
1

maj 2016 nr 5 (228)
lisopad 2015 nr 12 (222)

Gmina Izabelin LISTY
DO SĄSIADA

LISTY
DO SĄSIADA

Mościska   Laski   Izabelin   Hornówek   Sieraków   Truskaw

IS
SN

 1
42

7-
33

45

Lokalny miesięcznik bezpłatny marzec 2017 nr 3 (238)



2

Okładka

Listy do Sąsiada – lokalny miesięcznik bezpłatny • Adres redakcji: 05-080 Izabelin, ul. Matejki 21, 
tel. 22 752-68-17, fax 22 752-98-14/15, www.centrum.izabelin.pl, e-mail: gazeta@centrum.izabelin.pl • 
Nakład: 2500 egz. •  Redaguje zespół w składzie: Iwona Mazurek, Janusz Marciniak • Redakcja nie od-
powiada za treść reklam i ogłoszeń; zastrzega sobie prawo skrótów w publikowanych listach i treściach • 
Gazeta jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej z siedzibą w Krakowie • Reklamy i ogłoszenia przyj-
mujemy do końca każdego miesiąca. Numer konta: PKO BP S.A. II O/W-wa 60 1020 1026 0000 1102 0147 4105
•  skład: Karolina Dubaniewicz • druk: Ergo BTL s.c. w Warszawie ul. Szkoły Orląt 4  

W SKRÓCIE

PREMIERA FILMU „ŚWIĘTY Z IZABELINA”
W Izabelinie powstaje film! Będą to 

wspomnienia o ks. Aleksandrze 
Fedorowiczu - pierwszym proboszczu 
izabelińskiej parafii, który umarł w opinii 
świętości. Wspomnienia zostały zebrane 
przez uczniów Gimnazjum w Izabelinie 
oraz wolontariuszy Fundacji „Przyjaciele 
Alego” pod kierunkiem ks. dr. Jerzego Ja-
strzębskiego.

Na premierę zapraszamy do Centrum Kultury Izabelin 
2 kwietnia 2017 o godz. 16.00. Wstęp wolny

WERNISAŻ WYSTAWY 
„KOBIECE IMPRESJE”

W Międzynarodowy Dzień Kobiet 8 marca br. w naszym 
Centrum odbył się niezwykły wernisaż malarski „Ko-

biece impresje”. Autorkami pięknych prac są kobiety, które 
łączy jedna pasja i miłość do malowania. Różny wiek nie 
przeszkadza, by razem co tydzień spotykać się i malować. 
Grupa działa pod nadzorem Elżbiety Ptasznik, która prowadzi 
zajęcia malarstwa w CKI. Obrazy są artystycznym przeka-
zem duszy i myśli malarek. Dlatego są tak bardzo różne pod 
każdym względem. Są martwe natury, krajobrazy i portrety. 
Są szkice ołówkiem, akwarele i  farby olejne. Wszystko inne, 
w swoim stylu, niepowtarzalne. Autorkami obrazów są: Jo-
lanta Jabłońska, Elżbieta Roszczyk, Teresa Urbańska, Patrycja 
Płóciennik, Małgorzata Hajduk, Krystyna Siarkiewicz Derek, 
Krystyna Ambroziak, Renata Poncyliusz i Joanna Miesztalska.  
Artystki przybyły na wernisaż wraz z rodzinami i przyjaciółmi. 
Wystawę uroczyście otworzył dyrektor Centrum Kultury Iza-
belin janusz Marciniak. Prace można oglądać do 4 kwietnia 
br. w holu Centrum Kultury Izabelin. Wernisaż uświetnił też  
występ chóru seniorów Echo. 

Iwona Mazurek

MĘŻCZYZNA Z KIJOWYM PESELEM
W niedzielny wieczór 19 marca br. 
w Centrum Kultury Izabelin wystą-
pił „Mężczyzna z kijowym peselem” 
czyli rewelacyjny Piotr Bałtroczyk. 
Kabareciarz wykazał się ogromnym 
poczuciem humoru, dystansem do 
samego siebie i wielką  uważnością 
na to, co się dzieje w świecie i wokół 
nas. Opowiadał skąd bierze inspira-
cje do nowych skeczy i jak wygląda 
jego życie, jego pasje i jego rela-
cje z innymi ludźmi. Przez pryzmat 
dowcipu dowiedzieliśmy się jakie ma 
wartości, co lubi robić w wolnych 
chwilach, jak wygląda życie polskich 
artystów wszelkiej maści. Wszystko 
podane w lekkiej formie gotowej do 
przełknięcia. Dla mnie Piotr Bałtro-

czyk to synonim klasy, profesjonalizmu, dystansu do życia i tego 
co nas spotyka. Oby więcej takiej rozrywki było na naszym rynku.

Iwona Mazurek, fot. J.Marciniak
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W SKRÓCIE

VI MAZOWIECKI 
FESTIWAL PIOSENKI

- IZABELIN 2017
18 marca w Centrum Kultury Iza-

belin odbyły się eliminacje do 
VI Mazowieckiego Festiwalu Piosen-
ki - Izabelin 2017.  Po wysłuchaniu 69 
solistów, 2 duetów i 3 zespołów jury 
w składzie: Krzysztof Mroziński – prze-
wodniczący Rady, Paweł Słoniowski – 
członek Rady i  Janusz Marciniak – czło-
nek Rady postanowiło zakwalifikować do 
udziału w Festiwalu 20 osób, 2 duety i 3 
zespoły.

Są to:
1. Gabrysia Zalewska
2. Anna Gąsiorkiewicz
3. Maja Młodzińska
4. Urszula Dorosz
5. Zespół Rokendrolki
6. Roksana Ziemińska
7. Justyna Galaszewska
8. Marta  Marat
9. Olga Jagieło
10. Zuzanna Lietz
11. Kamil Kieszkowski
12. Julia Perz
13. Zespół Wydźwięk
14. Amelia Andryszczyk
15. Zuzanna Bomze
16. Alicja Szemplińska
17. Alicja Stypik
18. Natalia Czapla
19. Natalia Napiórkowska i Mateusz 
Wierzbowski
20. Zespół Wokalny Sweet Angels
21. Aleksandra Matuszczyk
22. Piotr Zubek
23. Anna Nguyen Viet
24. Barbara Małecka
25. Kinga Kołodziej i Tomasz Baracz

Ponadto 14 osób zostało wyróżnionych 
zaproszeniem do udziału w profesjonal-
nych warsztatach wokalnych, które po-
prowadzi Anna Stokalska:

1. Helena Jerzak Vel Dobosz
2. Amelia Zbucka
3. Zuzanna Przedpełska
4. Julia Rańda
5. Michalina Dudziej
6. Iga Kusztal
7. Pola Radoń
8. Julia Gąsiorkiewicz
9. Julia Sawicka
10. Julia Karpińska
11. Nina Wójcik
12. Alicja Kłosińska
13. Aleksandra Merchel
14. Olga Lipińska

„PRZEBÓJ SEZONU”

Doborowa obsada, salwy śmiechu, bolące brzuchy to efekt komedii  nieprzewidywalnej 
pt. „Przebój sezonu”, którą wystawiliśmy na scenie Centrum Kultury Izabelin w piątek 

17 marca 2017. Krzysztof Jaroszyński wyreżyserował sztukę o tym, że życia nie można 
zaplanować i że niewiele możesz wiedzieć o swojej przyszłości. Dziś  jesteś na szczycie, 
a następnego dnia dotykasz dna. Rewelacyjny Michał Milowicz w podwójnej roli głównej, 
Daniela Wieloraka – uwielbianego aktora znanego z reklam telewizyjnych oraz Staśka 
wielokrotnego bigamisty, to mistrzostwo gry aktorskiej. Jeśli dołączymy do tego rewela-
cyjne, piękne  aktorki Ewę Kulkińską i Katarzynę Jamróz oraz komicznego Andrzeja Bei 
Zaborskiego, to wszyscy razem tworzą mieszankę wybuchową. Historia, którą obejrze-
liśmy jest z życia wzięta i choć niemożliwie zakręcona, to nie ma sytuacj bez wyjścia.  
Publiczność zachwycona przedstawieniem nagrodziła aktorów gromkimi brawami.

Iwona Mazurek
fot. G.Nowicki

Festiwal cieszy się niesłabnącą popularno-
ścią wśród młodych wokalistów z Mazow-
sza. Niektórzy przyjeżdżają do nas po raz 
kolejny, a są i tacy, którzy śpiewają w Iza-
belinie co roku! Wierzymy, że to miła at-
mosfera i wysoki poziom festiwalu przycią-
gają do nas uczestników.

