzeń prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnictwa w Europej-
skich Dniach Pracodawców zamieszczonej na stronie internetowej 
Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego http://pup.blonie.ibip.pl .    

OGŁOSZENIE
Gmina Izabelin poszukuje do wynajęcia na dłuższy okres lokalu 
na mieszkanie socjalne dla matki z nastoletnią córką. 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Referatem Komunalnym 
Urzędu Gminy Izabelin: tel. (022) 722 89 48; fax.(022) 722 80 06

ZMIANA NUMERU TELEFONU 
CENTRUM KULTURY IZABELIN

Centrala telefoniczna: 22 752 68 00
pod tym numerem będą mogli uzyskać połączenie z: 

sekretariatem CKI, redakcją LdS, biblioteką publiczną 
i działem zajęć
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Okładka: zdjęcie Józefa Piłsudskiego
z www.pixabay.com

W SKRÓCIE

Rozbudowa Przedszkola Gminnego 
w Laskach o salę wielofunkcyjną

Zakończono roboty budowlane obejmujące rozbudowę Gminnego 
Przedszkola w Laskach o salę wielofunkcyjną. Rozbudowana część 
budynku składa się z dwóch funkcjonalnych części: sali widowisko-
wej o powierzchni użytkowej ok. 112 m2 i wysokości 5,5 m oraz 
zaplecza socjalnego. Wartość robót wyniosła 653.130,00 zł brutto.

 Lech Sikorski 
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Rozbudowa Ośrodka Zdrowia 
w Izabelinie

Rozstrzygnięto postępowania przetargowe na rozbudowę Ośrodka 
Zdrowia w Izabelinie. Najkorzystniejszą ofertę, spośród 3 złożonych, 
przedstawiła firma SYLEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
sp.k. z Warszawy, oferując 3 576 840 zł za realizację zamówienia. 
Zakres prac obejmuje wykonanie trzykondygnacyjnego budynku wraz 
z łącznikiem do istniejącego budynku, o łącznej kubaturze 3 395,64 
m3 (powierzchnia użytkowa 908,63 m2) oraz zagospodarowanie tere-
nu. W związku z wyborem oferty wykonawcy, zawarta została umowa, 
która przewiduje zakończenie inwestycji do 30 września 2018 r.

 Lech Sikorski 
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Zapraszamy na 
BEZPŁATNE 

badania mammograficzne 
dla kobiet w wieku 50-69 lat 

 

Mammobus będzie ustawiony 
w godz. 10.00 – 17.00 

 

dnia 29 października 2017 
przy Urzędzie Gminy Izabelin 

ul. 3 Maja 42 
 

do rejestracji prosimy przygotować nr PESEL 
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II FESTIWAL NATURA KULTURA MEDIA
im. Ryszarda Kapuścińskiego

PROGRAM RAMOWY FESTIWALU
25.10.2017 (ŚRODA) 

Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, ul. Tetmajera 38

17.30 – Inauguracja II Festiwalu Natura Kultura Media

Wernisaż wystawy fotograficznej „Ogrody japońskie” Stanisława Rosz-
kowskiego (utwory haiku recytować będzie aktorka Kamila Kamińska)

18.00 – Uroczyste otwarcie II Festiwalu Natura Kultura Media 
im. Ryszarda Kapuścińskiego

W programie m.in.:
CZYTANIE KAPUŚCIŃSKIEGO – Andrzej Mastalerz prezentuje frag-
menty „Szachinszacha” 

18.45 – „Kapuściński z daleka i z bliska”: spotkanie z pisarzem i po-
etą Markiem Kusibą, autorem książki „Inny Kapuściński”. 

19.30 – pokaz filmu „Rzeki. Podróż do Meksyku z Maestro Kapuściń-
skim” i spotkanie z reżyserką Elą Chrzanowską. 

26.10 (CZWARTEK)

Wydział Dziennikarstwa, Bibliologii i Informacji Uniwersy-
tetu Warszawskiego (Warszawa, ul. Bednarska 2/4, sala 
kolumnowa)

10.00 – Debata „Spór o Innego” z udziałem włoskiego reportera, 
eseisty i podróżnika Paolo Rumiza.

Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, ul. Tetmajera 38

12.00 – pokaz filmu „Żywot chruścika” i spotkanie ze współreżyser-
ką Moniką Zawadzką i operatorem Józefem Romaszem 

Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21 

17.30 – wernisaż wystawy „Portrety Ryszarda Kapuścińskiego” 
Krzysztofa Wojciewskiego z udziałem autora zdjęć 

18.00 – spotkanie z Aleksandrą Lipczak, autorką książki „Ludzie 
z Placu Słońca” 

18.45 – spotkanie z Katarzyną Tubylewicz, autorką książki „Moraliści. 
Jak Szwedzi uczą się na błędach.”

19.30 – CZYTANIE KAPUŚCIŃSKIEGO – Wojciech Pszoniak prezen-
tuje fragmenty „Imperium”

20.00 – pokaz filmu „Żalanasz” i spotkanie z reżyserem Marcinem 
Sauterem 

27.10 (PIĄTEK)

Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, ul. Tetmajera 38

12.00 – pokaz filmu „Kapuściński – z Pińska do Izabelina”

12.15 – pokaz filmu „Królestwo” i spotkanie z Mirosławem Markow-
skim, dyrektorem KPN

Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21 

16.30 – prezentacja wystawy „W drodze. Izrael w oczach młodych 
reporterów” i spotkanie z autorami

16.45 – pokaz filmu „Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz” i spotkanie 
z reżyserem Krzysztofem Kopczyńskim

18.40 – Wieczór pt. „OBLICZA PODRÓŻY”:

18.45 – CZYTANIE KAPUŚCIŃSKIEGO – Olgierd Łukaszewicz pre-
zentuje fragmenty „Podróży z Herodotem” 

19.00 – spotkanie z włoskim dziennikarzem, podróżnikiem i eseistą 
Paolo Rumizem, autorem książki „Legenda żeglujących gór” 

20.00 – spotkania z reżyserem Krzysztofem Zanussim oraz biznes-
menem i mecenasem kultury Andrzejem Bartkowskim

28.10 (SOBOTA)

11.00 – spacer Ścieżką Kapuścińskiego (start przed CKI) z wójtem 
gminy Izabelin, gośćmi i uczestnikami festiwalu

Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, ul. Tetmajera 38

11.45 – pokaz filmu „Kapuściński w Izabelinie” 

12.00 – pokaz filmu „Szczęśliwi ludzie: rok w tajdze” w reż. Werne-
ra Herzoga i Dmitrija Wasiukowa

13.45 – pokaz filmu „Królestwo” w reż. Jacguesa Perrina (powtórka)

Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21 

14.30 – pokaz dokumentów ze studia im. Munka: „Więzi” Zofii Ko-
walewskiej oraz „Obcy na mojej kanapie” Grzegorza Brzozowskiego 
i spotkanie z realizatorami 

16.30 – „Kapuściński z daleka i z bliska”: spotkanie z reporterem 
Markiem Millerem, autorem książki „Pisanie – rozmowy z Ryszar-
dem Kapuścińskim”.

17.30 – CZYTANIE KAPUŚCIŃSKIEGO – Waldemar Obłoza prezen-
tuje fragmenty „Buszu po polsku” 

17.45 – spotkanie z reporterem Pawłem P. Reszką, autorem książki 
„Diabeł i tabliczka czekolady” 

18.30 – GALA KOŃCOWA II FESTIWALU Natura Kultura Media 
im. Ryszarda Kapuścińskiego 

18.45 – CZYTANIE KAPUŚCIŃSKIEGO – Krzysztof Gosztyła prezen-
tuje fragmenty „Hebanu” 

19.00 – pokaz fragmentu filmu „Jeszcze dzień życia” Raula de la 
Fuente i Damiana Nenowa i rozmowa z reżyserem 

20.00 – koncert polsko–senegalskiej grupy Sahel Blues w składzie:
Mamadou Diouf (djembe, śpiew), Pako Sarr (gitara akustyczna, 
śpiew), Grzegorz Rytka (saksofon) 

Spotkania z gośćmi festiwalu prowadzić będą m.in.: 

Stanisław Zawiśliński – dziennikarz, pisarz, dokumentalista i wydawca,

Konrad J. Zarębski – krytyk filmowy i publicysta

Piotr Radecki – redaktor

Maryla Łukasińska – wicedyrektor Centrum Kultury Izabelin 

oraz 

studenci dziennikarstwa UW związani z Fundacją Centrum Badań 
i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego: Magdalena Gontarek, Mag-
da Bojanowska, Karolina Chojnacka, Antoni Rokicki, Paweł Sadowski

Kapuściński opowiada młodym dziennikarzom o świecie 
- rok 1979
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CZYTANIE KAPUŚCIŃSKIEGO

Czytanie fragmentów najlepszych ksią-
żek Ryszarda Kapuścińskiego przez 
wybitnych polskich aktorów to jeden 
z głównych bloków programowych II 
edycji festiwalu Natura Kultura Media, 
którego jest Pan inicjatorem i współorga-
nizatorem. Skąd pomysł na to czytanie?
Podpowiedziało go życie… Jak wiadomo, 
Polacy mało czytają. Ostatnia ankieta Bi-
blioteki Narodowej wykazała, że w roku 
2016 aż 63% Polaków nie przeczytało 
żadnej książki, a dwie trzecie ani jednej 
do swego zbioru nie dokupiło. To zatrwa-
żające zjawisko, sytuujące nas pod wzglę-
dem czytelnictwa, a co za tym idzie obycia 
kulturowego, w ogonie Europy. Przekłada 
się ono również na znajomość twórczości 
Ryszarda Kapuścińskiego, który jest pa-
tronem naszego festiwalu. Niemal wszyscy 
studenci I roku dziennikarstwa UW, których 
zapytałem niedawno o „cesarza reportażu” 
coś o nim słyszeli, ale nikt nie czytał tego, 
co napisał. 

Pomimo że np. „Podróże z Herodotem”, 
a kiedyś także „Cesarz”, znajdowały się 
na liście lektur szkolnych …
Ale niedawno podobno z tej listy wypa-
dły. Szkoda, albowiem większość książek 
Kapuścińskiego to perły dziennikarstwa 
i literatury inspirowanej podróżami oraz 
uczestnictwem w przełomowych wydarze-
niach i procesach społecznych II połowy 
XX wieku. Są to teksty bez poczucia wyż-
szości przybliżające świat dla wielu odległy 
i nieznany, zwracające uwagę m.in. na losy 
ludzi i społeczności doświadczonych wyzy-
skiem, nierównościami społecznymi, biedą, 
głodem, zacofaniem. Najlepsze dzieła Ka-
puścińskiego pełne są metafor i uniwersal-
nych refleksji, np. o mechanizmach władzy, 

rewolucji i polityki. Pobudzają wyobraźnię, 
uczą zrozumienia Inności, emanują huma-
nizmem. A na dodatek zostały napisane 
pięknym, zwięzłym i szalenie obrazowym 
językiem. Między innymi dlatego są cenio-
ne na świecie; przetłumaczono je na blisko 
czterdzieści języków.

Niektórzy zarzucają Kapuścińskiemu, że 
nieco koloryzował opisywaną rzeczywi-
stość, a niekiedy mijał się z faktami.
To nie ma większego znaczenia. Wielki mi-
łośnik twórczości polskiego reportera i pisa-
rza, słynny niemiecki filmowiec Werner He-
rzog, powiedział: „same fakty nie oświetlają 
świata, nie konstytuują prawdy. Do tego 
jest jeszcze potrzebna poezja i wyobraźnia”. 
Zgadzam się z tym poglądem. Kapuściński 
dzięki swojemu sposobowi pisania dał czy-
telnikom niezwykle głęboki i sugestywny 
wgląd w to, czym jest Afryka, Ameryka 
Łacińska, Iran czy Rosja. Niemało dzienni-
karzy, także polskich, pisało książki o tych 
rejonach świata, były nawet ciekawe, ale 
te najlepsze Kapuścińskiego pozwalają wę-
drować razem z autorem; wyróżniają się 
stylem, sugestywnością, empatycznym po-
dejściem do człowieka. 

Które z utworów Kapuścińskiego Pan 
ceni najbardziej?
Cenię całość jego dorobku, łącznie z publicy-
styczno-eseistycznymi, krytycznymi rozwa-
żaniami na temat współczesnych mediów. 
Natomiast do takich książek jak „Cesarz”, 
„Szachinszach”, „Heban”, „Jeszcze dzień ży-
cia”, „Podróże z Herodotem”, „Imperium” czy 
„Lapidaria” często powracam. Wciąż znajdu-
ję w nich fragmenty, które olśniewają przeni-
kliwością i pobudzają do myślenia.

Żeby zrozumieć świat, trzeba czytać wartościowe książki. Także Kapuścińskiego – 
mówi Stanisław Zawiśliński, pisarz i dokumentalista, wykładowca UW. 

Czy one już nie „zestarzały się”?
Dla Kapuścińskiego przydatny do refleksji 
o współczesnych problemach, a tym samym 
„niestary” był nawet Herodot. Tym bardziej 
autor „Buszu po polsku” nie jest passe, je-
śli czyta się go ze zrozumieniem i dopełnia 
własnymi refleksjami. Jakże aktualny jest 
teraz, kiedy mamy w Europie problemy 
z uchodźcami, zbiór wykładów Kapuściń-
skiego pt. „Ten Inny”. I nie tylko ta książka. 
W erze Internetu, wbrew złudzeniom, nie 
wystarczy korzystanie z sieci. Żeby lepiej 
rozumieć otaczający nas świat i historię 
trzeba też czytać dobre, wartościowe książ-
ki. Różnych autorów i z różnych epok. Mnie 
twórczość Kapuścińskiego towarzyszy od 
czasów studenckich. Miałem to szczęście, 
że wtedy, w latach 70. tego znanego już 
reportera poznałem osobiście, najpierw na 
wykładach na Uniwersytecie Warszawskim, 
a potem na warsztatach dla młodych dzien-
nikarzy, które prowadził. Pamiętam do dzi-
siaj jak wspaniale, barwnie opowiadał, jak 
otwierał nam oczy na świat, do którego nie 
mieliśmy dostępu. Nie ja jeden byłem nim 
oczarowany. Dla wielu, nie tylko dziennika-
rzy, Kapuściński, świadek 27 rewolucji, stał 
się i przez lata był bardzo ważnym punktem 
odniesienia, mistrzem. Dla wielu jest nim 
do dzisiaj, pomimo rozmaitych prób deza-
wuowania jego osiągnięć.

Czy izabeliński festiwal „Natura Kultura 
Media” stawia sobie za cel budowanie 
Kapuścińskiemu pomnika?
Nie, ale zależy nam na pielęgnowaniu pa-
mięci o tym wybitnym dziennikarzu, pisarzu 
i myślicielu w miejscu, z którym był zwią-
zany i dał temu wyraz w swoich tekstach. 
Twórczość Kapuścińskiego traktujemy jako 
asumpt do międzypokoleniowego dialogu 
o sprawach, które były mu bliskie, a więc do 
rozmów i dyskusji o reportażu, podróżowa-
niu, dokumencie, mediach, o naturze i kul-
turze, o problemach globalnych i lokalnych.

Rozmawiała: Iwona Mazurek 
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Stanisław Zawiśliński czyta książki 
Ryszarda Kapuścińskiego
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Każdego dnia Festiwalu znani aktorzy będą czytać 
fragmenty książek Ryszarda Kapuścińskiego. 

Co myślą o  jego twórczości?

CZYTANIE KAPUŚCIŃSKIEGO GWIAZDY FESTIWALU

Andrzej Mastalerz:
Ryszard Kapuściński jest jednym z najwybitniejszych reporta-

żystów świata. Jeżeli chodzi o tego typu literaturę, to w życiu 

nie czytałem niczego lepszego. „Cesarza” czytałem na począt-

ku lat 80. XX w. i był on jednym z elementów, które pozwoliły 

mi nabrać innej świadomości na temat otaczającej rzeczywi-

stości. 