Już dziś zapraszamy do Centrum Kultury 
Izabelin 23 kwietnia 2017 na Koncert Fina-
łowy, podczas którego wyłonieni zostaną 
zwycięzcy.

KD, fot. G. Nowicki
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Z ŻYCIA GMINY

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW 

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa 
z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie 

przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. 2016 poz. 2249). 
Wprowadza ona m. in. ważne zmiany w systemie przepisów 
regulujących usuwanie drzew i krzewów.

Od 1 stycznia br. zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu nie 
jest  wymagane w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na 
nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych 
i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. Oba warunki muszą zostać 
spełnione jednocześnie, żeby usunięcie mogło nastąpić bez 
kontroli administracyjnej. Nie jest wymagane wówczas spełnienie 
dodatkowych przesłanek z innych punktów art. 83f ust. 1 ustawy, 
takich jak obwód drzewa na wysokości 130 cm. 

Od 1 stycznia br. zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów nie jest 
także wymagane w przypadku usuwania drzew i krzewów w celu 
przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania 
rolniczego.

Na nieruchomościach stanowiących własność osób prawnych lub 
gdy usunięcie drzewa lub krzewu jest związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej wprowadzono zmiany dotyczące 
obwodów drzew, których usunięcie nie wymaga wystąpienia 
z wnioskiem o zgodę. Po zmianie wartości te nie mogą przekroczyć 
100 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu 
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu 
klonolistnego) albo 50 cm (w przypadku pozostałych gatunków 

drzew). Zmiany nastąpiły też w przypadku uzyskania zezwolenia na 
usunięcie krzewów. Od bieżącego roku  zezwolenie takie nie jest 
potrzebne w przypadku usuwania krzewu albo krzewów 
rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2.

Jeżeli usuwanie konkretnego drzewa lub krzewu będzie wiązało 
się z zabronionym oddziaływaniem na chronione gatunki roślin, 
zwierząt albo grzybów, należy uzyskać zezwolenie na działania 
dotyczące tych gatunków, które wydaje regionalny dyrektor 
ochrony środowiska albo Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

(Źródło: strona internetowa Ministerstwa  Środowiska: 
https://www.mos.gov.pl/srodowisko/przyroda/wycinka-drzew-i-
krzewow/)  

Powyższe zwolnienia od obowiązku uzyskania zezwolenia na 
usunięcie drzew lub krzewów nie odnoszą się do sytuacji drzew 
w lasach. 

Zgodnie ze stanowiskiem Starosty Warszawskiego Zachodniego 
przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku znoszące niektóre 
ograniczenia dla właścicieli nieruchomości prywatnych w zakresie 
usuwania drzew i krzewów rosnących na ich  działce nie dotyczą 
drzew w lasach. 

Wszelkie zabiegi w lasach prywatnych muszą być prowadzone 
zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją 
określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej.  W szczególnych 
przypadkach możliwe jest usunięcie drzew w oparciu o decyzję na 
wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

Organem, który sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach 
prywatnych jest starosta.  Drewno pozyskane w lasach podlega 
ocechowaniu przez starostę.

(Źródło: pismo Starosty Warszawskiego Zachodniego 
OŚ.6164.11.2017.PS z dnia 02 marca 2017 r.)

Zgodnie ze stanowiskiem Kampinoskiego Parku Narodowego 
utrzymany został także obowiązek uzgodnienia z dyrektorem 
parku narodowego zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów 
w granicach parków narodowych. 

Po wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. ustawy z dnia 16 
grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy 
o lasach (Dz. U. 2016 poz. 2249) treść art. 83 a ust. 3 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U.  2016 r. poz. 
2134 z późn. zm.) nie uległa zmianie i brzmi: 

„Zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu na 
obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach 
parku narodowego albo rezerwatu przyrody wydaje się 
po uzgodnieniu z dyrektorem parku narodowego albo 
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska”. 

(Źródło: pismo Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego 
DLzop/465/05/17 z dnia 22 lutego 2017 r.)

Referat Ochrony Środowiska
Urząd Gminy Izabelin
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Z ŻYCIA GMINY

ZBIÓRKA ODPADÓW ZIELONYCH I GABARYTÓW

Zmiana ustawy o ochronie przyrody 
spowodowała lawinowe wycinki 

drzew na prywatnych posesjach 
mieszkańców a co za tym idzie ogrom 
gałęzi do wywiezienia. 

Przypominamy, że zgodnie z zasadami 
odbioru odpadów, aby tego typu odpady 
zostały odebrane przez firmę BYŚ gałęzie 
nie powinny być dłuższe niż 1,5 m oraz 
powiązane w mniejsze lub większe pęczki.

Pozostałe odpady zielone tj. trawa, liście 
powinny być umieszczone w workach 
(zakupionych przez mieszkańca) oraz 
udostępnione na dzień wywozu wskazany 
w harmonogramie. Nie mogą być to jednak 
worki służące do selektywnej zbiórki.

Jeśli nie zostaną zachowane wymienione 
powyżej zasady odpady nie będą odbierane 

sprzed posesji mieszkańca.

Innym sposobem pozbycia się odpadów 
zielonych (a także innych podlegających 
segregacji) jest odwiezienie ich do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
na ul. Postępu 5 w Mościskach. 

Informujemy jednocześnie, że w tym roku 
wywóz odpadów wielkogabarytowych 
oraz elektrośmieci będzie się odbywał 
w miesiącu kwietniu a nie jak dotychczas 
w maju. Prosimy o zapoznanie się 
z terminami wskazanymi w harmonogramie 
oznaczonych czerwoną ramką. 

W ramach tych frakcji nie będą odbierane 
odpady remontowe i budowlane m. in. 
drzwi, okna armatura sanitarna oraz 
niekompletny sprzęt elektroniczny.

WÓJT GMINY IZABELIN
informuje o wywieszeniu 
wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do dzierżawy.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2147) 

niniejszym podaje się do publicznej 
wiadomości, że w siedzibie Urzędu 

Gminy Izabelin we wsi Izabelin 
C przy ul. 3 Maja 42 w terminie 

od dnia 20 marca 2017 r. do dnia 
10 kwietnia 2017 r. wywieszony 

będzie wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy. 

Izabelin C, dnia 07 marca 2017 r.

ZŁÓŻ WNIOSEK 
I ODDAJ ZA DARMO 

AZBEST  
Ruszył nabór wniosków na odbiór 

i unieszkodliwianie odpadów 
niebezpiecznych zawierających 

azbest 

Mieszkańcy gminy, którzy mają na swojej 
posesji zeskładowane odpady niebezpieczne 

zawierające azbest, mogą składać w Urzędzie 
Gminy Izabelin wnioski o sfinansowanie odbioru 
(pakowanie i załadunek), transportu i utylizacji 
(unieszkodliwiania) tychże odpadów.

Wnioski, które wpłyną do Urzędu są 
weryfikowane, a po weryfikacji przekazywane 
do realizacji firmie wyłonionej zgodnie 
z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Gmina nie finansuje demontażu pokryć 
dachowych.

W 2016 r. w ramach prowadzonej akcji na koszt 
gminy unieszkodliwiono 56 tony odpadów 
niebezpiecznych zawierających azbest.

Dodatkowych informacji udzielają 
pracownicy Referatu Ochrony 
Środowiska - Urząd Gminy Izabelin, 
pokój nr 3 w godzinach: 
pon. 9.00-18.00, wt.- pt. 8.00 - 16.00, 
tel. (22) 722-89-31.

LIST OTWARTY W SPRAWIE

KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Warszawa, dn. 13 lutego 2017 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MNISTERSTWO FINANSÓW 

SZEF KRAJOWEJ 
ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Marian Banaś

Szanowni Państwo,

1 marca rozpocznie funkcjonowanie 
Krajowa Administracja Skarbowa. Jest ona 
połączeniem administracji podatkowej, 
Służby Celnej oraz kontroli skarbowej.

Dążymy do ciągłej poprawy jakości 
obsługi naszych interesariuszy - 
podatników i przedsiębiorców. Dlatego 
uznaliśmy, że połączenie tych trzech 
administracji w jedną pozwoli na lepsze 
wykorzystanie ich możliwości przynosząc 
korzyści, zarówno z punktu widzenia 
podatników, jak również z punktu 
widzenia naszego budżetu. Wszystkie 
urzędy będą respektować zasady, 
które przewiduje Konstytucja Biznesu. 
Przedsiębiorcy otrzymają przyjazną 
interpretację przepisów, a do kontaktu 
z urzędem skarbowym będą zobowiązani 
tylko w niezbędnych przypadkach i w taki 
sposób, aby nie zakłócać prowadzonej 
działalności gospodarczej.