Andrzej Mastalerz zaprezentuje fragmenty „Szachin-
szacha” w środę, 25.10, ok. godz. 18:15 w  Sali Koncer-
towej  Kampinoskiego Parku Narodowego.

Wojciech Pszoniak:
Ryszard Kapuściński jest dla mnie wspaniałym 

reporterem, pisarzem, a nawet dokumentali-

stą. Dokumentalistą naszego, nie zawsze we-

sołego świata, a bardzo często – świata odle-

głego. Kapuściński przybliżył nam go z jego 

nieznanymi nam problemami i zrobił to we 

wspaniały sposób.

Wojciech Pszoniak zaprezentuje fragmenty „Imperium” w czwartek, 26.10, 
ok. godz. 19.30 w sali widowiskowej  CK Izabelin.

Waldemar Obłoza: 
Kapuściński przede wszystkim jest podróżnikiem, świet-

nym pisarzem, a nawet beletrystą. Wszystkie informa-

cje, którymi nas obdarza, są napisane przepięknym 

językiem, przez co opowieść staje się o wiele bardziej 

atrakcyjna. Zdaję sobie sprawę, że te barwy dla niektó-

rych mogą być zbyt jaskrawe i trącać o fantazję, ale dla 

mnie Kapuściński zawsze był ciekawym pisarzem, który 

dodatkowo informował mnie o świecie, historii i wzajem-

nych wpływach różnych kultur.

Waldemar Obłoza zaprezentuje fragmenty „Bu-
szu po polsku” w sobotę, 28.10, o godz. 17:30 w  sali widowiskowej  CK Izabelin. 

Krzysztof Gosztyła:
Jestem miłośnikiem beletrystyki, ale Kapuściński – choć, 

jak wiemy, nie beletrysta! – ma swoje miejsce w mej do-

mowej biblioteczce. „Cesarz”, „Heban”, „Podróże z Hero-

dotem” stoją obok Myśliwskiego i Iwaszkiewicza. Wyda-

je mi się, że Kapuściński jest wzorem dla wielu z tych, 

których dzisiaj czyta się z wielką uwagą. Jego opowieści, 

które mają przecież źródło w czystej rzeczywistości, dzięki 

przenikliwości, wrażliwości, głębi jego umysłu, nabierają 

charakteru uniwersalnych metafor.

Krzysztof Gosztyła zaprezentuje fragmenty „Hebanu” w sobotę, 28.10, o godz. 
18:30 w sali widowiskowej  CK Izabelin.

Głównym gościem Festiwalu będzie 
znakomity włoski dziennikarz i pi-

sarz Paolo Rumiz. To jednak nie jedy-
na gwiazda reportażu i dokumentu: 
w ciągu czterech dni będzie można 
spotkać wielu znakomitych reporte-
rów, dokumentalistów i ludzi kultury.

Jednym z nich jest Paweł P. Reszka, lau-
reat Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego 
2016 za zbiór reportaży „Diabeł i tabliczka 
czekolady”. W laudacji przewodniczący jury, 

Maciej Zaremba Bielawski, powiedział m.in. 
Nagradzamy autorską powściągliwość, sku-
pienie, empatię, umiejętność wsłuchiwania 
się w głosy ludzi, doskonale charakteryzując 
główne cechy stylu Reszki, który przygoto-
wuje już kolejną książkę. Z kolei Aleksan-
dra Lipczak, laureatka Konkursu Stypen-
dialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego, jest 
autorką „Ludzi z Placu Słońca”. – Hiszpania, 
którą poznałam najpierw, była najmodniej-
szym i najbardziej sexy krajem w Europie. 
Pruła do przodu, narzucała trendy. Poznałam 
ją taką, poznałam też od zupełnie innej stro-
ny, kiedy, w 2008 roku, wszystko zaczęło się 
tam walić. I o tym właśnie są „Ludzie z Placu 
Słońca” – o wielkiej zmianie, o trzęsieniu zie-
mi, któremu Hiszpania stawiła zresztą czoła 
z wielką godnością – powiedziała w wywia-
dzie dla magazynu Nowy Folder. Natomiast 
Katarzyna Tubylewicz, pisarka, kulturo-
znawczyni i tłumaczka, zaprasza do Szwecji. 
W maju br. ukazała się jej książka „Moraliści. 
Jak Szwedzi uczą się na błędach i inne hi-
storie” w intrygujący sposób opowiadająca 
o problemach, z którymi mierzy się współ-
czesny świat, o tym, jak być otwartym na 
Innego, jednocześnie stojąc na straży wła-
snych przekonań i najważniejszych demo-
kratycznych wartości. Gościem „z dalekiego 
kraju” jest również Marek Kusiba, poeta 
i reporter od 1985 r. mieszkający w Kanadzie. 
Był tłumaczem wierszy i reportaży Ryszarda 
Kapuścińskiego, a w Izabelinie opowie m.in. 
o mającej wkrótce się ukazać książce „Inny 
Kapuściński” ukazującą postać autora „Cesa-
rza” z odmiennej perspektywy.
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fot. R. Latoszek

fot. M. Łukaszek

fot. R. Latoszek

fot. archiwum

Paweł P. Reszka został nagrodzony 
za zbiór reportaży 
pt. Diabeł i tabliczka czekolady. 
fot. Monika Sawka
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Festiwal Natura Kultura Media to także spo-
tkania z filmami i ich twórcami. Wśród nich 
znajdzie się Zofia Kowalewska, młoda 
reżyserka filmu „Więzi” opowiadającego 
o małżeństwie z 40-letnim stażem. Film był 
polskim kandydatem do Oscara 2017 w ka-
tegorii film krótkometrażowy. Z kolei „Obcy 
na mojej kanapie” Grzegorza Brzozow-
skiego ukazuje Warszawę z perspektywy 
coachsurferów – osób, które podróżującym 
udostępniają za darmo noclegi w swoich 
mieszkaniach. Do Izabelina przyjedzie rów-
nież Krzysztof Kopczyński, reżyser do-
kumentu „Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz” 
oraz współautor uzupełniającej go książki 
„Dybuk. Opowieść o nieważności świata”. 
Ela Chrzanowska w filmie „Rzeki. Podróż 
do Meksyku z Maestro Kapuścińskim” szu-
ka śladów patrona festiwalu w Ameryce 
Środkowej i Południowej, a Marcin Sauter 
w „Żalanaszu” opowiada o ludziach z mia-
sta portowego nad częściowo wyschnię-
tym jeziorem Aralskim. Natomiast przy-
rodniczy „Żywot chruścika” to najnowszy 
film Zbigniewa Bączyńskiego i Moniki 
Zawadzkiej, w którym poznajemy ta-
jemniczy świat tego niezwykłego owada. 
Subtelne piękno zdjęć Józefa Romasza 
zostało docenione podczas Międzynarodo-
wego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. 
Włodzimierza Puchalskiego.

Blok „Podróże” będą współtworzyć trzy po-
stacie: światowej klasy reżyser Krzysztof 
Zanussi, odnoszący sukcesy przedsiębior-
ca i mecenas kultury Andrzej Bartkowski 
oraz wspomniany już na początku znakomi-
ty włoski dziennikarz i reportażysta Paolo 
Rumiz. Wszyscy jednak opowiadać będą 
nie o swoich dokonaniach zawodowych, 
lecz miejscach, które dzięki swojej pracy 
udało im się odwiedzić i zobaczyć.

Podczas festiwalu będzie można rów-
nież zobaczyć trzy wystawy fotograficzne. 
Pierwszą będą „Ogrody japońskie”, owoc 
wielokrotnych podróży Stanisława Rosz-
kowskiego. Z kolei Krzysztof Wojciew-
ski zaprezentuje portrety Ryszarda Kapu-
ścińskiego zrobione na przestrzeni ponad 
30 lat. Będzie również można obejrzeć wy-
stawę „W drodze” – fotografie z Izraela wy-
konane przez studentów Wydziału Dzienni-
karstwa, Informacji i Bibliologii biorących 
udział w projekcie „Izrael okiem reportera”. 

Szczegółowy program II Festiwalu Natura 
Kultura Media dostępny jest na stronach in-
ternetowych www.centrum.izabelin.pl, 
www.nowyfolder.com oraz facebooko-
wych profilach Festiwalu i Nowego Folderu.

Magda Gontarek
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WŁOSKI REPORTER W IZABELINIE

– Muszę przyznać, że jestem prawdziwym 
szczęściarzem. Dostałem szansę realizacji 
swoich marzeń – mówi włoski dziennikarz 
i pisarz Paolo Rumiz, gość specjalny nasze-
go Festiwalu. Kiedy był dzieckiem, obse-
syjnie marzył o tym, aby móc podróżować. 
I w końcu udało mu się to zrealizować: od 
20 lat podróżuje i opisuje to, co widzi.

Urodził się w 1947 r. w Trieście i to miasto 
jest mu szczególnie bliskie. Od lat związa-
ny jest z miejscową gazetą „Il Piccolo”, jest 
także felietonistą ogólnokrajowej „La Repub-
blica”. W latach 90. XX w. pisał o konfliktach 
wojennych w krajach byłej Jugosławii: Chor-
wacji oraz Bośni i Hercegowinie. – Szczegól-
ny wpływ na moje życie miała wojna w Bo-
śni. To było tak blisko Włoch. Wcześniej nie 
myślałem, że kiedykolwiek będę mógł zoba-
czyć tyle barbarzyństwa u bram Italii – opo-
wiada. – Po powrocie do domu zdałem sobie 
sprawę, że to będzie bardzo trudne, aby wy-
tłumaczyć Włochom, że ta wojna wcale nie 
jest bałkańska, tylko europejska – dodaje. 
Relacjonował również amerykański atak na 
Afganistan w 2001 r.

Sam Rumiz twierdzi, że bardziej czuje się 
pisarzem niż dziennikarzem, choć wciąż 
tworzy znakomite reportaże. Ubolewa też 
nad sytuacją młodych włoskich reporterów, 
którzy ze względu na to, że media stawiają 
głównie na znane nazwiska, nie mają szan-
sy zaistnieć i rozwijać się w tym kierunku. 
– Dostaję wiele listów od osób, które chcia-
łyby zostać dziennikarzami. Piszą do mnie, 
zadają pytania na najróżniejsze tematy, a 

ja spędzam wiele czasu na odpisywaniu – 
mówi. – Gdybym był bogatym człowiekiem, 
założyłbym instytucję, której celem była-
by ochrona młodych talentów i dawanie 
im pieniędzy, by mieli szansę podróżować 

i oglądać, jak naprawdę wygląda świat.

Podziwia Ryszarda Kapuścińskiego: – 
On dla nas jest mityczną postacią. Nie tylko 
dzięki wydarzeniom, które widział w swo-
im życiu, ale także przez sposób, w jaki je 
opisał – tłumaczy włoski reporter. Pierwszy 
raz spotkali się na lotnisku w Zurychu, kiedy 
„La Repubblica” zleciła Rumizowi przepro-
wadzenie z nim wywiadu. Wrażenia opisał 
w „Legendzie żeglujących gór”, jedynej 
jego książce wydanej w Polsce. Dla Rumi-
za, podobnie jak dla wielu reporterów, Ka-
puściński był wzorem, a zarazem kopalnią 
wiedzy, jak być dobrym dziennikarzem. – 
Tego właśnie się od niego nauczyłem: żeby 
nigdy nie zadawać pytań, tylko słuchać – 
mówi Rumiz.

Paolo Rumiz jest laureatem wielu nagród, 
m.in. Nagrody „Złote gołębie” za zasługi na 
rzecz krzewienia pokoju. – Myślę, że ludzie 
w Europie zapomnieli już, czym tak napraw-
dę jest wojna. I to jest ogromne zagroże-
nie, bo możemy docenić pokój tylko wtedy, 
kiedy pamiętamy wojnę – twierdzi włoski 
reporter.

Magdalena Bojanowska

Spotkanie z Paolo Rumizem odbędzie 
się w piątek, 28.10 o godz. 19.00 
w CK Izabelin.

Paolo Rumiz



8

DEBATA O INNYM
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Nasz Festiwal to nie tylko fascynu-
jące spotkania i ciekawe pokazy, 

ale również poważne dyskusje i deba-
ty. Sesja naukowa pod hasłem „Spór 
o Innego” odbędzie się na Uniwersy-
tecie Warszawskim, a weźmie w niej 
udział m.in. główny gość Festiwalu, 
Paolo Rumiz.

Sesja inspirowana będzie twórczością Ry-
szarda Kapuścińskiego, a zwłaszcza 
jedną z jego ostatnich książek – zbiorem 
wykładów z 2006 r. pt. „Ten Inny”. W deba-
cie, oprócz włoskiego dziennikarza, wezmą 
udział przedstawiciele kadry naukowej Wy-
działu Dziennikarstwa, Informacji i Bibliolo-
gii UW: prof. Janusz Adamowski, prof. 
Marek Jabłonowski, dr Paulina Orłow-
ska, dr Karolina Brylska, dr Ivan Dimi-
trjevic oraz red. Stanisław Zawiśliń-
ski, dziennikarz, reżyser filmów dokumen-
talnych i prezes Fundacji Centrum Badań 
i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego. 

Debata „Spór o Innego” odbędzie się we 
czwartek, 26.10. o godz. 10:00 w Sali Ko-
lumnowej Wydziału Dziennikarstwa, Infor-
macji i Bibliologii UW (ul. Bednarska 2/4).

HISZPAŃSKIE SŁOŃCE

– Z pierwszych wizyt pamiętam potężną 
chemię, która od początku pojawiła się 
między mną i Barceloną – mówi Alek-
sandra Lipczak, reporterka, która przez 
kilka lat mieszkała w Hiszpanii. Miłość 
do tego kraju przebija z każdej kartki 
jej debiutanckiej książki „Ludzie z Placu 
Słońca”.

Od początku miała na „Ludzi…” konkretny 
pomysł. – Chciałam, żeby to był rodzaj repor-
terskiego przewodnika po współczesnej Hisz-
panii. Taka książka, która pozwoli ją chociaż 
trochę zrozumieć, poznać. W której zamiast 
folkloru będzie opowieść o kraju z krwi i kości 
– tłumaczy autorka. Jej fascynacja zrodziła się 
ze spontanicznej decyzji: w ramach studiów 
międzywydziałowych na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim wybrała filologię hiszpańską. – I tak 
rozpoczął się związek na całe życie – mówi Lip-
czak. – Nasza relacja przechodziła wiele faz, od 
miłości do nienawiści i z powrotem, ale dzisiaj 
Barcelona, obok mojej rodzinnej Legnicy, to 
jedyne miasto, o którym mogę powiedzieć, że 
kocham je naprawdę głęboką miłością. Cho-
ciaż mnóstwo rzeczy mnie w niej wkurza.

Aleksandra Lipczak jest laureatką IV edycji 
Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapu-
ścińskiego oraz stypendium Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. – Polska to taki 
dziwny kraj, gdzie zagęszczenie niesamowi-
tych reporterów i reporterek na kilometr kwa-
dratowy jest większe niż gdziekolwiek indziej 
na świecie – mówi – Rynek reportersko-pisar-
ski to mało przyjazny teren, jeśli chodzi o wa-
runki pracy. Graniczy niemal z cudem, by sfi-

nansować taki „wyjazdowy” projekt, jakim jest 
książka o Hiszpanii inaczej niż biorąc kredyt.

Publikuje m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Wyso-
kich Obcasach”, „Dużym Formacie” i „Polityce”. 
Uważa, że by dobrze wykonywać zawód repor-
tera należy dużo czytać i rozmawiać z ludźmi 
na najróżniejsze tematy. – Nikomu dobrze nie 
robi zamknięcie we własnej bańce. A reporter 
i reporterka mają wręcz obowiązek przed tym 
wiać, ile sił w nogach – mówi.

Spotkanie z Aleksandrą Lipczak odbę-
dzie się we czwartek, 26.10, o godz. 
18.00 w CK Izabelin.

Magdalena Bojanowska

Pod koniec czerwca tego roku 
ośmioro studentów UW ruszyło na 

reporterską wyprawę w ramach pro-
jektu „Izrael okiem reportera”. Efek-
tem jest m.in. wystawa fotograficzna 
„W drodze”, którą można będzie obej-
rzeć podczas festiwalu.

Przez tydzień przemierzali Izrael w poszukiwa-
niu tematów: po podróży każde miało przy-
gotować przynajmniej jeden reportaż. Zbierali 
materiały, rozmawiali z ludźmi, poznawali kul-
turę i obyczaje. Tematy, którymi się zajęli, były 
różne – opowiedzieli m.in. o życiu na pustyni, 
izraelskich startupach, judaizmie reformowa-
nym czy współczesnych kibucach. Wszystkie 
teksty zostaną zebrane w książce, którą wyda 
Uniwersytet Warszawski.

Zbierając materiały do tekstów, studenci-re-
portażyści robili też zdjęcia. Aparatem fotogra-
ficznym lub telefonem komórkowym. I właśnie 
kilkanaście z tych fotografii tworzy plenerową 
wystawę „W drodze”. Mimo, że niektóre są do-

STUDENCI PATRZĄ NA IZRAEL

pełnieniem tekstów i pełnią rolę ilustracyjną, 
stanowią także samodzielną wartość, opo-
wieść utrwalającą na gorąco jakiś fragment 
izraelskiej rzeczywistości. 

Projekt zorganizowany został przez Wydział 
Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, 
Ambasadę Izraela w Polsce oraz „Duży For-

mat” (reporterski dodatek do Gazety Wybor-
czej).

Wernisaż plenerowej wystawy fotogra-
ficznej „W drodze” odbędzie się w pią-
tek, 27.10. w CK Izabelin. 

MG

Żydzi modlący się w synagodze. fot. Witold Krassowski

Aleksandra Lipczak mieszkała 
w Hiszpanii siedem lat. 

fot. Tomasz Czech
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OKO W OKO Z DYBUKIEM

OBLICZA PODRÓŻY

Ukraiński Humań leży na styku kultur 
i historii różnych narodów. Przed 

zaborami należał do Polski, a schyłek 
naszej obecności w tym mieście nazna-
czony jest tragiczną rzezią mieszkańców 
dokonaną w roku 1768 przez zbuntowa-
nych chłopów pod wodzą Iwana Gonty 
i Maksyma Żeleźniaka.

Wedle przekazów, w czasie tej rzezi zginęło 20 
tys. ludzi, głównie Polaków i Żydów. Aby uczcić 
ich pamięć, Nachman, jeden z wielkich misty-
ków chasydzkich działający w Bracławiu, kazał 
się pochować właśnie w Humaniu. Chasydzi 
wierzą, że pielgrzymka do grobu cadyka za-
pewni im zbawienie, więc co roku w Humaniu 
pojawiają się tysiące Żydów z całego świata, 
by u grobu Nachmana obchodzić święto Rosz 
Hasana, żydowski Nowy Rok. 

Jedni przybywają na kilka dni, inni zamieszku-
ją tu na resztę życia. A Humańczycy, a przy-

najmniej ich część, nie kryją irytacji. Ledwie 
zyskali niepodległość, ledwie uwolnili się od 
sowieckiego jarzma (jakkolwiek nie mental-
nie), a już pojawiają się intruzi, usiłujący za-
właszczyć ich przestrzeń. Między Ukraińcami 
i Żydami trwa więc niewypowiedziana wojna 
na słowa, ale i na symbole. Kiedy jedni czczą 
pamięć o swoich przodkach i mądrym cadyku, 
drudzy na miejscu rzezi chcą postawić pomnik 
katom, Goncie i Żeleźniakowi – dziś sym-
bolom ukraińskiego parcia do niepodległości. 
Ludzie pewnie by się porozumieli, ale wokół 
kręci się tyle pokutnych dusz (w judaizmie: dy-
buków), że pokój wydaje się niemożliwy.

– To miejsce, w którym ścierają się racje hi-
storyczne, narodowe, religijne, ekonomiczne, 
gdzie krążą duchy przybywające na wezwanie 
Nachmana z różnych zaświatów – mówi o Hu-
maniu Krzysztof Kopczyński, reżyser filmu 
„Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz”. Kopczyński 
jest cenionym reżyserem i producentem fil-

– Był mi bardzo bliski, bo należał do 
gatunku nieustannych wędrowników. 
Życie traktował jak wieczną podróż. 
Przekraczał granice wtedy, kiedy nie 
było to dla nas proste i przywoził nam 
wiedzę szalenie oryginalną, bo nie 
wyczytaną, lecz prawdziwie przeżytą 
– mówił o Ryszardzie Kapuścińskim 
Krzysztof Zanussi.

Tym razem w piątkowy wieczór (27.10. 
o godz. 20.00) o sens podróżowania i in-
spiracje nimi będziemy pytać właśnie jego, 
wybitnego reżysera – intelektualistę, któ-
ry ze swoimi filmami i wykładami odwie-
dził kilkadziesiąt krajów. A także Andrzeja 
Bartkowskiego, przez lata pilota wycieczek 
zagranicznych, a potem współtwórcę biura 

mów dokumentalnych, a także wykładowcą 
na Wydziale Polonistyki UW. Obok publikacji 
ściśle naukowych (m.in. o paryskiej „Kulturze”, 
ale i o Mickiewiczu) wydał (z Anną Sajewicz) 
książkę „Dybuk. Opowieść o nieważności świa-
ta”, która rozszerza i uaktualnia tematykę fil-
mu.

Spotkanie z Krzysztofem Kopczyńskim 
i pokaz filmu „Dybuk. Rzecz o wędrów-
ce dusz” odbędą się w piątek, 27.10, 
o godz. 16.45  w CK Izabelin. 

KJZ

podróży i renomowanego hotelu Mazurkas, 
mecenasa kultury, organizatora wielu im-
prez z udziałem wybitnych artystów i mło-
dych talentów. 

To z pewnością będzie ciekawy wieczór 
(poprowadzi go Stanisław Zawiśliński). 
A poprzedzi go spotkanie z jeszcze jednym 
podróżnikiem – Paolo Rumizem, o którym 
piszemy oddzielnie.

Kadr z filmu Dybuk. Rzecz 
o wędrówce dusz. fot. archiwum
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Czwartek, 26.10, godz. 12:00

„Żywot chruścika”
reż. Zbigniew Bączyński, Monika Zawadzka, Polska 2017, 72 min

Chruścik to owad spokrewniony z motylami, ale i swoisty fenomen 
ewolucyjny: podobnie jak ślimaki nie rozstaje się ze swoim dom-
kiem, samodzielnie wybudowaną konstrukcją. Na świecie żyje kil-
kanaście tysięcy odmian chruścików, w Polsce – około 300. Żyją 
w rzekach, rozlewiskach, strumieniach, są naturalnym czujnikiem 
czystości wód.

Po projekcji zapraszamy na spotkanie z reżyser Moniką Za-
wadzką i operatorem Józefem Romaszem.

Piątek, 27.10, godz. 12:00

„Królestwo”
reż. Jacques Perrin, Jacques Cluzaud, Francja 2015, 97 min

Kolejny film twórców pasjonującego cyklu o współczesnej przyro-
dzie, zapoczątkowanego kultowym „Makrokosmosem”. Po filmach 

FILMY PRZYRODNICZE

o owadach, ptakach migrujących i życiu oceanów przychodzi pora 
na odkrywanie tajemnic puszczy. Film realizowano w kilkunastu 
krajach przy udziale wybitnych operatorów, specjalizujących się 
w fotografowaniu przyrody. Autorem sekwencji polskich jest Jan 
Walencik. 

Wprowadzenie do filmu: Mirosław Markowski, dyrektor KPN

Kadr z filmu Królestwo, fot. archiwum



10

II 
FE

ST
IW

A
L 

N
A

TU
RA

 K
UL

TU
RA

 M
ED

IA
 im

. R
ys

za
rd

a 
Ka

pu
śc

iń
sk

ie
go

KAPUŚCIŃSKI BLIŻEJ NATURY 

W twórczości Ryszarda Kapuścińskiego natura jest za-
zwyczaj sposobem na przedstawienie otaczającej rze-

czywistości, ale też pretekstem do ukazania szerszego kontek-
stu zdarzeń. Czasem staje się samodzielnym tematem, a nade 
wszystko – inspiracją. Jest początkiem i końcem. 

– Spokój, las, zielono, śpiew ptaków. Przede wszystkim – inni ludzie, 
bardziej spokojni, życzliwi, leśni. Dostrojeni do tego miejsca, w którym 
nie ma hałasu, spalin, napięcia, agresji – tak Kapuściński pisał o Iza-
belinie, w którym podczas okupacji spędził kilka lat swego dzieciństwa. 
W późniejszych czasach wielokrotnie wracał do tej niewielkiej miejsco-
wości pod Warszawą: miał tutaj swój gabinet w siedzibie dyrekcji Kam-
pinoskiego Parku Narodowego. 

Przyjechał tu również po to, by skończyć autobiograficzne „Podróże 
z Herodotem”, w której z perypetiami i przemyśleniami autora przeplata 
się opowieść starożytnego kronikarza Herodota. – Po raz pierwszy wi-
działem Pekin za dnia. We wszystkich kierunkach rozciągało się morze 
niskich domów ukrytych za murami. Sponad murów wystawały tylko 
szczyty ciemnoszarych dachów, których zakończenia były podwinięte do 
góry jak skrzydła. Z daleka przypominało to ogromne stado czarnych 
ptaków nieruchomo wyczekujących na sygnał do odlotu – pisze w roz-
dziale „Sto kwiatów przewodniczącego Mao”. I przyznaje, że na począt-
ku rzucał się w oczy jako ktoś obcy, przypominający leśne stworzenia 
„z szeroko otwartymi oczyma, które próbują coś dojrzeć, przeniknąć, 
odróżnić”. W innym rozdziale „Podróży…” Kapuściński porównuje Nil do 
rozgałęzionego pnia „otoczonymi girlandami świateł”.

Być może mieszkanie w Izabelinie, w ciszy Puszczy Kampinoskiej, dla 
Kapuścińskiego stało się inspiracją podczas spisywania wspomnień za-
wartych w „Podróżach z Herodotem”. Nie sposób więc nie spytać, co 
tak naprawdę oznaczało dla niego „być bliżej natury”? Odpowiedź jest 
prosta i wciąż aktualna: – Znaczy to dalej od fabryk, od spalin, zatrutej 
wody, zatłoczonych ulic. Ale także (a czasem – przede wszystkim) zna-
czy to: dalej od podłości, od kłamstwa i jego rzeczników, od tych, którzy 
chcą cię poniżyć i zniszczyć.

Anna Krogulec 
Fragment artykułu, który w całości zostanie opublikowany 
w specjalnym, festiwalowym wydaniu magazynu „Nowy Folder”.

CESARSKI SZLAK

Oficjalnie jeszcze jej nie ma, ale już wkrótce powstanie: 
„Ścieżka Ryszarda Kapuścińskiego”. Dzięki niej będzie 

można pospacerować śladami znakomitego reportażysty, 
popatrzeć na Izabelin jego oczami, wyobrazić sobie któ-
rędy biegał jako dziecko i gdzie chętnie przyjeżdżał pod 
koniec życia. 

Inicjatorem projektu jest Fundacja Centrum Badań i Edukacji im. 
Ryszarda Kapuścińskiego oraz gmina Izabelin. Na razie istnieje 
tylko projekt „Ścieżki…”, jednak pierwszy spacer szlakiem miejsc 
związanych z autorem „Podróży z Herodotem” odbył się wiosną 
ubiegłego roku. Poprowadziła go zastępca dyrektora CKI Maryla 
Łukasińska w towarzystwie Alicji Kapuścińskiej i Rene Ma-
isner – żony i córki Ryszarda Kapuścińskiego. 

„Ścieżka Ryszarda Kapuścińskiego” będzie rozpoczynać się na po-
wstałym jesienią 2014 r. skwerze jego imienia przy CK Izabelin. 
Na stojącym tu głazie wyryty jest cytat z „Lapidariów”: – Kilka dni 

w Izabelinie. Kilkanaście kilometrów od Warszawy, a inny świat. 
Spokój, las, zielono, śpiew ptaków. Przede wszystkim – inni lu-
dzie bardziej spokojni, życzliwi, leśni. Dostrojeni do tego miejsca, 
w którym nie ma hałasu, spalin, napięcia, agresji. – Stąd w 2004 r. 
bryczką zaprzęgniętą w parę tarantów Kapuściński ruszył na sen-
tymentalną wycieczkę uliczkami Izabelina aż do Sierakowa, gdzie 
w czasie wojny jego ojciec był nauczycielem. 

Kolejnym miejscem związanym z twórcą „Cesarza” jest kaplica 
zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Tam jako dziec-
ko chodził z rodziną na modlitwę. Tego miejsca szukał jako dojrzały 
mężczyzna i wspominał je po latach. 

Ulicą Siemiradzkiego, przy której znajduje się kaplica, można dojść 
do domku państwa Siarkiewiczów. W 1932 r. wybudował go Sta-
nisław Warchoł, właściciel składu młyńskich kół. W tamtych cza-
sach ten niewielki domek – weranda, dwa pokoje w amfiladzie, 
kuchnia – był prawdziwym luksusem. Jednak, gdy wybuchła wojna, 
musiał go opuścić. Szukał nowych lokatorów, bo pusty budynek 
kusiłby złodziei. W 1940 r. wprowadził się tu nauczyciel Józef Kapu-
ściński z żoną, córką i synem. 

Obecnie dom należy do Krystyny Siarkiewicz. – Kapuścińscy 
mieszkali tu krótko. Ze względów konspiracyjnych musieli przenieść 
się do Sierakowa. Dom został pusty, właściciel rozpaczliwie kogoś 
szukał, a my mieszkaliśmy na letnisku w drugim Izabelinie. Miałam 
może trzy lata, gdy wprowadziliśmy się do domu po nauczycielu. 
Pamiętam, że był zaniedbany, jak to na wojnie – wspomina. Kapu-
ściński do domu przy ul. Kościuszki pierwszy raz przyjechał w latach 
80. XX w. – Te same pokoje, kuchnia, zapamiętany z dzieciństwa 
ogród. Niewiele się tu zmieniło – pisał o tej wizycie.

Ostatni punktem izabelińskiego fragmentu „Ścieżki Ryszarda Kapu-

Widok z pokoju R. Kapuścińskiego w KPN
 fot. Mateusz Szopka

W tym domku podczas okupacji mieszkał z rodziną 
mały Rysio Kapuściński
fot. Monika Tułodziecka

Sobota, 28.10, godz. 12:00

„Szczęśliwi ludzie: rok w tajdze”, reż. Werner Herzog, 
Dmitrij Wasiukow, RFN 2010, 90 min

Wybitny niemiecki reżyser i dokumentalista Werner Herzog wyjeż-
dża na rok do syberyjskiej wioski Bachtia nad brzegiem Jenisieju. 
Towarzyszy mieszkańcom, przypatrując się ludziom, którzy dobro-
wolnie wybrali życie jak przed wiekami, kultywując zarówno ich styl 
życia, jak i kulturowe tradycje. Niezwykły obraz symbiozy człowieka 
z naturą. 

Wprowadzenie do filmu: red. Stanisław Zawiśliński.