Podstawą dokonanych zmian była 
potrzeba zwiększenia skuteczności 
i efektywności działania w obszarze 
danin publicznych. Chcemy, aby kontrole 
kierowane były przede wszystkim do tych, 
którzy działają nieuczciwie i nie rozumieją 
jak ważnym dobrem jest wspólny budżet, 
zasilany przez nas wszystkich. Zwiększenie 
efektywności połączonej administracji 
skarbowej przełoży się na skuteczniejszą 
walkę z nieuczciwymi podatnikami, 
chroniąc tym samym tych, którzy rzetelnie 
rozliczają swoje podatki.

Zdaję sobie sprawę, że każda reforma 
zmienia dotychczasowy stan rzeczy, 
niemniej wdrażając Krajową Administrację 
Skarbową szczególnie dbamy o komfort 
i bezpieczeństwo naszych podatników.

Krajowa Administracja Skarbowa to mniej 
biurokracji, lepsza obsługa interesariuszy 
oraz większa ochrona uczciwej konkurencji 
i wolności gospodarczej.

www.kas.gov.pl 
Krajowa Administracja Skarbowa
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Z ŻYCIA GMINY

INFORMACJA O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ  
W ROKU 2016 NA TERENIE GMINY IZABELIN

Na podstawie danych statystycznych 
(program EWID-99) Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Powiecie Warszawskim 
Zachodnim na terenie Gminy Izabelin 
w 2016 roku miały miejsce 152 
zdarzenia z udziałem straży pożarnych. 

Dla porównania w 2015 r. powstało 97 
zdarzeń. W 2016 r. powstało 29 pożarów 
w tym małych 29, natomiast w 2015 r. 
zaistniało 38 pożarów małych i jeden 
średni.  W 2016 r. wystąpiło 48 różnych 
miejscowych zagrożeń najwięcej na skutek 
silnych wiatrów i nietypowego zachowania 
zwierząt i owadów oraz kolizji i wypadków 
drogowych. 

Zanotowanych kilka alarmów fałszywych. 

Nastąpił ok. 30% spadek ilości pożarów. 
Przyczynami pożarów najczęściej była 
nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu 

W lutym 2017 roku na terenie gminy 
zanotowano zaledwie siedem różnych 

zdarzeń, w tym jeden niewielki pożar 
pozostałości  roślinnych w Laskach przy 
ul. Sokołowskiego. W dwóch przypadkach 
jednostki OSP w Laskach i Izabelinie 
zadysponowane były w dniu 8 lutego do 
pożaru poza teren gminy do Dziekanowa 
Polskiego gm. Łomianki, gdzie palił się 
dwupiętrowy drewniany budynek mieszkalny 
oraz w dniu 16 lutego na pograniczu Lasek 
i Klaudyna  (ul. Klaudyńska) miał miejsce 
pożar na balkonie budynku mieszkalnego, 
palił się sprzęt do pracy w ogrodzie. Wśród 
miejscowych zagrożeń wymienić należy: 

W dniu 3 lutego w Izabelinie B ul. 3 Maja 
skrzyżowanie z ul. Sienkiewicza kolizja dwóch 
samochodów osobowych, przypuszczalnie 
na skutek wymuszenia pierwszeństwa 
przejazdu. Bardzo poważnie zniszczony 
samochód Fiat Stilo. W działaniach 
ratowniczych uczestniczyła OSP w Laskach. 

się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki, 
nieostrożność dorosłych przy posługiwaniu się 
materiałami łatwopalnymi. 

Najwięcej pożarów (10) powstało w budynkach 
mieszkalnych, lasach (6) i pozostałościach 
roślinnych (7). Najwięcej pożarów było 
w Izabelinie C  49, w Laskach 31, w Izabelinie 
B 21, w Truskawiu i Zaborowie Leśnym  20, 
w Hornówku 15, w Mościskach 8, w Sierakowie 
i Pociesze 7.  

W działaniach ratowniczych i gaśniczych 
w ciągu 2016 roku na terenie gminy wzięło 
udział 950 strażaków OSP i PSP oraz 226 
samochodów OSP i PSP, stosunek wozów 
OSP i PSP biorących udział w akcjach 
wynosił 10:1. Jednostki OSP w Laskach 
i Izabelinie 4 krotnie prowadziły działania 
również ratowniczo-gaśnicze na terenie M. 
St. Warszawy. 

Stan wyposażenia jednostek OSP w samochody 

pożarnicze z wyposażeniem przedstawia się 
następująco: 1 lekki samochód gaśniczy w OSP 
w Izabelinie, 1 lekki samochód ratownictwa 
technicznego w OSP Laski (zakupiony pod 
koniec 2016 r.), 2 ciężkie samochody gaśnicze 
wodno pianowe OSP Laski i Izabelin, 1 średni 
samochód gaśniczy, terenowy OSP w Laskach, 
2 średnie samochody gaśnicze wodno pianowe 
OSP w Izabelinie i Laskach do wycofania 
w 2017 roku (eksploatowany ponad 40 lat), 
1 średni samochód podnośnik hydrauliczny 
OSP w Laskach, 2 przyczepy jednoosiowe 
ze sprzętem przeciwpowodziowym OSP 
w Laskach i Izabelinie, 1 łódź ratownicza na 
przyczepie z silnikiem zaburtowym, 1 lekki 
samochód ratownictwa wodnego (ciągnik do 
łodzi).

płk  mgr inż. Edward Gierski 

INTERWENCJE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W GMINIE IZABELIN 
W LUTYM 2017 ROKU

W dniu 14 lutego br. w Truskawiu ul. 3 
Maja w pobliżu posesji nr 142 wypadek 
komunikacyjny dwóch samochodów 
osobowych, kierowcy samochodów w tym 
jeden obywatel Ukrainy odnieśli obrażenia 
i zostali odwiezieni  do szpitala przez zespół 
pogotowia ratunkowego. W działaniach 
ratowniczych brały udział OSP w Izabelinie 
i Laskach. Przybyły również inne jednostki 
straży pożarnych oraz policja. 

W dniu 22 lutego w Mościskach przy 
ul. Estrady róg Energetycznej została 
potrącona przez samochód piesza osoba. 
OSP w Laskach udzieliła pomocy ekipie 
pogotowia ratunkowego oraz zapewniła 
kierowanie ruchem drogowym. 

W dniu 24 lutego w Laskach przy ul. 
Brzozowej oraz w Izabelinie w dniu 15 
lutego przy ul. Kuncewicza usunięto drzewa 
stwarzające zagrożenie dla mieszkańców. 

W dniu 18 lutego w Błoniu na akwenach 

przez cały dzień OSP w Izabelinie i Laskach 
brały udział w ćwiczeniach ratownictwa 
lodowego przy pomocy specjalistycznego 
sprzętu tzw. sani lodowych.

płk  mgr inż. Edward Gierski 

W deklaracji PIT wpisz:
KRS 0000116212

oraz cel szczegółowy:
OSP Izabelin 
ul. Matejki 33
05-080 Izabelin

Dziękujemy, strażacy z OSP Izabelin
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Z ŻYCIA GMINY

HISTORIA POMNIKA POLEGŁYCH I KAPLICZKI W SIERAKOWIE

Na zebraniu mieszkańców wsi 
Sieraków podjęto decyzję o budowie 

pomnika poległych i pomordowanych 
w latach 1939-1945. 

Jak zwykle chętnych do pracy było 
niewielu. Mimo oporu działania wstępne 
ruszyły. Rozpoczęto od uzyskania 
zgody władz wojewódzkich na budowę 
pomnika i modernizację kapliczki wiejskiej 
zlokalizowanej obok siebie. 

Nasza propozycja spodobała się 
w Wydziale Architektury i uzyskała 
akceptację, natomiast nie przypadła 
do gustu w komórce nadzoru PZPR 
przy Urzędzie Wojewódzkim. PZPR  
stwierdził, że nie ma zgody na stawianie 
pomnika AK obok istniejącej kapliczki, 
zaś architekt chciał, by kapliczka 
i pomnik stały obok siebie. Problem 
rozwiązał się sam. PZPR zniknął, 
architekt pozostał i nastąpił koniec 
sporu.