Sobota, godz. 13:45

„Królestwo”
reż. Jacques Perrin, Jacques Cluzaud, Francja 2015, 97 min 
(powtórka)

Wprowadzenie do filmu: Mirosław Markowski, dyrektor KPN.
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ścińskiego” jest siedziba dyrekcji KPN. Tutaj, w pokoju 205, miał 
swój gabinet (co upamiętnia odsłonięta w zeszłym roku tabliczka), 
z tarasu widział drzewa Puszczy Kampinoskiej, słuchał ich szumu. 
Kiedy wiosną 2004 r. pisał ostatnie fragmenty „Podróży z Herodo-
tem”, właśnie to pomagało mu przerzucić pomost ponad 25 wie-
kami, by osobiste refleksje i przemyślenia o świecie, podróżach, 
naturze człowieka, kulturze, filozofii spleść z fragmentami „Dzie-
jów” Herodota.

Dalej projektowana „Ścieżka Ryszarda Kapuścińskiego” będzie wio-
dła do Lasek, gdzie pisarz chętnie zaglądał. Tam m.in. mieszkał 
ksiądz Jerzy Wolff, malarz, grafik i krytyk sztuki, którego Kapu-
ściński wielokrotnie odwiedzał. 

– Kiedy się spieszysz nic nie przeżywasz, niczego nie doświad-
czasz, nie myślisz! Szybkie tempo wysusza najgłębsze warstwy 
Twojej duszy, stępia Twoją wrażliwość, wyjaławia cię i odczłowie-
cza – pisał Kapuściński w „Lapidarium IV”. Spacer ścieżką jego 
imienia pozwoli temu zapobiec. A im dłuższa ona będzie w przy-
szłości, tym więcej świadków jego życia poznamy, tym częściej 
będziemy wspominać jego twórczość.

Monika Tułodziecka

Spacer po Izabelinie śladami Ryszarda Kapuścińskiego 
28.10, start 11:00 sprzed CK Izabelin

FASCYNUJĄCA HISTORIA, MOCNY FILM

Dobiegają końca prace nad filmem „Jeszcze dzień życia”, 
znanym także pod angielskim tytułem „Another Day 

of Life”. To szczególna ekranizacja książki Ryszarda Ka-
puścińskiego pod tym samym tytułem, opisująca początki 
wojny domowej w Angoli. 

Ta portugalska kolonia odzyskała niepodległość po Rewolucji Goź-
dzików, która w 1974 obaliła w Portugalii faszyzującą dyktaturę. 
Natychmiast jednak pogrążyła się w chaosie wewnętrznych walk 
o władzę. Brutalna i krwawa wojna domowa trwała ponad 25 lat. 

W początkowej jej fazie Ryszard Kapuściński był jednym z nie-
wielu źródeł informacji o tym konflikcie, a w pewnym momencie 
wręcz jedynym zagranicznym dziennikarzem w Angoli. 

Wydany w 1976 r. „Jeszcze dzień życia” – relacja ze skrajnie 
niebezpiecznej misji reportażowej – przyniósł Kapuścińskiemu 
uznanie jako korespondentowi wojennemu. Ekranizując tę książ-
kę, filmowcy – Hiszpan Raul de la Fuente i Polak Damian Nenow 
(nominacja za „Paths of Hate” do Annie Award 2010, odpowied-
nika Oscara w animacji) – zastosowali technikę animacji 3D 
(analogiczną do „Walca z Baszirem” Ariego Folmana), połączoną 
z kronikalnym materiałem filmowym. 

– Opowiemy fascynującą historię, w której Kapuściński ryzykuje 
życiem, by zrealizować swą niemal samobójczą misję. Będzie to 
historia człowieka poszukującego prawdy o wojnie, który pod-
czas podróży styka się z sytuacjami i zdarzeniami, które zmu-
szają go do zajęcia stanowiska w konflikcie – zadeklarowali pro-
ducenci filmu Jarosław Sawko i Ole Ostergaard. Zapowiada się 
więc mocny, wręcz wstrząsający film – przejmujące świadectwo 
dramatycznych wydarzeń.

KJZ

Obszerne fragmenty filmu „Jeszcze dzień życia” zo-
staną zaprezentowane w sobotę, 28.10, o godz. 19:00
w CK Izabelin.

MUZYCZNA ENERGIA BEZ GRANIC

Od ponad 30 lat czuje się Polakiem, 
choć jego ojczyzna leży blisko sie-

dem tys. km na południe. Jeżeli ktoś 
uważający się za patriotę próbuje go 
obrazić z powodu ciemnego koloru 
skóry, zadaje mu pytania o historię 
Polski. Zwykle okazuje się, że są zbyt 
trudne dla „prawdziwych Polaków”.

Urodził się w 1963 r. w Senegalu. Jego rodzi-
ce są analfabetami, ale Mamadou Diouf od 
dziecka był ciekawy świata. Dlatego, mając 20 
lat, zdecydował się na studia w dalekiej Polsce. 
Kojarzył ten kraj dzięki papieżowi Janowi Paw-
łowi II i piłce nożnej. Jednak ponoć najbardziej 
przekonujące były pogłoski o wysokim poziomie 
polskich uniwersytetów. Po studiach wrócił do 
Senegalu, ale brak pracy spowodował, że zno-
wu znalazł się w Polsce, gdzie w 2007 r. otrzymał 
obywatelstwo. 

Jeszcze w czasie studiów w Warszawie spotkał 
kilku rodaków, wśród których był też gitarzysta. 
Mamadou z nim zaśpiewał, wkrótce rozpoczęli 
próby i tak powstał jego pierwszy zespół. Był 
rok 1986. Dwa lata później narodziła się gra-
jąca reggae grupa Pol-Ska. Z czasem pojawiły 
się kolejne autorskie projekty: Djolof-Man, Tam 

Tam Project i Sama Yoon. Mamadou zdobywał 
doświadczenie, stawał się znanym muzykiem, 
coraz częściej zapraszano go do gościnnego 
udziału w nagraniach innych zespołów. Współ-
pracował m.in. z Voo Voo, Orkiestrą Kiniora, 
Anną Marią Jopek oraz Kapelą ze wsi War-
szawa. 

Jego życia nie wypełnia tylko muzyka. Ma-
madou Diouf jest również bardzo aktywnym 
działaczem społecznym: współtworzy portal 
Afryka.org, działający na rzecz przybliżenia 
wizerunku Afryki, jest korespondentem por-
talu Kontynent Warszawa – Warszawa Wielu 
Kultur (www.kontynent-warszawa.pl), orga-
nizuje warsztaty dla dzieci i młodzieży, zwią-
zany jest także z fundacją Afryka Inaczej.

Podczas koncertu kończącego drugą edycję 
Festiwalu Mamadou Diouf (śpiew, djem-
be) pojawi się na scenie jako lider tria Sa-
hel Blues, w którym gra również Pako Sarr 
(śpiew, gitara) oraz Grzegorz Rytka (sak-
sofon). Nazwa zespołu nawiązuje do Sahelu, 
południowego rejonu Sahary, skąd pochodzą 
Mamadou i Pako. I właśnie w tym regionie, 
między rzekami Senegal i Niger, ma swoje 
afrykańskie korzenie amerykański blues. 

Muzyka wykonywana przez Sahel Blues to 
niepowtarzalna, energetyczna mieszanka 
tradycyjnego brzmienia zachodniej Afryki, 
akustycznego reggae i polskich melodii. 

Michalina Bieńko

Koncert Sahel Blues odbędzie się 
w sobotę, 28.10, o godz. 20:00 
w CK Izabelin.

Kadr z filmu „Jeszcze dzień życia” 
fot. arch.

Mamadou z wykształcenia jest 
weterynarzem, z zawodu - muzykiem
fot. Kaja Makacewicz
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XXX SESJA RADY GMINY IZABELIN                                                                                                               

XXX sesja Rady Gminy Izabelin odbyła się w dniu 27 wrze-
śnia 2017 r. Sesję otworzyła, porządek obrad i protokół 

z poprzedniej sesji Rady Gminy przyjęła przewodnicząca Grażyna 
Zielińska. 

Sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy w okresie między sesjami złożyli 
przewodniczący poszczególnych komisji, a informację o pracy Urzędu Gminy 
i Wójta między sesjami złożył Witold Malarowski. Radni podjęli następujące 
uchwały:

* Uchwała XXX/244/17 (11 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymał się) w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2017-2026.

* Uchwała XXX/245/17 (12 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzymał się) w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin.

* Uchwała XXX/246/17 (14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymał się) w sprawie 
zmiany uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 grudnia 2006 r. 
w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej i określenia wynagro-
dzenia za inkaso. Ustawa o opłacie skarbowej, która z dniem 1 stycznia 2007 
roku wprowadza w miejsce dotychczasowych znaków skarbowych opłatę 
skarbową wnoszoną w pieniądzu dopuszcza następującą formę wnoszenia 
w/w opłaty: przelewem bankowym lub gotówką w kasie Urzędu Gminy. Ze-
zwala także na wyznaczenie przez Radę Gminy inkasentów do poboru opłaty. 
Z uwagi na zmiany kadrowe w Urzędzie Gminy Izabelin niezbędne jest powo-
łanie nowych pracowników do poboru opłaty skarbowej.

* Uchwała XXX/247/17 (14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymał się) w sprawie 
zatwierdzenia przystąpienia Gminy Izabelin do realizacji projektu pn. „Przed-
szkole w Laskach Akademia Pod Dębowym Liściem - jest nas więcej”, realizo-
wanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego na lata 2014-2020. Przyjęcie uchwały RG Izabelin w tej sprawie 
to warunek konieczny do podpisania umowy o dofinansowanie ww. projektu 
ze środków Unii Europejskiej. Projekt będzie finansowany w 80% ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu w Gminnym 
Przedszkolu w Laskach przy ul. 3 Maja 43 zostaną zrealizowane następujące 
działania: doposażenie placówki, bieżące funkcjonowanie nowego oddziału, 
wsparcie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, dokształcanie nauczy-
cieli oraz zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci.

* Uchwała XXX/248/17 (14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymał się) w sprawie 
przyjęcia Programu „Karta Izabelińczyka”. Program ten wprowadza się w celu 
poprawy warunków życia mieszkańców Gminy Izabelin  poprzez udzielenie 
zniżek na usługi świadczone przez gminne jednostki organizacyjne oraz do-
celowo poprzez zniżki, rabaty i świadczenia podmiotów komercyjnych, którzy 
przystąpią do Programu. Posiadacze Karty uzyskają atrakcyjne rabaty. Part-
nerzy przystępujący do Programu mogą liczyć na skuteczną promocję swojej 
działalności na stronie internetowej Gminy, w mediach społecznościowych 
i innych materiałach informacyjno – promocyjnych. Zwiększone zaintereso-
wanie towarami i usługami objętymi zniżkami to większe obroty, czyli docho-
dy Partnerów. Na wprowadzeniu Programu zyska także Gmina Izabelin, gdyż 
Program ten ma zachęcić osoby zamieszkałe na terenie Gminy do rozliczania 
podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym zgodnym 
z miejscem zamieszkania i zwiększyć wpływy do budżetu. W związku z ko-
niecznością opracowania dokumentacji oraz zawarcia porozumień z Partnera-
mi planuje się wydawanie Kart Mieszkańcom od stycznia 2018 r. 

* Uchwała XXX/249/17 (14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymał się) w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Izabelinie w Szkołę Podstawo-
wą  im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie. Zgodnie z założeniami refor-
my oświaty, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego  na mocy  
art. 191 ust.  2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 z późn. zm.)  został zobo-
wiązany do podjęcia uchwały stwierdzającej przekształcenie   zespołu szkół, 
w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła pod-
stawowa i dotychczasowe gimnazjum, w  ośmioletnią szkołę podstawową. 

* Uchwała  XXX/250/17 (14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymał się) w sprawie 
zmiany uchwał nr XVII/140/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2016r. 
i nr XIX/154/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 października 2016r. Zgodnie 
z założeniami reformy oświaty, organ stanowiący jednostki samorządu te-
rytorialnego  został zobowiązany do podjęcia uchwały stwierdzającej prze-
kształcenie   zespołu szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa 

sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w  ośmioletnią 
szkołę podstawową. W związku z powyższym od dnia 1 września br. w Gminie 
Izabelin funkcjonuję Szkoła Podstawowa, tym samym koniecznym stało się 
dokonać zmian w uchwałach regulujących funkcjonowanie Centrum Usług 
Wspólnych Izabelin. Są to drobne zmiany redakcyjne eliminujące z obrotu 
pojęcia: Zespół Szkół w Izabelinie oraz nieistniejące gimnazja. 

* Uchwała XXX/251/17 (14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymał się) w sprawie 
zmiany uchwały Nr XX/164/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 listopada 
2016 r.  Na podstawie uchwały Nr XX/164/17, Rady Gminy Izabelin z dnia 
30 listopada 2016 r. Wójt Gminy Izabelin przystąpił do sporządzania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mościska, Etap IV, 
część A w obszarze pomiędzy ul. Estrady, ul. 3 Maja, ul. Makową oraz na 
południe od Kanału Wólczyńskiego, o powierzchni ok. 18,5 ha. Obecnie na 
obszarze objętym projektem planu obowiązuje „Miejscowy Plan Zagospoda-
rowania Przestrzennego wsi Mościska Etap IV”, zatwierdzony Uchwałą Rady 
Gminy Izabelin Nr XXIV/202/2004 z dnia 27.10.2004 roku, opublikowanym 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 285/2004 z dn. 
23.11.2004 r. poz. 7763. Zmiana planu miała na celu analizę wniosków zło-
żonych przez właścicieli działek znajdujących się w granicach opracowania 
w zakresie funkcji terenu oraz układu komunikacyjnego. Dodatkowo celem 
zmiany była konieczność zmiany funkcji dla działki o Nr 79/2, zakupionej 
w 2017 r. przez gminę, działki zabudowanej budynkiem mieszkalno-usłu-
gowym. Zmiana przeznaczenia dla przedmiotowej działki miała umożliwić 
zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy. W toku prac nad projektem 
planu miejscowego, w tym po spotkaniach z przedstawicielami GDDKiA, 
ZDM w Warszawie oraz Zastępcą Prezydenta m. st. Warszawy pojawiły się 
okoliczności wymagające przeprowadzenia dodatkowych analiz obecnego 
układu komunikacyjnego we wsi Mościska (w granicach objętych projektem 
planu). Jest to związane z planowanymi węzłami do projektowanej trasy S-7: 
Węzłem „Wólka Węglowa” i „Węzłem Janickiego”. Gmina Izabelin planuje 
wykonanie analizy komunikacyjnej oraz  rozważa wprowadzenie do projektu 
planu (w północnej części opracowania) drogi zbiorczej, która docelowo za-
pewniałaby bezkolizyjne połączenie komunikacyjne gminy z „Węzłem Wólka 
Węglowa” na przedłużeniu ul. Energetycznej. Ewentualne zmiany w układzie 
komunikacyjnym mogą wymagać poprzedzającej je zmiany Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Procedowanie zmiany 
Studium w tym zakresie będzie możliwe po zakończeniu prac nad obecnie 
trwającą zmianą Studium, tj. w 2018 r. Mając na uwadze, ważny i pilny inte-
res gminy – wyznaczenie dla działki Nr 79/2 funkcji umożliwiającej realizację 
zabudowy mieszkaniowej o charakterze komunalnym, uznano za zasadny 
podział granic opracowania na dwa etapy. Powyższe umożliwi przyspieszenie 
prac nad projektem planu dla działki gminnej Nr 79/2 (Etap IV, część A1), 
jego uchwalenie i wejście w życie a co za tym idzie fizyczne zwiększenie 
mieszkaniowego zasobu gminy.