Opracowano cztery szkice - warianty 
pomnika i kapliczki obok siebie. Szkice 
zostały przekazane jako podstawa do 
opracowania rysunków architektonicznych 
przez Studenckie Biuro Architektoniczne (za 
odpłatnością). Nie było umowy pisemnej 
ani kwoty za usługę. Egzekutor Biura 
Studenckiego przedstawił rysunki i zaczął 
negocjować sumę za usługę. Zorganizowano 
spotkanie zamawiającego i wykonawcy 
przy współudziale Firmy Polonijnej, która 
zaproponowała rozwiązanie płatności. 

Wykonawca określi sumę pieniędzy za 
usługę,  a Firma Polonijna ją dopisze 
do innej umowy. Na tym sprawa została 
zakończona. 

W tym samym czasie sołtys Henryk 
Wasilewski opracował listę 35 osób, których 
nazwiska miały się znaleźć na tablicy. 
Ustalono również, że kapliczka w Sierakowie 
została wybudowana w 1895 roku. Rysunki 

pomników i wykaz osób trafiły do Gminy 
Stare Babice, w celu uzyskania zgody na 
sfinansowanie tablicy wykonanej w brązie. 
Po uzyskaniu zgody, tablicę wykonały 
Zakłady Budowy Traktorów w Ursusie, 
a zapłaciła Gmina Stare Babice. Gdy 
tablica została przywieziona do Sierakowa 
wzbudziła wielkie zainteresowanie ludności, 
która była ciekawa jakie nazwiska zostały 
umieszczone na tablicy a które pominięto. 
W naród wstąpił duch patriotyzmu lokalnego 

i ochoczo przystąpiono do budowy pomnika 
i modernizacji kapliczki.

Były też negatywne aspekty tej sprawy m.in. 
oświadczenie KPN-u, że tablica kwalifikuje 
się do ustawienia na cmentarzu, ze względu 
na imienny wykaz nazwisk oraz pretensje 
niektórych mieszkańców, że pominięto 
6 nazwisk na tablicy. Po wielu latach 
dyrekcja KPN-u zdecydowała się oficjalnie 

wyświęcić pomnik, podczas którego 
słowem nie wspomniano, kto jest 
autorem pomnika i kim są wykonawcy.  
Pani sekretarz gminy w Starych 
Babicach miała duże nieprzyjemności, 
a także groźbę rozprawy sądowej za 
wydanie pieniędzy bez uzgodnienia 
z kompetentnymi władzami KPN. 
Ostatecznie do rozprawy nie doszło. 
Brakujące  sześć  nazwisk umieszczono 
na drugiej tzw.  małej  tablicy. 

Maszt wykonany ze stali konstrukcyjnej 
po kilkunastu latach uległ korozji i stał 

się złomem. Obecnie wójt Gminy Izabelin 
podjął decyzję o wykonaniu nowego 
masztu z materiału odpornego na korozję. 
Mała tablica została zdemontowana 
przez ucznia z Sierakowa, ze szkoły 
w Izabelinie. Interweniowała w tej sprawie 
u wychowawcy pani sołtys Grażyna Fluder, 
niestety nieskutecznie, bo szkoła nie życzy 
sobie policji.

Marian Wasilewski, fot. I. Mazurek

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany informuje, iż 
podobnie jak w latach poprzednich, w związku z akcją składania 
zeznań podatkowych za rok 2016 zaplanowane zostały dyżury 
pracowników urzędu w siedzibach gmin. Podczas tego dyżuru 
zainteresowane osoby będą mogły uzyskać informacje dotyczące 
sposobu korzystania z platformy e-Deklaracje oraz wyjaśnić 
wątpliwości związane z prawidłowym sporządzeniem zeznania 
podatkowego. Przewidywany termin dyżuru w Urzędzie Gminy 
Izabelin to piątek, 31.03.2017 r godz. 9:00-14:00

Ponadto, w ramach wzajemnej współpracy, Naczelnik zwraca 
się z prośbą o upowszechnienie w Państwa Urzędzie oraz na 
terenie gminy w tym za pośrednictwem lokalnych mediów 
również następującej informacji:

• w dniach 27 – 28 kwietnia 2017r czas pracy urzędów 
skarbowych zostanie wydłużony i w tutejszy Urząd Skarbowy 
będzie otwarty od godz. 8:00 do 18:00.

Z up. Naczelnika Urzędu Skarbowego
Łukasz Banach

Zastępca Naczelnika

POMOC W ROZLICZENIU PIT-u 
W URZĘDZIE GMINY IZABELIN



8

SPORT

NAJWAŻNIEJSZE W ŻYCIU JEST BYĆ CIEKAWYM, 
WARTOŚCIOWYM CZŁOWIEKIEM…

z Piotrem Siemińskim - stypendystą sportowym Gminy Izabelin rozmawia Iwona Mazurek

Piotr, jest tyle różnych dyscyplin 
sportowych. Twoim wyborem jest 
pływanie. Jak to się stało, że właśnie ten 
sport stał się dla Ciebie tak ważny?
Wszystko zaczęło się od mojej starszej o 3 
lata siostry, którą rodzice posłali do klasy 
sportowej w szkole podstawowej na ul. 
Mścisławskiej. Kontynuowałem tradycję 
rodzinną i tak jak ona, też trafiłem do 
klasy sportowej, do tej samej szkoły. Przez 
pierwsze sześć lat nie byłem zachwycony 
pływaniem, ale gdy pojawiły się pierwsze 
sukcesy, mój stosunek do tego sportu 
zaczął się zmieniać i z biegiem czasu 
pokochałem pływanie.

Jak długo trenujesz? 
Profesjonalne treningi mam od 4 lat, 
natomiast w moim klubie trenuję już 10 lat.

Jak wygląda Twój normalny, przeciętny 
dzień?
Wstaję codziennie przed 5 rano, by zdążyć 
na trening. O szóstej wskakuję do wody, 
potem na 8.50 jadę do szkoły i uczę się do 
15.00. Po szkole zazwyczaj mam siłownię 
przez około godzinę. O 17.00 ponownie 

wskakuję do wody i około 
19.00, czasem trochę później 
jestem w domu. Kolacja, 
odrabianie lekcji i około 21.00 
kładę się spać.

Piotrek, masz 17 lat, 
a gdzie czas na dziewczyny 
i imprezy?
Jak jest potrzeba, to 
znajduję czas i na to. Choć 
zajęć dodatkowych mi nie 
brakuje. Same treningi to 26 
godzin tygodniowo, do tego 
nauka 3 języków obcych, co 
daje w sumie ok. 30 godzin. 
Mimo tego wydaje mi się, że 
mam więcej czasu wolnego 
niż moi koledzy, którzy nie 

robią nic dodatkowego poza szkołą. To 
jest kwestia organizacji np. podczas jazdy 
autobusem uczę się do sprawdzianu i te 
pół godziny wystarcza mi, by się dobrze 
przygotować. Przez pływanie nie cierpi 
moje życie towarzyskie. W weekend mam 
czas wyjść z kolegami i dobrze się bawić.

Jakie są Twoje największe osiągnięcia 
sportowe?
Największym osiągnięciem do tej pory 
są rekordy Polski. Biłem je dotąd 14 
razy, a aktualnie mam 6 rekordów Polski 
zapisanych w tabelach. W roku 2016 
przywiozłem z zagranicznych mitingów 6 
złotych medali. Podsumowując, w zeszłym 
sezonie (2015/16) wygrałem wszystko, co 
się dało w mojej kategorii wiekowej i to 
było takie „wow” (śmiech).

W jakim Klubie trenujesz?
Trenuję w klubie UKS Warszawa na 

Żoliborzu na ul. Potockiej.

Jakie słabości ma Piotr Siemiński?
Słabość o dziwo mam do jedzenia, mimo 
że muszę przestrzegać diety ustalonej 
przez dietetyka.

Jaką dietę stosujesz?
Chodzi głównie o balans między ilością 
węglowodanów, białka i tłuszczów 
w posiłku oraz o ich jakość. Najprościej 
rzecz ujmując, to oznacza zero fast 
foodów, zero
słodyczy i innych niezdrowych rzeczy, dużo 
mięsa (głównie indyk i wołowina), ryż, 
kasze, dużo warzyw oraz równe odstępy 
między posiłkami. Czasem jak się skuszę 
np. na Mc Donalda, to potem trudno mi 
wrócić do mojej diety, więc staram się to 
robić jak najrzadziej. 

Inną moją słabością jest taki wewnętrzny 
upór, że czegoś nie zrobię. Jest to 
związane z treningami. Przykładowo 
trener mnie wkurzył albo jestem strasznie 
zmęczony, albo uważam, że nie ma 
sensu wykonywanie katorżniczej pracy 
w sytuacji, kiedy nie mam siły podnieść 
się z łóżka. Wtedy nie ma opcji, żeby mnie 
z domu wyciągnąć. W sporcie to trener 
decyduje, kiedy się odpuszcza, a kiedy 
trzeba iść do przodu. Czasem zdarza się, 
że to jednak ja decyduję. To są takie moje 
małe „lenistewka” (śmiech).

Jakie są Twoje marzenia?
Mam wiele marzeń. Jeśli chodzi o te 
sportowe, to klasyka – złoty medal Igrzysk
Olimpijskich i pobicie rekordu świata, 
najlepiej na tych samych igrzyskach – to 
jest szczyt moich marzeń. Wcześniej, jak 
miałem 14 lat to marzyłem, by zdobyć 

Wójt Gminy Izabelin po zasięgnięciu 
opinii Komisji Stypendialnej od 

kilku lat przyznaje stypendia sportowe 
młodym sportowcom z naszej gminy. 
O przyznanie stypendium mogą 
ubiegać się przedstawiciele wszystkich 
dyscyplin sportowych, którzy osiągają 
wysokie wyniki we współzawodnictwie 
sportowym, są w wieku od 14 do 25 lat 
i mieszkają na terenie Gminy Izabelin.

Stypendium w wysokości do 500 zł 
przyznawane jest na okres 1 roku 
kalendarzowego.  W tej edycji od stycznia 
do grudnia 2017 r. przyznano stypendium 
m.in. Piotrowi Siemińskiemu, z którym 
wywiad przedstawiamy Państwu poniżej.
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pierwszy złoty medal Mistrzostw Polski 
w pływaniu i jednocześnie pobić rekord 
naszego kraju.

Udało Ci się?
Tak, teraz chcę zrobić to samo, tylko 
na poziomie światowym. Jeśli chodzi 
o marzenia życiowe, to chciałbym 
znać dobrze 4 obce języki, studiować 
psychologię na Harvardzie. Dla mnie 
najważniejsze w życiu jest być ciekawym 
i wartościowym człowiekiem. Oprócz 
pływania mam wiele innych pasji i moim 
ogromnym marzeniem jest, by mieć na to 
wszystko czas, żeby móc zrealizować to 
wszystko, co mam w głowie.

Jak myślisz, co albo kto Ci pomógł dojść 
do tego momentu, w którym jesteś dzisiaj?
Mam świetnych rodziców, którzy zawsze 
mnie wspierali we wszystkim co robiłem 
i za to bardzo im dziękuję. Poza pływaniem 
próbowałem jeszcze kilku innych dyscyplin 
sportowych m.in. jeździectwa, judo, 
biegania, dwuboju (tj. wstęp do pięcioboju 
nowoczesnego). W każdej z tych 
dyscyplin (oprócz jeździectwa) osiągałem 
najwięcej ile na mój wiek mogłem i wtedy 
zaczynałem się nudzić. Rodziców trochę to 
denerwowało, mówili, że mam słomiany 
zapał, ale mimo wszystko wspierali mnie 

w moich nowych wyborach. 

W pływaniu nie brakuje mi wyzwań, bo 
w zeszłym sezonie osiągnąłem wszystko co 
się da, ale ten rok stawia przede mną nowe 
cele (Mistrzostwa Europy) i moją ambicją 
jest znów wygrywać. Oczywiście osobą, 
bez której nie byłoby mojego sukcesu jest 
główny trener – Pan Maciej Białek oraz 
cały sztab ludzi, którzy współpracują, by 
ułatwić mi treningi i start w zawodach. 
Myślę tu o fizjoterapeutach, którzy 
przygotowują mięśnie, dietetykach, którzy 
dbają o ciało, psychologach dbających 
o mentalność i psychikę. Jest wiele osób, 
które pracują na ten sukces razem ze mną. 

Mentalnie na moje miejsca na podium 
pracuje cała moja rodzina. Mam 
artystyczną rodzinę, są to ludzie bardzo 
inteligentni. Z mamą, babcią, ciocią czy tatą 
rozmawiamy o wierze, Bogu, literaturze, 
historii czy filozofii i wtedy widzę, jak 
wiele jeszcze nie wiem. To z kolei tworzy 
przyjemny dla mnie kontrast z podobnymi 
rozmowami między mną a rówieśnikami, 
które pokazują, że jednak nie jest z moją 
wiedzą tak źle (śmiech). Mam świadomość, 
że to dzięki moim bliskim jestem na takim 
poziomie. To mama zawsze dobierała mi 
literaturę, którą warto przeczytać oprócz 
lektur szkolnych. Rozmowy z panią 

psycholog też dużo mi dały. To wszystko 
ukształtowało mnie jako człowieka, którym 
dzisiaj jestem i dało odpowiedni stosunek 
do wiedzy, nastawienie do życia. Altruizm 
swoją drogą, ale nauczyłem się też być 
takim mądrym egoistą.

Piotrze, jak na swój młody wiek jesteś 
niesamowicie dojrzały, odpowiedzialny, 
dobrze zorganizowany, pracowity 
i pozytywnie nastawiony do świata. Ludzie 
z takimi cechami charakteru osiągają 
szczyty swoich największych marzeń, 
czego z całego serca Ci życzę. I ogromnie 
się cieszę, że mogłam Cię poznać.
Dziękuję Ci za rozmowę.

Walerian Remiszewski urodzony 9.12.1824 r. w Krasnym Stawie, 
zmarł w 1863 r., major, dowódca oddziału powstańczego w rejonie 
Kampinosu „Dzieci Warszawskie”, był synem Karola, oficera armii 
Królestwa Polskiego.  Zmarł w Budzie Zaborowskiej 14.04.1863 roku.

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH... 

To stare porzekadło przyświeca serii działań, jakie podejmu-
jemy  w celu aktywizacji ruchowej naszych mieszkańców. 

Mamy przecież wspaniałe warunki terenowe do uprawiania 
wielu dyscyplin sportowych nie wymagających drogiej infra-
struktury. 
Po udanej zimowej akcji nauki jazdy na łyżwach uczniów Zespołu 
Szkół w Izabelinie (12 klas z budynku przy 3 Maja) w przygotowa-
niu mamy między innymi  zajęcia nordic walking i imprezy biegowe. 
Bardzo zależy nam na szerokim udziale naszych mieszkańców z róż-
nych grup wiekowych, dla każdego znajdziemy ten rodzaj aktywności 
fizycznej, który daje radość i poprawia kondycję.  Wystartowała już 
grupa nordic walking. Pod okiem wykwalifikowanego trenera spacery 
odbywać się będą w każdą niedzielę w godz. 17.00-18.30. Oczekuje-
my na wszystkich chętnych. Start z parkingu przy CKI. Udział w zaję-
ciach jest bezpłatny. Wielu naszych mieszkańców biega rekreacyjnie 
uliczkami i ścieżkami naszej gminy. To zainspirowało nas do zorga-
nizowania biegu śladami powstańców styczniowych. Z Truskawia do 
Mogiły Powstańców pobiegniemy 22 kwietnia. Będzie można spraw-
dzić się w terenie, poznać sąsiadów ogarniętych tą samą pasją, a po 
biegu wspólnie zadumać nad historią naszej ziemi. 
Regulamin biegu, szczegółową mapę i kartę zgłoszenia znajdziecie 
Państwo na stronie CKI. Zapisy przyjmuje p. Jarosław Włodarczyk:  
mail: sport@centrum.izabelin.pl, tel. 512 239 634. Poszukujemy 
osób, które włączą się do naszych działań: absolwentów AWF-u, 
pasjonatów sportu oraz tych, którzy pragną aktywnie wypoczywać. 
Czekamy na Państwa odzew.                                                                                                                                      

MŁ
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Ponad stu zawodników z całej Polski 
stanęło w sobotę 4 marca br. na 

starcie zawodów karate organizowanych 
przez Mazowiecką Szkołę Walk KARATE-
DO KUMA-DE.  

Zawodnicy walczyli w Turnieju o Puchar 
Burmistrza Miasta Sochaczew w hali 
MOSiR-u przy ul. Kusocińskiego 2. Najwięcej 
medali (9) zdobyli podopieczni ze szkoły 
walk KUMA-DE, którą prowadzą Piotr 
Słaby i Dominik Seroka (instruktor karate 
w Centrum Kultury Izabelin). Z sekcji 
w Izabelinie wystartowało 8 zawodników: 
Kalina Krajewska, Aleksandra Grzelak, Maja 
Dobrosielska, Ania Piec, Michał Giziński, 
Xavier Dąbrowski, Jan Dobrosielski oraz 
Ignacy Kalinowski.