* Uchwała  XXX/252/17 (15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymał się) w sprawie 
wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku stano-
wiącym własność gminy Izabelin, położonego w Mościskach przy ul. Chabro-
wej 4 (dz. nr.ew.79/2 obręb Mościska) na okres oznaczony dłuższy niż trzy 
lata oraz na wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy najmu. Lokal oddawany w najem jest przeznaczony 
na prowadzenie działalności usługowej w branży fryzjersko – kosmetycz-
nej. Przedmiotowa działalność prowadzona była w budynku zlokalizowanym 
w Mościskach przy ul. Chabrowej 4 (dz. nr ew. 79/2) przed nabyciem nie-
ruchomości przez gminę Izabelin. W celu umożliwienia kontynuacji prowa-
dzenia działalności przez dotychczasowego najemcę zasadne jest podpisanie 
z nim umowy najmu lokalu.

* Uchwała XXX/253/17 (14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymał się) w sprawie 
zaliczenia drogi w obrębie Laski do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia 
jej przebiegu. Ulica ks. J. Wolffa, położona na nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Izabelin, posiada znaczenie lokalne i stanowi uzupełniającą 
sieć dróg służących miejscowym potrzebom, a tym samym zgodnie z art. 7 
ust. 1  ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016, 
poz. 446 z późn. zm.) spełnia kryteria niezbędne do zaliczenia jej do dróg 
gminnych, poprzez podjęcie stosownej uchwały przez radę gminy. Pismem 
znak SKR.7021.13.2017.MM z dnia 16 lutego 2017r. Wójt Gminy Izabelin 
wnioskował do Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wydanie opi-
nii w sprawie zaliczenia ul. ks. J. Wolffa do kategorii dróg gminnych. Zarząd 
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Powiatu Warszawskiego Zachodniego Uchwałą nr 52/2017 z dnia 22 marca 
2017r. pozytywnie zaopiniował propozycję nadania przedmiotowej drodze 
kategorii drogi gminnej. Podjęcie niniejszej uchwały o zaliczeniu drogi ul. 
ks. J. Wolffa w obrębie Laski do kategorii dróg gminnych ma na celu upo-
rządkowanie sieci drogowej, ujednolicenie utrzymania i zarządzania drogami, 
a także umożliwienie skorzystania ze środków zewnętrznych na realizację 
przyszłych inwestycji drogowych.

* Uchwała XXX/254/17 (15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymał się) w sprawie 
zaliczenia dróg w obrębie Mościska do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia 
ich przebiegu. Przedmiotowe drogi, położone na nieruchomościach stano-
wiących własność Gminy Izabelin, posiadają znaczenie lokalne i stanowią 
uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, a tym samym 
zgodnie z art. 7 ust. 1  ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn. zm.) spełniają kryteria niezbędne do zalicze-
nia ich do dróg gminnych, poprzez podjęcie stosownej uchwały przez radę 
gminy. Pismem znak SKR.7021.13.2017.MM z dnia 16 lutego 2017r. Wójt 
Gminy Izabelin wnioskował do Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodnie-
go o wydanie opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 
Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego Uchwałą nr 52/2017 z dnia 22 
marca 2017 r. pozytywnie zaopiniował propozycję nadania przedmiotowym 
drogom kategorii dróg gminnych. Podjęcie niniejszej uchwały o zaliczeniu 
dróg w obrębie Mościska do kategorii dróg gminnych ma na celu uporząd-
kowanie sieci drogowej, ujednolicenie utrzymania i zarządzania drogami, 
a także umożliwienie skorzystania ze środków zewnętrznych na realizację 
przyszłych inwestycji drogowych.

* Uchwała XXX/255/17 (14 za/ 0 przeciw/ 1wstrzymał się) w sprawie 
określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych 
od pierwszej opłaty i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu od-
danego na cele działalności sakralne. Zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 
2147 ze zm.) właściwy organ może udzielić bonifikaty od pierwszej opła-
ty i opłat rocznych na podstawie uchwały rady. Uchwała ta winna określać 
warunki udzielenia bonifikaty i wysokość stawek procentowych.  Przyjmo-
wana uchwała ustala warunki udzielania bonifikat od pierwszej opłaty od 
nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz od opłat rocznych za 
użytkowanie wieczyste gruntów oddanych na cele działalności sakralnej pro-
wadzonej przez kościoły i związki wyznaniowe mające uregulowany stosunek 
z państwem. Z tym że, ustalona bonifikata od pierwszej opłaty za użytkowa-
nie wieczyste odnosi się do gruntów, które będą oddane w użytkowanie wie-
czyste po wejściu w życie niniejszej uchwały. Natomiast ustalona bonifikata 
od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego ma zastosowanie do 
nieruchomości już oddanych w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem na 
cele działalności sakralnej jak i nieruchomości, które będą oddawane w użyt-
kowanie wieczyste na te cele. Jednakże udzielenie bonifikaty od pierwszej 
opłaty czy też opłaty rocznej możliwe jest po spełnieniu warunków przyjętych 
w uchwale. Dla bonifikaty od pierwszej opłaty jak i opłat rocznych przyję-
ta została jednakowa stawka bonifikaty w wysokości 90%. Zasady udziele-
nia bonifikaty obowiązywać będą po upływie 14 dni od daty opublikowania 
uchwały.

* Uchwała XXX/256/17 (15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymał się) w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany działek ewidencyjnych nr 75/2 
i 78/1 położonych w obrębie Izabelin na działkę nr ew. 968 położoną w ob-
rębie Izabelin. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego wsi Izabelin C zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabe-
lin Nr IX/53/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r. działki nr ewidencyjny 75/2 
i 78/1 położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową 
o charakterze rezydencyjnym, natomiast działka nr ew. 968 położona jest na 
terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Działka nr 
ew. 968 graniczy bezpośrednio z terenem zajmowanym przez Urząd Gminy 
Izabelin i stanowi jedyny wolny teren, który w przyszłości będzie mógł być 
wykorzystany na potrzeby gminne.

* Uchwała XXX/257/17 (15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymał się) w sprawie 
nadania nazwy ulicy we wsi Truskaw. Rada Sołecka Truskawia wystąpiła 
z wnioskiem o nadanie ulicy biegnącej od ul. 3 Maja w kierunku północ-
nym nazwy „Dzika”. Dzik jest zwierzęciem licznie występującym w Puszczy 
Kampinoskiej, a przyjmowana nazwa związana jest tematycznie z przyjętym 
wcześniej nazewnictwem sąsiednich ulic oraz unikalna w skali gminy.

* Uchwała XXX/258/17 (15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymał się) w sprawie 
przyjęcia protokółów Komisji Rewizyjnej.

IM
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To za sprawą Erica Emmanuela 
Schmitta i jego niesamowitego 

studium psychologicznego pt. „Małe 
zbrodnie małżeńskie” w piątkowy 
wieczór (22.09.2017) byliśmy świad-
kami gierek małżeńskich, które nie 
tyle zaskakują, ile są nam znane z co-
dzienności życia. 

Dla naszej publiczności na rodzimej scenie 
Centrum Kultury Izabelin wystąpił Teatr 
Mazowiecki, który reprezentowało małżeń-
stwo z miesięcznym stażem w życiu real-
nym i kilkunastoletnim stażem na scenie. 
Emilia Komarnicka i Redbad Klijnstra gra-
jący główne role przenieśli nas do naszej 
wyobraźni, wspomnień i prawdziwego ży-
cia. Swoją doskonałą grą uświadomili nam, 
jak wyglądają relacje damsko-męskie, jakie 
mamy lęki, strachy. Pokazali jak nasze złud-
ne wyobrażenia, oczekiwania czy niedomó-
wienia wiodą nas na manowce, a często do-
prowadzają do ostateczności. E.E. Schmitt 
jest mistrzem portretów wewnętrznych, 
w których każdy może znaleźć coś swoje-
go. Bezwstydnie obnaża wszystkie nasze 
słabości, ukazując prawdziwe „ja”. Śmieje 
się z naszego „ego”, któremu się wydaje, 
że może wszystko, zasługuje na najlepsze 
i jest pępkiem świata. Co więcej, myśli naj-
lepiej, ma największą mądrość, nigdy się 
nie myli, robi wszystko prawidłowo. I co 
zrobić, kiedy dwa nieznoszące sprzeciwu 
„ega” spotkają się na swojej drodze? Zwa-
żywszy na fakt, że początki są takie urocze. 
Ona piękna, mądra i powabna. On silny, 
przystojny i zaradny. Razem tworzą cudow-

ną parę do tańca i do różańca. Do czasu, 
aż każde z nich ściągnie niewygodną, czę-
sto uwierającą maskę z twarzy, bo chce 
być wreszcie sobą. Kiedy przestają grać są 
prawdziwi, ale stają się inną, nową osobą. 
I jak tu się dogadać, kiedy wybrałem anie-
licę, która okazała się diablicą. Jak zrozu-
mieć faceta, dla którego byłam najważniej-
sza i nagle zeszłam na enty plan. A miało 
być tak pięknie, różowe okularki na nosie, 
biały welon, muszka i obietnica dozgonnej 
miłości. Autor nie pozostawia nas bez od-
powiedzi i daje nam nadzieję. Dobra komu-
nikacja, uważne słuchanie, rozmowa, czas, 
a nade wszystko pielęgnowanie uczucia mi-
łości, to recepta na długie i szczęśliwe ży-
cie. Myślę sobie, że czasy w których żyjemy 
nie służą naprawie tego, co się psuje. Wma-
wia się nam, że szkoda czasu na łatanie, 
przecież łatwiej jest kupić nowe, wymienić 
na bardziej atrakcyjny model. Niestety my 
ten szalony, konsumpcyjny świat opacznie 

zrozumieliśmy i już nawet ludzi traktujemy 
przedmiotowo. Łatwiej jest mieć „nowe”, 
bo „staremu”, zużytemu musimy poświęcić 
czas, uwagę, zrozumienie, a często trochę 
miłości, by utrzymać w pierwotnym stanie 
pełnym zachwytu. 

Czasem warto jednak inwestować w „sta-
re”. I nie tylko obrazy, ale relacje, przyjaźnie 
i związki. Uda nam się wszystko odbudo-
wać, jeśli szeroko otworzymy oczy, postara-
my się zrozumieć, wejdziemy w cudze buty 
i choć na chwilę z empatią poczujemy, co 
kieruje drugą osobą. Pragnę byśmy odnieśli 
sukces i uczyli się zawiązywać trwałe i peł-
ne miłości relacje, czego Państwu i sobie 
życzę. Sztuka trafiła do wielu z nas, czego 
efektem były gromkie brawa dla aktorów 
i owacje na stojąco. A już w grudniu ko-
lejne przedstawienie, na które serdecznie 
zapraszamy. O szczegółach poinformujemy 
w następnym numerze Listów do Sąsiada.

Iwona Mazurek
fot. Janusz Marciniak

MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE

POPARZENI KAWĄ TRZY
Nie każdy wie, jak to jest popa-

rzyć się kawą. To bardzo silne 
doświadczenie, o czym fani zespołu 
Poparzeni Kawą Trzy mogli się prze-
konać osobiście w sobotę 30 września 
br. w Centrum Kultury Izabelin. 

Siedmiu facetów w czarnych garniturach na 

scenie, jest elegancja i jest moc. 

Formacja powstała w 2005 roku z prywatnej 

inicjatywny dziennikarzy ze znanych stacji 

radiowych m.in. Radia Zet i RMF FM. W jej 

skład wchodzą: Wojciech Jagielski, Ma-
riusz Gierszewski, Jacek Kret, Roman Osica 
i Krzysztof Zasada, Marian Hilla i Krzysztof 
Tomaszewski. Na początku zafascynowani 
legendarną undergroundową grupą Lenin-
grad, przez rok czy dwa wykonywali tylko 
jej kawałki - po rosyjsku. Potem zaczęli 
tworzyć własne utwory. Teksty do piosenek 
pisze im Rafał Bryndal. Docenieni przez ko-
legów z branży otrzymali nagrodę na festi-
walu Top Trendy. 

A u nas, no cóż, u nas dali czadu. W wy-
konaniu chłopaków usłyszeliśmy ich naj-
większe przeboje m.in. Byłaś dla mnie 
wszystkim; Okrutna, zła i podła; Kawałek 
do tańca; Wezmę Cię; Jarosław Ka czy Ży-
cie zmarnować. Była super muza, interakcja 
z publicznością, tańce, śmiechy i dowcipy. 
Czyli wszystko to, co na dobrym koncer-
cie być powinno. A po koncercie były bisy, 
sprzedaż płyt, koszulek i oczywiście firmo-
wej kawy. A dla największych fanów moż-
liwość „strzelenia” sobie fotki z Siedmioma 
Wspaniałymi.

Iwona Mazurek 
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LICZY SIĘ PRZYJAŹŃ… 
Z zespołem Poparzeni Kawą Trzy rozmawiała Iwona Mazurek

Skład Waszego zespołu to przede 
wszystkim śpiewający i grający dzien-
nikarze. Kto pierwszy wpadł na pomysł 
publicznych występów, bo rozumiem, 
że na początku, 12 lat temu, graliście 
dla siebie i swojej pasji? Jak to się 
wszystko zaczęło?
Wojtek Jagielski: Stworzyliśmy swój 
zespół jako faceci, których łączy wspólna 
pasja muzyczna. Po jakimś czasie dostali-
śmy propozycję od swoich kolegów dzien-
nikarzy, by zagrać na charytatywnym balu 
dziennikarzy. Właśnie tam był nasz debiut 
w szerszej odsłonie.

Skąd się wzięła nazwa zespołu?
WJ: Nie ma co czarować, nazwa wzięła się 
z mojej głowy.

Ot, tak po prostu?
WJ: No może jest wytłumaczenie, ale jest 
tak zawiłe, że ja sam się pogubiłem.

Jak łączycie pracę zawodową z kon-
certami? Czy to się da pogodzić? Do-
myślam się, że na takim etapie musicie 
systematycznie ćwiczyć? Działacie jak 
profesjonalny zespół, można Was usły-
szeć w wielu miejscach Polski.
WJ: Każdy z nas ma swoją niemuzyczną 
działkę, no może oprócz trębacza, który 
zajmuje się tylko muzyką. Rzeczywiście 
w tej chwili gramy bardzo dużo koncertów, 

bo jest to między 60 a 80 koncer-
tów rocznie (dane z ostatnich 

dwóch lat). Topowe zespoły 
grają około 110 koncertów 

rocznie, dobre w grani-
cach 50-60, więc my 
zahaczamy o ligę za-
wodową. Samo to, 
że gramy te kon-
certy w sezonie co 
weekend (między 
kwietniem a wrze-
śniem), to już jest 
ćwiczenie. W cza-
sie kiedy nie wystę-

pujemy, tzn. poza 
sezonem, staramy 

się robić minimum 
dwie próby tygodniowo, 

jeśli to tylko jest możliwe.

I wtedy jest cały skład ze-
społu?

WJ: Przyjęliśmy zasadę, że staramy 
się być wszyscy, oprócz sytuacji wyjątko-
wych np. porodu.

Przy tak wielu próbach i koncertach 
macie czas na rodzinę? 
WJ: Niech chłopcy się wypowiedzą.

Krzysztof Tomaszewski: Ja mam.

Jacek Kret: Bardzo mało czasu mamy dla 
rodziny, ale znajdujemy go, bo jesteśmy 
niezwykle zorganizowani (śmiech).

Co się dla Was liczy najbardziej w tej 
pasji i graniu, co jest najważniejsze?
WJ: To zależy jak kto patrzy. Dla mnie naj-
ważniejszy jest proces twórczy. Bardzo lu-
bię jak powstają nowe utwory i jak potem 
testujemy je na koncertach, patrzymy jak 
reagują ludzie.

KT: Ja mam podobnie, koncerty sprawiają 
mi dużą przyjemność, nakręcają, motywują 
do działania.