Oto wyniki turnieju

Maluchy - KIHON 2010 i młodsi

Dziewczynki

1. Lena Sałacińska (KUMA-DE)

2. Kalina Krajewska (KUMA-DE)

3. Aleksandra Grzelak (KUMA-DE)

3. Maja Dobrosielska (KUMA-DE)

Chłopcy:

1 Tymoteusz Pura (RONIN Dąbrowa Górnicza)

2. Michał Giziński (KUMA-DE)

3. Szymon Bielecki (SOKUDO Otwock)

3. Maciej Giergiela (SOKUDO Otwock)

KATA

Dziewczynki i chłopcy 2010 i młodsi

1. Lena Sałacińska (KUMA-DE)

2. Szymon Bielecki (SKUDO Otwock)

3. Michał Giziński (KUMA-DE)

3. Oliwia Dudzik (RONIN Dąbrowa Górnicza)

KATA 

Chłopcy 2004-2006

1. Iwo Tarczuluk (KARATEKA Milanówek)

2. Cezary Mazurek (SOKUDO Otwock)

3. Mateusz Jakubowski (KUMA-DE)

3. Bartosz Sałaciński (KUMA-DE)

W weekend  11 marca br. 4 osobowa grupa 
zawodników KUMA-DE była na Pucharze 
Europy w Karate, który odbywał się 
w Dąbrowie Górniczej. W zawodach wzięły 
udział 44 kluby z 9 Państw. Nasi karatecy nie 
próżnowali i podobnie jak młodsze roczniki 
(tydzień wcześniej), wrócili z 4 medalami! Na 
podium stanęli:

2 miejsce kata stylowe Bartosz Sałaciński 
(chłopcy)

2 miejsce Sensei Piotr Słaby kumite Masters

KARATECY Z IZABELINA 
ZDOBYWAJĄ MEDALE…

2 miejsce kata stylowe Sensei Dominik Seroka 
(senior)

3 miejsce kata wszystkie style Sensei Dominik 
Seroka (senior)

Wszystkim zawodnikom małym 
i dużym serdecznie gratulujemy zwycięstwa 
i życzymy dalszej wytrwałej pracy i kolejnych 
sukcesów. 

 Iwona Mazurek, fot. Emilia Mazurek
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FERIE ZIMOWE W CKI
ZIMA, ACH TA ZIMA…

Ferie zimowe w województwie 
mazowieckim  przypadły w tym roku 

od 13 do 24 lutego. Było wyjątkowo 
śnieżnie i mroźnie. Centrum Kultury 
Izabelin jak co roku przygotowało 
bogatą ofertę, w której każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. 

Chętnych nie brakowało. Nowością była 
nauka jazdy na nartach biegowych, która 
odbywała się na terenie boisk sportowych 
Orlik 2012 i była możliwa dzięki temu, 
że natura nie poskąpiła nam białego 
puchu.  Nasi uczniowie mogli też jeździć 
na łyżwach na świeżym powietrzu, na 
sztucznym lodowisku, a także uczestniczyć  
w zajęciach sportowych przy szkole 
w Izabelinie. 

Był też bal kostiumowy na lodowisku 
z wodzirejem, który obfitował w gry, 
zabawy i konkursy. 

Na zimowe poranki i popołudnia, Centrum 
przygotowało 20 ciekawych  filmów w Kinie 
za Rogiem. Były bajki oraz pełnometrażowe 
filmy fabularne. 

Nasi młodzi mieszkańcy na nudę nie mogli 
narzekać, ponieważ zorganizowano dla 
nich mnóstwo warsztatów i zajęć. 

Były tańce nowoczesne, warsztaty 
komputerowe, gry planszowe, szachy, 
zajęcia z piosenką, plastyka, malarstwo, 
decoupage, funiversity „Laboratorium 
kosmetyczne”. 

Dzieci mogły też obejrzeć przedstawienie 
teatralne pt. „Ola i Tolek w dalekiej podróży”. 
W feriach zimowych organizowanych przez 
CKI udział wzięło ponad 1000 osób. Dwa 
tygodnie szybko minęły i czas wracać 
do szkoły, a na kolejne zimowe atrakcje 
będzie trzeba poczekać kolejny rok.

Iwona Mazurek
fot. G. Nowicki
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IRLANDIA W IZABELINIE

W wigilię Dnia Świętego Patryka 16 marca br. w naszym 
Centrum obchodziliśmy jedno z największych świąt 

Irlandii. Kraju pogodnych, otwartych ludzi, pełnych pasji 
i ciekawych obyczajów. 

Były opowieści o zielonej wyspie, wspaniałych krajobrazach, 
bogatej kulturze  oraz o  miłości do muzyki i tańca. Na scenie 
zagościło Macalla Trio, w składzie: Tomasz Biela (gitara), 
Ewelina Grygier (flet irlandzki),  oraz Małgorzata Mycek (śpiew, 
perkusjonalia). Artyści swoją muzyką zabrali publiczność 
w barwną podróż przez kulturę muzyczną i taneczną wyspy, od 
zamierzchłej tradycji po współczesne brzmienie tworzone przez 
młode pokolenie Irlandczyków. Wokalistka zespołu opowiadała 
o różnych formach śpiewu irlandzkiego. Uświadomiła nam, że 
tradycyjną formą śpiewu bez rytmu i akompaniamentu jest 
szenos, a flet poprzeczny  jest podstawowym instrumentem 
w Irlandii. To, że Irlandczycy kochają muzykę jest jasne jak 
słońce, bo nawet w swoim godle mają harfę. Trio zagrało piękne 
ballady o miłości, życiu, rodzinie. Było klimatycznie i swojsko. 
Małgorzata Mycek swoim anielskim śpiewem przeniosła nas do 
krainy magii, ciemnych lasów, zielonych pastwisk i nadmorskich, 
miejskich pubów. Flecistka Ewelina swoją wirtuozerią gry na flecie, 
dała upust najwspanialszym uczuciom tęsknoty, smutku, ale też 
ogromnej radości i zabawy. Całości dopełnił gitarzysta Tomasz, 
który czasem delikatnie, a czasem z pełną parą akompaniował 
obu paniom. To co wyszło od tej trójki koiło duszę, uspakajało 
myśli i relaksowało ciało.

Przy okazji koncertu dowiedzieliśmy się, że tradycyjny taniec 
irlandzki ma ponad 200 lat, ale to, co teraz się tańczy na wielu 
scenach świata, ma nie więcej niż  20 lat. Ciekawostką jest, że 80% 
tańca irlandzkiego tj. sport i współzawodnictwo. W Mistrzostwach 
Świata w tańcu irlandzkim bierze udział 5 tysięcy osób. Rekord 
świata w tym tańcu, to 38 uderzeń na sekundę. To wszystko 
wydaje się być niemożliwe, a jednak sami mieliśmy możliwość 
zobaczenia tego na scenie. Mateusz Wójcik (choreograf, reżyser, 
twórca widowiska „Usłyszeć taniec”)  i Bridget Madden  (światowej 
klasy tancerka tańca irlandzkiego), wystukali wiele klasycznych, 
ale i nowoczesnych tańców irlandzkich. Głośny tupot stóp, 
a jednocześnie lekkość podskoków i poruszania się na scenie, 
dały niesamowitą mieszankę  wizualno – słuchową. Nie wspomnę 
już o nogach publiczności, które same rwały się do tańca. 
Bridget opowiedziała nam trochę o sobie, o swojej miłości do 
tańca, który pozwolił jej zwiedzić świat, tańczyć na największych 
scenach i dawać lekcje innym, mniej doświadczonym. A wszystko 
zaczęło się 20 lat wcześniej, kiedy jako mała 8 letnia dziewczynka 
zobaczyła widowisko River Land, które ją szalenie zainspirowało. 
Jej mama również tancerka pokazała i nauczyła pierwszych 
kroków i tak,  raz zaszczepiona tupaniem, stepuje i tupie po dziś 
dzień. 

Iwona Mazurek, fot. Grzegorz Nowicki

Poniżej przedstawiamy Państwu wywiad z tancerzami: 
Mateuszem Wójcikiem i Bridget Madden.
Janusz Marciniak: Tworzycie świetną parę na scenie. Jak to 
się stało, ze razem tańczycie?
Mateusz Wójcik:  Nasza znajomość  zaczęła się 6 lat temu 
w Niemczech, gdzie razem pracowaliśmy przy produkcji dużego 
widowiska. Przygotowywaliśmy ten projekt przez 3 miesiące, 
zagraliśmy razem 80 spektaklów, a potem nasze drogi się rozeszły. 
Jednak zawsze wiedzieliśmy, że chcielibyśmy zrobić coś z Bridget 
razem. Od dłuższego czasu chciałem ją zaprosić do Polski i teraz 
wreszcie się udało. Zatańczymy razem na 4 koncertach w ramach 
różnych form stepowania w widowisku „Usłyszeć taniec”.

Iwona Mazurek: Co Pani najbardziej ceni w tym tańcu, co 
najbardziej urzeka?
Bridget Madden: Dla mnie ten taniec jest doskonały, zarówno 
jeśli chodzi o formę muzyczną jak i estetyczną. Bardzo inspiruje 
mnie rytm, dlatego  uwielbiam tańczyć w twardych butach tj. tych 
do stepowania. Jednak kocham również taniec w lekkich butach 
tzw. baletkach, za jego lekkość, grację i mowę ciała, którą można 
w tych butach wyrażać. Tańczę od dziecka i ten taniec zbudował 
we mnie ogromną dyscyplinę. Poza tym ludziom się wydaje, że 
ten taniec jest solowy. Nic bardziej mylnego, bo on jest jak gra 
zespołowa. To zmusza nas i jednocześnie daje umiejętności do 
pracy z ludźmi. A to z kolei,  prowadzi do celebrowania naszej 
kultury, chociażby w takich świętach jak dzisiejsze. 
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Młodzi artyści zbierają fundusze na wydanie płyty DVD „Usłyszeć taniec”. Jest to pierwsze w Polsce 
widowisko muzyki i tańca, oparte na różnych formach stepowania. W niecałe 3 lata zrealizowali 
blisko 90 wydarzeń w 48 miastach, występowali na zaproszenie  TVN, a ich muzykę puszczała 

Dwójka Polskiego Radia. Dzięki platformie crowdfundingowej WSPIERAM TO wykonawcy zbierają 
środki na wydanie płyty DVD Usłyszeć Taniec z nagraniem wyjątkowego spektaklu z Teatru 

Muzycznego w Łodzi. Jeśli chcą Państwo wesprzeć ich pasję i marzenia serdecznie prosimy o wejście 
na  https://wspieram.to/uslyszectaniec  i dokonanie choćby najmniejszej wpłaty.

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

TANECZNE POŻEGNANIE KARNAWAŁU

Jak co roku w karnawale mamy 
bale. W sobotę 25 lutego br. 

Centrum Kultury było najbardziej 
roztańczonym i rozśpiewanym 
miejscem w naszej gminie. 

Stało się to za sprawą zespołu The 
Music Machine, który grał na wielkim 
Balu Retro. Imprezę  poprowadził 
wodzirej Łukasz Prochacki wraz 
z tancerką Magdaleną Olczak. Zabawa 
była przednia, muzyka grana na żywo 
zrobiła swoje, bo nasi balowicze 
praktycznie nie schodzili z parkietu. 
Dodatkowo można było doskonalić 
swój taniec przypatrując się pokazom 
profesjonalnych par tanecznych. 

Ponad sto osób młodych wiekiem  i duchem bawiło się do 3 nad 
ranem. O catering, smaczny i świeży zadbała firma Catering Max. 
Trudno się było rozstawać  z dobrą zabawą  mając  świadomość, 
że przed nami czterdzieści dni Wielkiego Postu. Ale jak to zwykle 
bywa po umartwianiu się i stagnacji,  przychodzi  czas na radość 
i wiosnę.

Iwona Mazurek, fot. J. Marciniak

Iwona Mazurek: Powiedziała Pani, że od 11 lat tańczy Pani 
profesjonalnie na najbardziej znanych imprezach tańca 
irlandzkiego. Jakie są Pani największe sukcesy?
Bridget Madden: Dla mnie największym osiągnięciem w tym 
tańcu jest to, ze mogę tańczyć na największych widowiskach, 
zwiedzać cały świat, zdobywać klasy mistrzowskie.
Iwona Mazurek: Kiedy oglądałam Was razem na scenie, 
miałam wrażenie, ze ten taniec przedstawiał historię pary 
kochanków. W jednym momencie podążaliście za sobą, 
potem był zwrot akcji i każdy stepował osobno, ktoś kogoś 
gonił, ktoś przed kimś uciekał. Czy rzeczywiście tak jest, czy 
to tylko moja interpretacja?

Mateusz Wójcik:  Jeśli chodzi o aspekt 
teatralności, to wynika on z pewnej estetyki, 
którą planujemy w poszczególnych 
tańcach. Czasem jest to pewne napięcie 
damsko męskie mające na celu pobudzić 
wyobraźnię, czasem przekazanie tej bardziej 
radosnej części kultury, która ma bawić 
i radować publiczność.  Taniec tj. sztuka 
i każdy ma prawo do własnej interpretacji. 
Naszym tańcem chcemy przekazywać pewne 
emocje, ale historię, która się z nich układa 
każdy odczytuje na swój sposób.

Janusz Marciniak: Bridget, gdzie Pani na 
co dzień występuje?
Bridget Madden: Na co dzień uczę się 
z innymi tancerzami albo przygotowuję 
kolejne widowisko. Jeśli jestem 

w międzynarodowej trasie, to ona trwa kilka miesięcy. Bycie 
solistką tańca w takiej trasie daje uposażenie na kilka miesięcy 
naprzód.

Janusz Marciniak: Czy w takich dużych przedstawieniach 
występują tylko Irlandczycy?
Mateusz Wójcik:  Nie, nie tylko. Taniec irlandzki funkcjonuje na 
świecie podobnie jak tango argentyńskie, jest zglobalizowany. 
A do tego dochodzi jeszcze fakt, że Irlandczycy są ludźmi bardzo 
otwartymi, dlatego w tych dużych widowiskach jest już sporo  
tancerzy ze świata, a nie tylko Irlandczycy. 

Dziękujemy Wam za rozmowę i życzymy dalszych sukcesów.
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DE MONO AKUSTYCZNIE

Zespołu De Mono nie trzeba 
specjalnie przestawiać. To jedna 

z najpopularniejszych formacji 
muzycznych w Polsce, która na scenie 
istnieje niezmiennie od 30 lat. 

W piątek 10 marca br.  zespół De Mono 
zagrał na naszej rodzimej scenie (Centrum 
Kultury Izabelin) i tym sposobem  
wróciliśmy wspomnieniami do młodości 
i lat 90-tych ubiegłego wieku. Wokalista 

zespołu Andrzej Krzywy zabrał wszystkich 
fanów w daleką podróż do przeszłości. 
I nagle wszystko zaczęło wracać, domówki 
sprzed wielu lat, pierwsze wolne tańce, 
namiętne pocałunki kradzione w ciemności 
i te niezwykłe melodie, przy których 
uczyliśmy się jak żyć. Zespół ma na swoim 
koncie 12 płyt z czego ostatnia „De Mono 
Symfonicznie” pojawiła się w sprzedaży 
w 2014 roku.

Repertuar De Mono to przede wszystkim 
niezapomniane ballady i wielkie letnie 
hity muzyki popularnej takie jak „Póki na 
to czas”, „Kochać Inaczej”, „Moje Miasto 
Nocą”, „Zostańmy sami” czy „Statki na 
niebie”. W Izabelinie muzycy zagrali 
m.in. „Ostatni pocałunek”, „Wszystko 
jest na sprzedaż”, „Paparazzi”, „Kolory”, 
„Jednym zdaniem”, „Waiting”,  „Ostatni 
list”, „Siedem dni”. Niewątpliwie przy 
wielu starych utworach serca niektórych 

z nas zaczęły szybciej bić, ale jakie było 
zaskoczenie, kiedy formacja zaczęła grać 
bardzo dynamiczną i nowoczesną muzykę 
ze swojej najnowszej płyty „De Mono 
akustycznie”. Piosenką promującą płytę 
jest „Mija mnie czas” - wyłamuje się nieco 
z konwencji, zaskakując jednocześnie 
świeżością i bogactwem brzmienia. 

Koncertem w Izabelinie zespół promował 
swoją płytę z nowym romantycznym 
repertuarem i nowym akustycznym 
brzmieniem. Płyta jest poświęcona różnym 
odcieniom miłości. A miłość, no cóż jest 
pożądana w każdym wieku, dlatego 
na koncercie była tak zróżnicowana 
publiczność. Jedno jest pewne, wszystkim 
ta nowa twarz De Mono bardzo się 
podobała. 