JK: Gramy razem ponad 10 lat, nasz skład 
się nie zmienia. Do tego dobraliśmy sobie 
kapitalną ekipę techniczną, która z nami 
jeździ. To pokazuje, że jesteśmy fajną 
i zgraną kompanią, a koncerty są odbiciem 
tego, co zawsze chcieliśmy w życiu robić. 
Spędzamy ze sobą mnóstwo czasu np. la-
tem pojechaliśmy w pięciodniową trasę 
koncertową, gdzie niektórzy by z żonami 
nie wytrzymali tyle dni, a nam ze sobą było 
dobrze. To znaczy, że jest między nami nie 
tylko nić współpracy, ale także nić przyjaź-
ni. Dla mnie właśnie najcenniejsza jest ta 

przyjaźń, do której po tylu latach doszliśmy.

Jesteście z różnych światów, z konku-
rencyjnych stacji, ale tej konkurencji 
na scenie między Wami nie widać. 
Chyba się bardzo lubicie?
JK: Tak, bardzo. I to jest szczerze powie-
dziane. Kiedy mieliśmy przerwę letnią, bo 
każdy z nas wziął dwa tygodnie urlopu 
i wtedy się nie spotykaliśmy, to tęskniliśmy 
za sobą. Jak się potem zobaczyliśmy, to cie-
szyliśmy się sobą jak dzieci. Opowiadamy 
sobie wtedy, co się u nas wydarzyło i to jest 
coś niesamowitego. Myślę, ze na giełdzie 
byśmy to uczucie bardzo dobrze sprzedali 
(śmiech).

Niesamowitym odkryciem dla mnie jest 
to, że mężczyźni również potrzebują 
(podobnie jak kobiety) takiego wyga-
dania się, wyrzucenia z siebie wszyst-
kiego, co leży na sercu.
WJ: No tak, my to wszystko wyśpiewujemy 
i wyładowujemy w muzyce. Myślę, że na-
wet nasze partnerki wiedzą o nas mniej, niż 
my o sobie nawzajem. Tworzymy zespół, 
który naprawdę się lubi, mimo że jeste-
śmy bardzo różni. Wszyscy totalnie różni! 
To jest bardzo nietypowe, bo zwykle ludzie 
dobierają się na zasadzie podobieństw, 
a my jesteśmy z zupełnie różnych światów. 
To jest pewnego rodzaju ciekawostką, bo 
powoduje zdrowe poczucie ciekawości, co 
kto inny ma do powiedzenia. Na koncer-
tach opowiadamy kto jest kto, by pokazać 
jaką barwną mozaikę tworzymy. Siedmiu 
facetów, samców alfa i każdy inny. Dużym 
osiągnięciem jest to, że my się nie pozagry-
zaliśmy (śmiech).

JK: Bo jeździmy w kagańcach…

WJ: I nie mamy zębów!

Jakie macie plany na przyszłość i cze-
go można Wam życzyć?
WJ: Tego, żebyśmy przez następne lata ba-
wili się tak dobrze jak do tej pory, nagrywali 
kolejne płyty i zdobywali rzesze nowych fa-
nek, żeby było ich więcej niż dwie.

JK: Chcielibyśmy wystartować z naszym 
spektaklem muzycznym, o którym w ciągu 
ostatnich dwóch lat wiele razy mówiliśmy. 
Mamy już tekst do musicalu, w którym my 
gramy główną rolę, ale czekamy na odpo-
wiednią aktorkę, która będzie grała drugą 
główną rolę (śmiech). Czekamy też na na-
grodę Grammy za nasz najnowszy kawałek 
„Szukam cię wszędzie”. 

A więc, niech się spełni. 
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INFORMACJA O ISTOTNYCH ZADANIACH I DZIAŁANIACH 
REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY IZABELIN I GMINNE JEDNOSTKI 

W III KWARTALE 2017 ROKU

Mając na uwadze potrzebę udostępniania informacji o sytuacji 
w Gminie, pragniemy poinformować wszystkich Mieszkańców 

o istotnych zadaniach i działaniach, jakie zostały zrealizowane bądź 
nad którymi pracowano w minionym kwartale (lipiec – wrzesień 2017).

Za najbardziej istotne zadania i działania realizowane przez Gminę i jej jednostki 
w minionym kwartale uznajemy: 

- rozbudowa Gminnego Przedszkola w Laskach o salę wielofunkcyjną;

- budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. 3 Maja i ul. Wolffa w Laskach; 

- realizacja stosownie do wcześniejszych uzgodnień przez Miasto Stołeczne Warsza-
wa modernizacji ul. Estrady na odcinku izabelińskim tj. od ul. Arkuszowej do granicy 
ze Starymi Babicami wraz z wybudowaniem chodnika po zachodniej stronie; 

- przeprowadzenie zakończonego sukcesem postępowania przetargowego na wy-
konanie robót obejmujących budowę dróg rowerowych wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą w Gminie Izabelin; planowany termin zakończenia 30 czerwca 2018r.; 
dzięki wybudowaniu ścieżki rowerowej mieszkańcy Truskawia uzyskają możliwość 
bezpiecznego przejazdu na rowerze lub przejścia pieszo do Izabelina C;

- kontynuacja budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej, 
Żurawiej i Bocianiej w Truskawiu oraz sieci wodociągowej w ul. Zielonej w Hornów-
ku i części ul. Południowej w Truskawiu;

- ukończenie prac adaptacyjnych 5 mieszkań na piętrze i 2 mieszkań na parterze 
w pozyskanym na cele mieszkań komunalnych budynku w Mościskach; nowi na-
jemcy zasiedlą przygotowane mieszkania do końca bieżącego roku;

- rozpoczęcie rozbudowy Ośrodka Zdrowia u zbiegu ul. Matejki i ul. Tetmajera; 
koszt 3,6 mln zł; termin zakończenia budowy wrzesień 2018 r.;

- złożenie wniosku o dofinansowanie przebudowy ulic: Poznańskiej i Partyzan-
tów w Laskach w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019. W przypadku nie uzyskania dofinansowania na ten 
projekt (ostatnia zmiana kryteriów w Programie jest niekorzystna dla naszej Gmi-
ny ze względu na zawyżony wskaźnik G/Gg spowodowany znacznym odsetkiem 
osób niezameldowanych w naszej Gminie) dokończona zostanie przebudowa ul. 
Brzozowej;

- oddanie do użytku alarmowego systemu powiadamiania (syreny i komunikaty 
głosowe);

- dokonanie analizy zapotrzebowania na Dom dziennego pobytu dla seniorów 
w Gminie Izabelin na podstawie przeprowadzonej ankiety – zainteresowanie zgło-
siło 14 osób - zadanie realizowane będzie w latach 2018/2019.

Ze względu na odstąpienie Zarządu Dróg Powiatowych od umowy z nierzetelnym 
wykonawcą zadania przebudowy ulicy Sienkiewicza w Izabelinie B prace opóźnią 
się o kilka miesięcy. Wobec pojawienia się możliwości pozyskania przez Powiat 
dotacji na przebudowę dróg powiatowych w kwocie 4,2 mln zł z konkursu orga-
nizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Starosta Warszawski 
Zachodni uzgodnił z Gminą Izabelin, iż zgłosi do konkursu projekt przebudowy ca-
łej ul. Sienkiewicza wraz z rondem przy ul. 3 Maja oraz odcinkiem ul. 3 Maja od te-
goż ronda do ul. Szymanowskiego w Laskach. Zobowiązał się zarazem do naprawy 
punktowej przez Zarząd Dróg Powiatowych ul. 3 Maja od ul. Tetmajera do ronda 
w Laskach oraz położenia nakładki na ul. Sierakowską od Sierakowa w pobliże ul. 
Końcowej w Izabelinie. Naprawa dróg powiatowych ma zostać zrealizowana przez 
Powiat przed nadchodzącą zimą. 

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Referat Architektury i Planowania Przestrzennego: 

- przeprowadzenie, na wniosek Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi 
w Laskach, pełnej procedury związanej z wydaniem Decyzji Wójta o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie terenu rekreacyjno-sportowego 
wraz ze Szkolną Halą Widowiskowo-Sportową dla Ośrodka Szkolno – Wychowaw-
czego dla dzieci niewidomych przy TOnO w Laskach oraz infrastrukturą technicz-
ną niezbędną do obsługi planowanej inwestycji na terenie działki nr 1/1 przy ul. 
Brzozowej w Laskach; 

- przeprowadzenie prac planistycznych - Mościska, Etap IV, część A, trwa komple-
towanie uwag do koncepcji planu do przekazania projektantowi, na wrześniowej 
sesji Rady Gminy podjęto uchwałę dzielącą obszar na dwie części;

- zakończenie procedury planistycznej dla Analizy zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym – dokument został przyjęty w czerwcu Uchwałą Rady Gminy Iza-
belin Nr XXVII/231/17; 

- ponowne częściowe wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego 

planu - Hornówek, część E (w zakresie ul. Rolnej); 

- kompletowanie wniosku o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów 
leśnych w Izabelinie B na cele nieleśne oraz zmiany w dotychczas wydanych decy-
zjach - 16 odrębnych wniosków; 

- przekazanie do uchwalenia na październikowej sesji Projektu aktualizacji planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; 

- wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kie-
runków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Izabelin – wyłożenie w dniach: 
02.10.2017 r. – 23.10.2017r., uwagi można składać do 13.11.2017r.;

- wydanie 201 zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. 

Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami:

- nabycie udziału ½ w działce nr ew. 802 wieś Truskaw (skwerek u zbiegu ul. 
Lipkowskiej i ul. 3 Maja); 

- wydzierżawienie terenu u zbiegu ul. 3 Maja i ul.Wolffa z przeznaczeniem na 
parking (część działki nr ew. 1760/14 obr. Laski); 

- nabycie w drodze decyzji podziałowych i komunalizacji pod drogi gminne grun-
tów o łącznej powierzchni 121 m2;

- uzyskanie wypisów z ewidencji gruntów dla blisko 250 działek niezbędnych do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Izabelin B; 

- zawarcie – po uzyskaniu zgody Rady Gminy - porozumienia z właścicielem działki 
nr ew. 968 obr. Izabelin w sprawie jej nabycia przez Gminę Izabelin (działka przy 
Urzędzie Gminy Izabelin); 

- nadanie drodze we wsi Truskaw nazwy ulicy: Dzika;

- wydanie decyzji ustalających tzw. rentę planistyczną na łączną kwotę: 7.616,00 zł;

- podpisanie 7 umów dzierżawy długoterminowych (do 3 lat) z czynszem dzier-
żawnym w wysokości ok. 3.400,- zł w skali roku oraz 11 umów dzierżawy krótko-
terminowych (do 3 miesięcy) – dzierżawa gruntów będących w posiadaniu Gminy 
Izabelin.

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych:

- rozbudowa Gminnego Przedszkola w Laskach o salę wielofunkcyjną; zakończono 
roboty budowlane – rozbudowana część budynku składa się z dwóch funkcjonal-
nych części: sali widowiskowej o powierzchni użytkowej ok. 112 m2 oraz zaplecza 
socjalnego; 

- remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Hornówku; wymiana kotłów grzew-
czych wraz z osprzętem i automatyką oraz remont pomieszczenia kotłowni; 

- rozstrzygnięcie przetargu na budowę połączenia drogowego ul. Łąkowej w Mo-
ściskach z ul. Klaudyńską w Klaudynie. Inwestycja jest współfinansowana przez 
gminę Stare Babice; 

- rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisanie umowy na rozbudowę 
Ośrodka Zdrowia w Izabelinie; zakres prac obejmuje wykonanie trzykondygnacyj-
nego budynku wraz z łącznikiem do istniejącego budynku oraz zagospodarowanie 
terenu; 

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót obejmu-
jących budowę dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie 
Izabelin w terminie do 30 czerwca 2018r. Zamówienie podzielone zostało na 4 
zadania: 

1) zadanie I - Budowa drogi rowerowej w ul. 3 Maja, na odcinku od ul. Estrady 
w Mościskach do ronda w Laskach;

2) zadanie II - Budowa drogi rowerowej w ul. 3 Maja, na odcinku od ronda w La-
skach do ul. Partyzantów w Laskach, wraz z przebudową drogi;

3) zadanie III - Budowa drogi rowerowej w ul. 3 Maja, na odcinku od ul. Tetmajera 
w Izabelinie C do ul. Północnej w Truskawiu;

4) zadanie IV - Budowa drogi rowerowej w ul. Sierakowskiej, na odcinku od ul. 3 
Maja do ul. Chodkiewicza w Izabelinie C.

Wydział Środowiska 

Referat Ochrony Środowiska:

- zlecone prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy Izabelin;

- zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i przeciwdziałanie 
bezdomności zwierząt, dofinansowanie do zabiegów kastracji/sterylizacji psów 
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i kotów posiadających właściciela z terenu gminy Izabelin, pokrycie kosztów chi-
powania;

- prowadzenie korespondencji w sprawie dzikich zwierząt łownych przebywających 
na terenie zabudowanym Gminy, w tym przygotowanie projektu pisma do Ministra 
Środowiska w tej sprawie; 

- prowadzenie akcji usuwania materiałów zawierających azbest dla Gminy Izabelin; 

- kontrola podmiotów działających w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
oraz odbierania i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości;

- opracowywanie Raportu z realizacji „Programu Ochrony środowiska dla Gminy 
Izabelin na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018” za lata 2015-2016;

- konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie gminy Izabelin.

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa:

- zawarcie umowy na wykonanie nakładek bitumicznych na niżej wymienionych 
drogach gminnych w terminie od 11.09.2017r do 15.10.2017r.:

- budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. 3 Maja i ul. Wolffa w Laskach; zakończe-
nie pierwszego etapu prac polegającego na przygotowaniu terenu, korytowaniu 
i spryzmowaniu ok. 82m3 gruntu, a następnie utwardzeniu kruszywem betono-
wym i klińcem dolomitowym placu o łącznej powierzchni 400m2; w drugim etapie 
prac, zaplanowanym na rok 2018, przewidziane jest wykonanie parkingu utwar-
dzonego kostką betonową wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

- wykonanie prac renowacyjnych mogił na cmentarzu wojennym; 

- realizacja zadań z funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw;

- normowanie spraw związanych z budynkiem socjalnym przy ul. Chabrowej 4 
w Mościskach.

Referat Gospodarki Odpadami:

- wystawienie 247 upomnień dla dłużników;

- wysłanie 91 wykazów zaległości;

- wszczęcie 47 postępowań egzekucyjnych;

- przyjęcie 7 zobowiązań mieszkańców dotyczących spłaty zaległości;

- archiwizacja dokumentów;

- wprowadzanie zmian na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydział Rozwoju:

- przygotowanie i przesłanie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie w ra-
mach RPO WM, dla projektu pn. Gminne Przedszkole w Laskach „Akademia Pod 
Dębowym Liściem”- jest nas więcej;

- bieżące raportowanie oraz rozliczenia z Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej w ra-
mach programu Lokalny Animator Sportu 2017; 

- pozytywne przejście oceny merytorycznej Projektu: „Mazowieccy Liderzy e-
-Administracji”, złożonego w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, w ramach Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi 
administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;

- przygotowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Karta Izabeliń-
czyka”; uchwała została podjęta na wrześniowej sesji Rady Gminy – wydawanie 

kart mieszkańcom planuje się od stycznia 2018 r.; 

- złożenie wniosku o dofinansowanie przebudowy ulic: Partyzantów i Poznańskiej 
w Laskach, w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019; 

- prowadzenie bieżącej obsługi przedsiębiorców w ramach Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej (136 wniosków wraz z deklaracjami ZUS);

- współpraca przy organizacji XIII edycji Festiwalu Muzycznego „W krainie Chopina”;

- współorganizacja zebrań wiejskich poprzez projekt plakatów i ulotek;

- przygotowanie tablic informacyjnych dot. inwestycji z funduszy unijnych w Gmi-
nie Izabelin na piknik „Europa zmienia metropolię warszawską”;

- przeprowadzenie kampanii informacyjnej – bezpłatne szczepienia przeciwko gry-
pie dla mieszkańców gminy Izabelin w wieku 65+;

- przeprowadzenie konsultacji społecznych Regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy Izabelin;

- organizacja bezpłatnej mammografii dla kobiet w wieku 50-69 lat. 

Wydział Finansowy

Referat Księgowości Budżetowej:

- sporządzenie sprawozdań budżetowych za I półrocze 2017 r. z zadań własnych 
oraz zadań zleconych Urzędu Gminy oraz Gminy (Organu);

- wprowadzanie zmian w planie budżetu Gminy; 

- bieżące płatności zobowiązań oraz bieżąca ewidencja dochodów, wydatków, 
kosztów i środków trwałych; 

- czynności przygotowawcze dotyczące sporządzenia sprawozdań budżetowych za 
III kwartał 2017 r. Urzędu Gminy oraz Gminy (Organu); uzgadnianie kont synte-
tycznych i analitycznych, uzgadnianie należności i zobowiązań wynikających z ksiąg 
rachunkowych, wysyłka wezwań do zapłaty od należności cywilnoprawnych; 

- obsługa księgowa projektu „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Warszaw-
skiego Obszaru Funkcjonalnego” ZIT. 

Referat Księgowości Podatkowej:

- wystawienie decyzji wymiarowych dotyczących: podatku od nieruchomości (26 
szt.), podatku leśnego (4 szt.), łącznego zobowiązania pieniężnego (22 szt.), decy-
zji zmieniających wymiar (24 szt.);

- systematyczne wprowadzanie zmian zgodnie z przesłaną przez Starostę Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego informacją w sprawie modernizacji ewidencji 
gruntów i budynków, oraz aktualizacja zebranych informacji dotyczących użytków 
gruntów położonych na terenie gminy; 

- przyjmowanie interesantów oraz wszczynanie postępowań administracyjnych 
zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawą Ordynacja podat-
kowa - w sprawie zmiany wymiaru podatku; 

- sprawdzenie deklaracji podatku od nieruchomości os. prawnych (2 szt.);

- wystawienie tytułu wykonawczego dla osoby prawnej na kwotę 76 072,80 zł;

- wystawienie tytułów wykonawczych dla osób fizycznych za zaległości: w podatku 
od nieruchomości, rolnym i leśnym (28 szt. na kwotę 18 837,00 zł);

- wystawienie upomnień dla osób fizycznych za zaległości: w podatku od nierucho-
mości, rolnym i leśnym (34 szt. na kwotę 120 064,00 zł); 

- wystawienie upomnień na podatek od środków transportowych (21 szt. na kwotę 
58 844,00 zł); 

- rozliczenie oraz kontrola prawidłowego poboru podatków pobieranych przez soł-
tysów poszczególnych miejscowości za III kwartał 2017 r.;

- rozliczenie kosztów egzekucyjnych dotyczących wystawionych tytułów wykonaw-
czych za poszczególne miesiące 2017 r.;

- wszczęcie 23 postępowań administracyjnych, celem ujawnienia w sądzie spad-
kobierców po zmarłych podatnikach Gminy Izabelin; pozyskiwanie dokładnych 
danych dla poszczególnych spadkobierców z Urzędu Stanu Cywilnego Miasta Sto-
łecznego Warszawy z Wydziału Administracji. 

Zarządzanie Kryzysowe, Sprawy Obronne i Obrona Cywilna:

- przeprowadzenie testów i odbiorów ostatecznych Systemu Wczesnego Ostrze-
gania i Alarmowania Ludności w Gminie Izabelin, który składa się z 5 punktów 
alarmowania rozlokowanych w: Truskawiu, Izabelinie C, Izabelinie B, Laskach 
i Mościskach; zainstalowane nowoczesne syreny szczelinowe, oparte na technice 
cyfrowej pozwalają na przekazywanie zarówno sygnałów alarmowych, jak i komu-
nikatów głosowych.

Zespół Szkół w Izabelinie:
- kontynuacja pilotażowego Programu Programowania w Szkole dla uczniów klas 
pierwszych i drugich szkoły podstawowej ogłoszonego przez MEN;

- zaplanowanie i zorganizowanie pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018:

Lp. Nazwa ulicy Odcinek od - do Długość 

Truskaw    

1. Ptasińskiego Leśnej Polanki - Popiełuszki 200 m

Izabelin C    

2. Początkowa Krasińskiego - Planty 110 m

3. Siemiradzkiego Poniatowskiego - Kościuszki 260 m

4. Paderewskiego Poniatowskiego - Świerkowa 140 m

5. Kościuszki Chodkiewicza - do końca ulicy 520 m

6. Słoneczna Kościuszki - Jałowcowa 95 m

Izabelin B    

7. Zamoyskiego Sapiehy - Podbipięty 300 m

8. Rocha Kowalskiego Lubomirskiego - Kordeckiego 290 m

Hornówek    

9. Poprzeczna XV Kurowskiego - Łączna 380 m

10. Łączna Lipkowska - XII Poprzeczna 190 m

11. Zielona 3 Maja - Kurowskiego 850 m

   3335 m
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- zorganizowanie zajęć w ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej i inne 
zajęcia dodatkowe;

- przygotowanie harmonogramu konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich 
i szkolnych na cały rok szkolny; 

- zaplanowanie działań profilaktycznych na bieżący rok szkolny; 

- kontynuacja projektów: Koduj z Klasą, Mistrzowie Kodowania i SCRATCH – udział 
nauczycieli w szkoleniach, przeprowadzenie rekrutacji wśród uczniów;

- przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli: „Jak współpracować z trudnym rodzi-
cem i chronić siebie”, „W całości i z osobna - strategie dydaktyczne wspierające 
indywidualizację nauczania w zróżnicowanej grupie klasowej”, „ Dlaczego Japoń-
czycy prowadzą spotkania na stojąco? Prowadzenie efektywnych zebrań”; 

- przygotowanie uroczystości patriotyczno-religijnej na Cmentarzu Wojskowym 
w Laskach;

- wyremontowanie schodów - wyjście „G” – Izabelin, ul. 3 Maja 49;

- wymiana rynien na długości 142 mb – nowa część szkoły z częścią sportową - 
Izabelin, ul. 3 Maja 49;

- pomalowanie: korytarza I piętro, sali 211, klatki schodowej, okien w starej części 
szkoły, wszystkich drzwi w nowej części szkoły - Izabelin, ul. 3 Maja 49;

- pomalowanie: zaplecza kuchni, świetlicy, stołówki, sali 117, korytarzy oraz ściany 
frontowej w holu głównym – Hornówek, ul. Wojska Polskiego 5.

Gminne Przedszkole w Izabelinie:
- udział dzieci w konkursie przeglądu piosenki o zdrowiu w Błoniu; uzyskanie 
wyróżnienia;

- zorganizowanie uroczystości w okazji 70-lecia Przedszkola w Izabelinie i 10-lecia 
Gminnego Przedszkola w Izabelinie przy ul. T. Kościuszki 17, dla dzieci, rodziców 
oraz zaproszonych gości;

- przeprowadzenie generalnego remontu wewnątrz budynku podczas wakacji.

Gminne Przedszkole w Laskach: 
- organizacja zebrań i zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych;

- prace wykończeniowe w nowo wybudowanej auli;

- wymiana instalacji c.o. w starej części budynku; 

- zamontowanie dodatkowego wyciągu w kuchni i pomieszczeniach kuchennych; 

- przeprowadzenie rekrutacji pracowników na nowoutworzone stanowiska pracy 
w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów dziecięcych; 

- zakup zestawu mebli (do sali i do szatni) dla jednej grupy;

- wykonanie wielu prac porządkowo – remontowych oraz wykończeniowych, aby 
w pełni przygotować placówkę do rozpoczęcia nowego roku szkolnego; ogromne 
zaangażowanie personelu przedszkola;

- zorganizowanie w dniu święta przedszkolaka pasowania na przedszkolaka dzieci 
nowych, zarówno dzieci 3-letnich, jak i dzieci starszych; 

- tradycyjnie, jak co roku, bardzo uroczyste obchody nadejścia Pani Jesieni; 

- zajęcie i miejsca przez reprezentację przedszkola w kolejnej edycji Ligi Przed-
szkolaka w Łomiankach. 

Centrum Usług Wspólnych Izabelin:
- sporządzenie i analiza sprawozdań budżetowych za I półrocze 2017 r. , spra-
wozdań za miesiąc lipiec i sierpień 2017 r. jednostek obsługiwanych tj.: Centrum 
Usług Wspólnych Izabelin, Szkoły Podstawowej w Izabelinie, Gminnego Przed-
szkola w Izabelinie, Gminnego Przedszkola w Laskach;

- bieżąca obsługa finansowo – księgowa oraz płacowa ww. jednostek;

- przygotowanie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Izabelinie 
w Szkołę Podstawową im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie;

- przygotowanie danych do projektu Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Progra-
mów Unijnych „Edukacja Przedszkola” – Gminne Przedszkole w Laskach;

- przyjmowanie oraz analiza wniosków o zwrot kosztów dowozu do szkoły dzieci 
niepełnosprawnych;

- przeprowadzenie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla siedmiu 
nauczycieli.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie:
- wykonywanie ustawowych zadań związanych z pomocą społeczną, świadcze-
niami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, świadczeniem wychowawczym 
(500+), wspieraniem rodziny, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, Kartą 
Dużej Rodziny; 

- przyjmowanie wniosków na nowe okresy zasiłkowe, zarówno ze świadczeń ro-
dzinnych, funduszu alimentacyjnego, jak i ze świadczenia wychowawczego 500+; 

nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się dopiero w październiku, ale aby wydać 
nową decyzję i zachować ciągłość wypłacania świadczenia wnioski przyjmowane 
były już od 1 sierpnia 2017 r.;

- umożliwienie rodzinom starającym się o świadczenia rodzinne, dla których nowy 
okres zasiłkowy rozpoczyna się dopiero od 1 listopada, składania wniosków już 
w sierpniu, aby mieszkańcy mogli załatwić jedocześnie wszystkie sprawy związa-
ne ze świadczeniami na dzieci;

- przyjęcie do dnia 27 września br. 27 wniosków na świadczenia z funduszu ali-
mentacyjnego, 108 wniosków na świadczenia rodzinne oraz 675 wniosków na 
świadczenie 500+.

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie:
- uzyskanie dotacji na zakup nowości wydawniczych w kwocie 9 tysięcy złotych 
w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 
Piorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2017;

- organizacja wernisażu malarskiego Teodozji Gołaszewskiej i Haliny Kozak; ob-
razy można oglądać w godzinach otwarcia biblioteki do 30 października 2017 r.;

- zorganizowanie spotkania autorskiego z Felicją Konarską - autorką wspomnień 
o Wołyniu oraz promocja najnowszej książki autorki „Opowieści z czterech krę-
gów”;

- przygotowanie spotkania dla przedszkolaków z Lasek z Przemysławem Wechte-
rowiczem -autorem książek dla dzieci;

- organizacja pierwszego po wakacjach spotkania klubowiczów Dyskusyjnego 
Klubu Książki; w czytelni biblioteki dyskutowano na temat książki Eustachego 
Rylskiego „Szara lotka”, następne spotkanie odbędzie się 20 października 2017 
r. o godz. 17.30;

- wznowienie po wakacjach akcji „Czytamy Dzieciom”; książki czytane są w ostat-
nią środę miesiąca o godz. 16.00.

GPWiK „Mokre Łąki”:
- realizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej, Żurawiej 
i Bocianiej w Truskawiu;

- wybudowanie sieci wodociągowej w ul. Zielonej w Hornówku; 

- rozpoczęcie robót budowlanych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Hor-
nówku;

- budowa sieci wodociągowej w części ul. Południowej w Truskawiu;

- bieżące prace porządkowe oraz utrzymania zieleni na drogach gminnych oraz 
placach zabaw; 

- prace interwencyjne w okolicach ul. Sory zapobiegające podtopieniu okolicznych 
posesji przez wody opadowe gromadzące się na pobliskim terenie Kampinoskiego 
Parku Narodowego;

- zmiany kadrowe: powołanie dr Piotra Rudzkiego kierownika Jednostki Realizu-
jącej Projekt (JRP) do zarządu spółki oraz powołanie do składu rady nadzorczej 
spółki Zastępcy Wójta Ryszarda Haczeka w miejsce ustępującego przedstawiciela 
Urzędu Gminy Izabelin – Sekretarza Gminy Ryszarda Łuczaka. 

Centrum Kultury Izabelin
- organizacja koncertów: Muzyczna podróż po Hiszpanii, zespołu smyczkowego 
Quatuor Europa, Bodo – Musical, Poparzeni Kawą Trzy, Biesiada Polska;

- przygotowanie przedstawień teatralnych dla dzieci: Sówka Mądra Główka, Bal-
tazar Bombka, Przygody Misia Podróżnika, Żółta ciżemka oraz spektaklu dla doro-
słych - Małe zbrodnie małżeńskie;

- zorganizowanie Dnia Otwartego CKI;

- organizacja w ramach Wakacji w CKI 4 przedstawień teatralnych oraz zabaw 
tanecznych, warsztatów plastycznych, gier i zabaw sportowych dla dzieci;

- zorganizowanie spotkania z podróżnikami: Peru. Inti Raymi – święto Boga słoń-
ca, Opowieści z Madagaskaru oraz wystawy: prac malarskich Renaty Poncyliusz-
-Misiak, kolaży z papieru kolorowego Maksa Pudłowskiego, wystawy malarskiej 
Izabeli Skowrońskiej;

- przeprowadzenie zajęć: Gordonki – zajęcia umuzykalniające dla dzieci – trąbka, 
warsztaty robotyki, kreatywne warsztaty plastyczne „Jesienne fantazje”, zajęcia 
artystyczne z wykorzystaniem batiku, ebru, kreatywne warsztaty plastyczne;

- trwa Tworzenie Klubu Muzycznego; 

- wyświetlenie w Kinie za Rogiem 38 filmów dla dzieci, 46 filmów dla młodzieży 
i dorosłych oraz specjalna prezentacja filmu o ks. Tadeuszu Fedorowiczu „Dobro-
wolnie za Ural”. 

Wójt Gminy Izabelin 
Witold Malarowski 
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PRZEDSZKOLAKI

„ Nie można zmusić ziarna do rozwoju i kiełkowania,
Można jedynie stworzyć warunki zezwalające na to,

aby ziarno rozwinęło wszystkie tkwiące w nim możliwości.”

     Carl Rogers

Radosna zabawa, podziękowania, zdjęcia na fotościance, 
projekcja filmu o przedszkolu, wyśpiewany i wytańczo-

ny program artystyczny „Z przymrużeniem oka - na wesoło 
o tym, co dzieci przeżywają w przedszkolu” w wykonaniu 
wspaniałych  sześciolatków z grupy Tygrysków, wspomnie-
nia, wpisy pamiątkowe do Kroniki i mnóstwo innych atrak-
cji. Tak nasza społeczność przedszkolna - dzieci, rodzice, za-
proszeni goście, absolwenci i personel przedszkola - 21 i 22 
września świętowała podwojny jubileusz: 70-lecia istnienia 
przedszkola w Izabelinie oraz 10-lecia Gminnego Przed-
szkola w Izabelinie przy ul. T. Kościuszki 17. 

Dzieje przedszkola w Izabelinie sięgają 1947 r. Ówczesne panie 
dyrektor: Stanisława Kutra i Maria Poniatowska organizowały od 
podstaw miejsce  wychowania, edukacji i opieki dzieci.

Przez te wszystkie lata udało nam się stworzyć placówkę, która 
harmonizuje z procesem akceleracji, co wydaje się całkiem natural-
ne, ponieważ rozwój cywilizacji to ogromne tempo. Dziś możemy 
pochwalić się znakomitymi warunkami zarówno materialnymi, jak 
i dydaktyczno-wychowawczymi: nowoczesny budynek, komfortowo 

70 LAT 
PRZEDSZKOLA W IZABELINIE

wyposażony, świeże i zdrowe posiłki, minipark linowy, sale wyposa-
żone w sprzęty podwieszane, rozwijające koordynację i sprawność 
ruchową dzieci, sala do terapii Integracji Sensorycznej, bogata baza 
dydaktyczna, mistrzowska kadra pedagogiczna oraz świetny per-
sonel administracji i obsługi. Nie byłoby tak pięknego przedszkola, 
gdyby nie ludzie, którzy je aranżują. Zatem składam najserdecz-
niejsze podziękowania Pani dyrektor Hannie Szymańskiej, Panu 
Wójtowi Witoldowi Malarowskiemu, pracownikom naszej placówki 
- byłym i obecnym, Rodzicom, Radnym Gminy i współpracującym 
z przedszkolem pracownikom Gminy Izabelin, Paniom z CUWI,  
Sponsorom i przede wszystkim naszym przedszkolakom - za to, że 
tworzymy to miejsce. Miejsce osobistego spotkania, miejsce rado-
ści, przyjaźni, pracy i edukacji. Edukacji, która jest pierwszym i naj-
ważniejszym etapem edukacji w życiu dziecka, po którym  osiąga 
dojrzałość szkolną. 

Dzieci to nasz najcenniejszy skarb. „Są nadzieją, która rozkwita 
wciąż na nowo, cudem który nieustannie się urzeczywistnia, przy-
szłością która pozostaje zawsze otwarta.” - Jan Paweł II  

   Beata Podgajna
 Dyrektor Gminnego Przedszkola w Izabelinie

   

PRZEDSZKOLAKI Z LASEK Z WIZYTĄ W TVP
3 października przedszkolaki z Gminnego Przedszkola 

w Laskach uczestniczyły w fantastycznej wycieczce do 
Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza 17 w Warszawie.

Dzieci z grup 5-latków zapoznały się z wyglądem i wyposażeniem 
studia nagraniowego, a także uczestniczyły w nagraniu jednego 
z odcinków programu „Domisie”. Wszystkie dzieci spisały się na 
medal, zachowując absolutną ciszę podczas nagrania. Nagrodą za 
wspaniałe zachowanie były zdjęcia na planie z bohaterami bajki.

Nie były to jedyne atrakcje tego dnia. Dzieci miały także okazję zo-
baczyć studio, w którym nagrywany jest program poranny „Pytanie 
Na Śniadanie”.

Po ponadgodzinnym zwiedzaniu pomieszczeń Telewizji Polskiej 
dzieci były zmęczone, ale szczęśliwe. Wycieczka była bardzo udana 
i na pewno na długo pozostanie w ich pamięci.

Wizyta w telewizji odbyła się dzięki uprzejmości i zaangażowaniu 
rodziny naszych przedszkolaków – Państwa Rejnert. 

Żabki, Kreciki i Sówki bardzo dziękują, było wspaniale!

mgr Iwona Przysłupska, mgr Paulina Górkiewicz



20

Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY

wystawy

8 listopada 2017 godz. 8.00
Filharmonia Narodowa – „Trzej muszkieterowie”
- klarnet, fagot, fortepian
Koncert dla uczniów SP w Izabelinie
Centrum Kultury Izabelin

10 listopada 2017 godz. 18.00
Koncert »Piosenka jest dobra na wszystko«
Agata Zakrzewska
Anna Faderewska-Kuszaj 
i Bronisław Harasiuk
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

11 listopada 2017 godz. 16.00
Koncert z okazji Święta Niepodległości
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

18 listopada 2017 godz. 12.00
Koncert dla dzieci »Tajemnice akordeonu« 
Paweł Nowak
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 15 zł

18 listopada 2017 godz. 19.00
Zaduszki muzyczne - Koncert zespołu Pleateau – 
„Grechuta, Cohen, Jackowski”
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 15 i 25 zł

muzyka

19 listopada 2017
Bal Seniorów
Centrum Kultury Izabelin

19 listopada 2017 godz. 10.00
Warsztaty wokalne
z Anną Ozner
Centrum Kultury Izabelin, zapisy w sekretariacie

25 listopada 2017
KONCERT JUBILEUSZOWY - 10 LAT CKI
z POTAŃCÓWKĄ
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

inne wydarzenia

literatura

zajęcia cykliczne dla dzieci

4 listopada 2017 godz. 12.00
Gordonki - zajęcia umuzykalniające dla dzieci 
i rodziców - perkusja
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 15 zł

15 listopada 2017 godz. 18.00 
Funiversity „W krainie kraterów”
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 20 zł

25 listopada 2017 godz. 12.00
Warsztaty bębniarskie
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 20 zł 

teatr

12 listopada 2017 godz. 17.00 czy 18.00 ??
Teatr Muzyczny z Lublina »Czy pamiętasz? 
Powróćmy jak za dawnych lat.«
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 50 zł i 40 zł

spotkanie z podróżnikiem
17 listopada 2017 godz. 18.00
Spotkanie z podróżnikiem: „Meksyk. Poza utartym 
szlakiem” - M Łasisz
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

17 listopada 2017 godz. 17.30
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 

29 listopada 2017 godz. 16.00
Spotkanie z cyklu Czytamy Dzieciom.
 „Edzio. Przyjęcie w blasku księżyca” 
Marc Boutavant
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie

do 30 października 2017 
Wystawa prac malarskich 
Teodozji Gołaszewskiej i Haliny Kozak 
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie 

UTW
6 listopada 2017 g. 10.00 
WYPRAWY I EKSPEDYCJE „Karaiby spod żagla” 
– Maciej Mickiewicz
Centrum Kultury Izabelin

14 listopada 2017 g. 10.00 
KULTURA 
„Wspaniałe dwudziestolecie w muzyce i kulturze” 
– dr Katarzyna Szymańska-Stułka
Centrum Kultury Izabelin

16 listopada 2017 g. 10.45 
ARCHITEKTURA 
„Hellada, Turcja czy Grecja? Zmienne oblicze 
architektury greckiej” 
– Beata Artymowska
ZAMEK KRÓLEWSKI 

20 listopada 2017 g. 10.00 
KULTURA 
„Jak nas widzą…, czyli współczesna Polska oczami 
cudzoziemców” 
– dr Adam Raszewski
Centrum Kultury Izabelin

27 listopada 2017 g. 10.00 
WYPRAWY I EKSPEDYCJE 
„VIVAT POLONIA 2016 – Ekspedycja do Afryki 
(Kamerun, Nigeria, Liberia i Wybrzeże Kości 
Słoniowej) śladami wielkiego polskiego odkrywcy 
Stefana Szolc-Rogozińskiego” 
– dr Tomasz Grzywaczewski 
Centrum Kultury Izabelin



21

Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY

FILMY DLA DZIECI

4 listopada 2017 godz. 11.00 
Owce w sieci odc. 1 - bez kożuszka
film edukacyjny, reż. J. Baran, 3 min
Rodzinka nie z tej ziemi
reż. C. Brunker, od 7 lat, 75 min

11 listopada 2017 godz. 11.00 
Owce w sieci odc. 2 - tajemniczy przyjaciel
film edukacyjny, reż. J. Baran, 3 min
Baśnie i bajki polskie:
Apolejka i jej osiołek; O niezwykłej przyjaźni;
Kluskowa bram; Kobiałka z rozumem; 
Kamień na dnie jeziora różni reżyserzy, wiek b/o

18 listopada 2017 godz. 11.00 
Owce w sieci odc. 3 - białe owce
film edukacyjny, reż. J. Baran. 3 min
Dzielny kogut Maniek
reż. R. i G. Riva Palacio Alatriste, od 7 lat, 93 min

25 listopada 2017 godz. 11.00 
Owce w sieci odc. 4 - nie tańcz z wilkami 
film edukacyjny, reż J. Baran, 3 min
Ale cyrk! reż. P. Dodd, od 7 lat, 81 min

FILMY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

3 listopada 2017 godz. 18.00 
Gagarin. Pierwszy człowiek w kosmosie
reż. P. Parchomienko, od 12 lat, 108 min

4 listopada 2017 godz. 16.00 
Stare grzechy mają długie cienie
reż. A. Rodriquez, od 12 lat, 93 min

7 listopada 2017 godz. 18.00
Hello! How are you?
reż. A. Maftei, od 16 lat, 111 min

10 listopada 2017 godz. 18.00 
Ostatnia rodzina
reż. Jan P. Matuszyński, od 16 lat, 117 min

11 listopada 2017 godz. 16.00 
Jak zostać kotem
reż. P. Chelsom, od 7 lat, 83 min

14 listopada 2017 godz. 18.00 
Głośniej od bomb
reż. J. Trier, od 12 lat, 104 min

17 listopada 2017 godz. 18.00 
Pokój  
reż. L. Abrahamson, od 16 lat, 112 min

18 listopada 2017 godz. 16.00 
Mój przyjaciel orzeł
reż. O. Penker, G. Olivares, od 12 lat, 93 min

21 listopada 2017 godz. 18.00 
Papusza
reż. K. Krauze, J. Kos-Krauze, od 12 lat, 131 min

24 listopada 2017 godz. 18.00 
Fukushima, moja miłość
reż. D. Doerrie, od 12 lat, 105 min

25 listopada 2017 godz. 16.00 
Ostatnia rodzina
reż. Jan P. Matuszyński, od 16 lat, 117 min

28 listopada 2017 godz. 18.00 
Misiaczek reż. M. Matthiesen, od 12 lat, 92 min

Kino za Rogiem

Meksyk
poza utartym szlakiem

Spotkanie z podróżnikiem 
- Markiem Łasiszem

7 listopada 2017 
g. 18.00

wstęp wolny

18 listopada 2017 godz. 12.00
KONCERT DLA DZIECI

»TAJEMNICE AKORDEONU«
Paweł Nowak

dzieci poznają ok. 20 różnych 
akordeonów

Centrum 
Kultury

 Izabelin
bilety: 15 zł

28 października 2017 godz. 11.00

RODZINNE
WARSZTATY PLASTYCZNE 

KUBISTYCZNY 
PORTRET RODZINNY

z Julią Sulikowską
dla dzieci 5-11 lat z rodzicami

Centrum Kultury Izabelin, bilety: 20 zł
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PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

KARTY HISTORIIREKLAMY

MIEJSCE 

NA TWOJĄ 

REKLAMĘ

DAM PRACĘ
Diler 

Premium Husqvarna 
mieszczący się 

w Zielonkach-Parceli 
zatrudni:

MECHANIKA 
lub przyuczy
 do zawodu.

Kontakt:
 tel. 22 721 03 51 

aspilar1@gmail.com
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INTERWENCJE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W GMINIE IZABELIN we wrześniu 2017 roku
Większość chłodnych i deszczowych dni spowodowało, że w wielu budynkach mieszkalnych uruchomiono ogrzewanie. Należy w tym miejscu 
przypomnieć o przestrzeganiu przepisów przeciwpożarowych sprawdzając stan techniczny urządzeń grzewczych na paliwo stałe, elektryczne 
i gazowe oraz przewody kominowe i wentylacje w budynku. W miesiącu wrześniu zanotowano pięć pożarów: 1 września br. w Laskach przy 
ul. Trenów palił się samochód dostawczy, pożar gasiła OSP w Laskach, 9 września br. przy ul. Krasińskiego róg  ul. Poniatowskiego w godzinach 
nocnych po raz kolejny palił się pustostan, 16 września br. w Sierakowie przy ul. Abrahama 14 miał miejsce pożar w budynku mieszkalnym, 
częściowemu spaleniu uległy meble, śmierć poniósł lokator budynku, przypuszczalnie na skutek zaczadzenia. A w Laskach przy ul. 3 Maja 
udzielono pomocy kotkowi znajdującemu się na drzewie na wysokości 15 m. 18 września br. jednostki w Laskach i Izabelinie na skutek 
intensywnych opadów deszczowych brały udział w działaniach zapobiegających i ograniczających tzw. podtopienia budynków mieszkalnych. 
22 września br. w okolicy Palmir na terenie leśnym miał miejsce pożar samochodu osobowego Toyota, przypuszczalnie na skutek podpalenia, 
27 września br. OSP w Laskach i Izabelinie w rejonie Pociechy i Wólki Węgłowej prowadziły poszukiwania na obszarach leśnych zaginionych 
starszych osób. Ogółem zanotowano 18 interwencji, w tym 5 przy pożarach i 13 miejscowych zagrożeniach.

płk  mgr inż. Edward Gierski
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GABINET STOMATOLOGICZNY
Joanna  Wronkowska

tel. 791 984 484

05-080 Izabelin

ul. Orła Białego 81

22 722 76 77 

KARTY HISTORIIREKLAMY

Nowy numer centrali telefonicznej CENTRUM KULTURY IZABELIN: 22 752 68 00
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Wójt Gminy Izabelin zaprasza na

koncert z okazji

Narodowego Święta 
Niepodległości

cz. I

•Zespół wokalny Wokaliza pod dyr. Karoliny Dubaniewicz

•Studio Piosenki pod kierunkiem Patrycji Modlińskiej i Moniki Kręt

•Chór Seniora Echo pod dyr. Małgorzaty Romańskiej

•Wspólne śpiewanie - prow. Maria Holka 
(fortepian, akordeon, wokal)

cz. II

Magdalena Idzik – mezzosopran

Krzysztof Ciupiński-Świątek – tenor 

Klasyczny Kwintet Dęty FAVORI
Sylwia Lorenc- flet / Katarzyna Soja- obój / Michał Szubarga - klarnet /

Anna Muszyńska- fagot / Emilian Bońkowski- waltornia

11 listopada 2017 g. 16.00
Centrum Kultury Izabelin / wstęp wolny

Centrum Kultury Izabelin
31 grudnia 2017 g. 20.00

bilety: 130 zł i 90 zł
toast szampanem

Obsada:
Małgorzata Obłój
Hanna Karasińska
Izabela Rudnicka

Agnieszka Przygocka
Arleta Strągowska

Julita Kożuszek-Borsuk
Michał Gucma

Kamil Polonis
Damian Zaborowski
Karolina Ciepłowska

Magdalena Olszewska
Anna Szklar

Katarzyna Matusiak
Aleksandra Usowicz  
Konrad Słodowicz
Michał Jaszczuk

Magdalena Gruba
Adrianna Kasprzak

Marzena Cylwik
Michał Cylwik

Barbara Gmyrek
Aleksandra Mech

Zuzanna Kucharczyk
Klaudia Szyćko
Bartosz Wocial

Patryk Adamkiewicz

reżyseria  / inscenizacja / choreografia / kostiumy:  Małgorzata Obłój

WIELKA MUSICALOWA

GALA
SYLWESTROWA

CZY PAMIĘTASZ...?
Powróćmy jak za dawnych lat

spektakl muzyczny z piosenkami Eugeniusza Bodo, 
Toli Mankiewiczówny, Zuli Pogorzelskiej, Hanki Ordonówny, 

Adolfa Dymszy i Mieczysława Fogga

12 listopada 2017
godz. 17.00 / bilety: 50 zł i 40 zł

Centrum Kultury Izabelin

Teatr Muzyczny w Lublinie 
zaprasza na spektakl

cohen / grechuta / jackowski

zespół

 Pleateau

18 listopada 2017
g. 19.00

bilety: 25 zł i 15 zł (ulgowe)
Centrum Kultury Izabelin

zaduszki muzyczne