Iwona Mazurek
fot. Janusz Marciniak

Zapraszamy na premierę filmu 

„Święty z Izabelina”
Wspomnienia o ks. Aleksandrze Fedorowiczu 
zebrane przez uczniów Gimnazjum w Izabelinie 
oraz wolontariuszy Fundacji „Przyjaciele Alego” 
pod kierunkiem ks. dr. Jerzego Jastrzębskiego

Centrum Kultury Izabelin 
niedziela 2.04.2017 r.

godz. 16:00

Rzymskokatolicka Parafia św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie

Gimnazjum w Izabelinie

Gmina Izabelin

KONCERT 
„GIGANCI POLSKIEJ SCENY”

BOHDAN ŁAZUKA
ANDRZEJ ROSIEWICZ

FILIP BOROWSKI

7 KWIETNIA 2017 godz. 20.00 
Bilety 40 zł /pierwsze 5 rzędów/ i 20 zł
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TYDZIEŃ KAWY
W CENTRUM KULTURY IZABELIN
3-9 KWIETNIA 2017

TYDZIEŃ KAWY 
Z KAWIARNIĄ SWEET HOME!

Przyjdz w dniach od 3 do 9 kwietnia dowiedz 
się wiecej o kawie i skosztuj wspaniałej swieżo 
palonej espresso silver blend no.2 w cenie 5 
zł za kazdą kawę niezleżnie od rodzaju czy 
wielkości.

- na rozbudzenie po zimie

- na przywitanie wiosny

- na dobry początek dnia!  

Kawiarnia czynna:

Poniedziałek-piątek 10-19

Sobota 9-19

Niedziela 10-18

 

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM
- MARKIEM ŁASISZEM

7 kwietnia 2017  o godz. 18.00 zapraszamy 
do Centrum Kultury Izabelin na spotkanie 
z podróżnikiem Markiem Łasiszem 

»Kolumbia - kraj plantacji kawy, 
niezwykłej sztuki i wspaniałych ludzi«

sala nr 124, wstęp wolny

 

WYSTAWA O KAWIE
W dniach 3-18 kwietnia 2017 w holu Centrum 
Kultury Izabelin będzie można oglądać wystawę, 
która przedstawi historię kawy ilustrowaną 
zdjęciami Marka Łasisza.

Zapraszamy
Centrum Kultury Izabelin 
i kawiarnia Sweet Home
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PRZEDSZKOLAKI

GMINNE PRZEDSZKOLE W LASKACH
DZIEŃ KOTA

W dniu 17 lutego od samego rana panowała 
w naszym przedszkolu radosna atmosfera, bowiem 

przedszkolaki przychodziły do przedszkola przebrane 
za koty. Stroje były dobrane odpowiednio do święta, 
a na wielu twarzach wymalowane były czarne uszy, noski 
i wąsiki.

Świętowanie rozpoczęło się od obejrzenia pięknej wystawy poświęconej 
kotom w holu przedszkola. Pierwsze prace plastyczne wykonane przez 
dzieci pojawiły się już na drugi dzień po zamieszczeniu ogłoszenia 
o przygotowywanej wystawie. Temat włochatych milusińskich cieszył 
się wśród dzieci dużym zainteresowaniem. Przedszkolaki zgromadziły 
wiele książek poświęconych zwierzętom, ciekawych informacji i zdjęć. 

Podczas zajęć dzieci poznały różne rasy kotów, ich zwyczaje 
i upodobania. Zapoznały się ze sposobami ich pielęgnacji, kocimi 
obyczajami, poznały wiele ciekawostek z ich życia. Wielu ciekawych 
rzeczy dzieci mogły dowiedzieć się od opiekunów kotów (rodziców 
naszych przedszkolaków), którzy przyszli do nas ze swoimi pupilami, za 
co im bardzo dziękujemy. 

W tym szczególnym dniu dzieci miały okazję wcielić się w role 
tych sympatycznych zwierząt. Nie zabrakło wesołych kocich zabaw 
i konkursów, takich jak: toczenie kłębka wełny, zabawy ruchowej 
„Uciekaj myszko do dziury”, rzutu kłębkiem wełny do celu i zabawy 
polegającej na „wymiauczeniu” fragmentu dowolnej piosenki.

Dzień Kota był bardzo udany. Dzieci nie tylko bliżej poznały te 
urocze zwierzęta, ale dowiedziały się, że każde zwierzę zasługuje 
na szacunek i troskę.                                                                       

Anna Idzik

TEDDY EDDIE z wizytą  u przedszkolaków

W piątek 10 lutego br. nasze przedszkole odwiedziły 
panie z „Sosnowej Szpilki” ze specjalnym gościem – 

misiem o imieniu Eddie.

Panie zaprezentowały nam połączenie nauki języka angielskiego 
z doskonałą zabawą. Z dziećmi bawił się wyjątkowy gość – Miś 
Eddie. Miś wyskoczył ze skarpety po to, aby razem z dziećmi 
przypomnieć sobie i utrwalić zasady, których trzeba przestrzegać, 
aby być zdrowym. Cała przygoda dzieci z misiem, rozmowy i zabawy 
ruchowe –przebiegały oczywiście w języku angielskim.

Nasze Przedszkolaki spisały się znakomicie, a Panie z „Sosnowej 
Szpilki” pochwaliły wiedzę i umiejętności językowe dzieci.  

W imieniu Przedszkolaków i Personelu Gminnego Przedszkola 
w Laskach dziękujemy Paniom z „Sosnowej Szpilki” za bardzo miłą 
i edukacyjną wizytę.

Agnieszka Makowska

„BAŚŃ O DWUNASTU MIESIĄCACH”
DZIECI DZIECIOM

W poniedziałek 6 lutego nasze przedszkolaki miały 
okazję obejrzeć przedstawienie pt. „Baśń o dwunastu 

miesiącach” w wykonaniu najstarszych przedszkolaków 
(dzieci z grupy Zajączków i Wiewiórek). Wszystkie dzieci 
z uwagą i wielkim zaciekawieniem oglądały piękny 
i pouczający spektakl.

Dzieci poznały historię dobrej i pracowitej Marysi, która była źle 
traktowana przez macochę i jej córkę. Powierzały one dziewczynce 
trudne do wykonania zadania, natomiast same niewiele robiły. Na 
szczęście dziewczynka na swojej drodze spotkała nieoczekiwanych 
pomocników – dwunastu braci i od tej pory nie musiała się martwić 
o swój ciężki los. Oglądając baśń  dzieci poznały następstwa pór 
roku i miesięcy. Dowiedziały się, że za dobre serce i pracowitość  
spotyka nas nagroda, a za lenistwo i brak życzliwości najczęściej 
spotyka nas kara. Cała opowieść  zakończyła się szczęśliwie, a dzieci 
nagrodziły swoich kolegów i koleżanki artystów wielkimi brawami!!!  

Nasi aktorzy nie po raz pierwszy wystąpili dla swoich rówieśników 
i młodszych dzieci z naszego przedszkola. Za każdym razem z wielkim 
zaangażowaniem wcielali się w grane role, wkładali bardzo dużo 
pracy i wysiłku przygotowując się do występu. Zachwyt widzów 
i wielkie brawa sprawiają, że nasi młodzi artyści chętnie biorą udział         
w tego typu przedsięwzięciach. Wielkie brawa starszaki!!!

Anna Idzik, Katarzyna Inglik
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PRZEDSZKOLAKI

GMINNE PRZEDSZKOLE 
W IZABELINIE

  EDUKACJA MATEMATYCZNA 
W PRZEDSZKOLU

Kursy on-line – można się zastanowić, czy są one 
skuteczne i przydatne. A jednak. Nawet dziecięca 

matematyka i edukacja techniczna może być studiowana                         
e-learningowo. 

Gminne Przedszkole w Izabelinie przystąpiło do współpracy 
z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 
i rozpoczęło program na platformie internetowej. Celem szkolenia 
jest zapoznanie nauczycieli z metodyką prowadzenia zajęć 
matematycznych oraz technicznych w wieku przedszkolnym. 
Moduł matematyczny prowadzi prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk-
Kolczyńska. Moduł techniczny prowadzi dr Jan Amos Jelinek. 

Okres przedszkolny to bardzo ważny czas dla rozwoju dzieci. To 
czas otwierania się dziecięcych oczu na świat, czas poznawania 
i doświadczania. Pokazane na platformie internetowej zajęcia 
prowadzone metodą dziecięcej matematyki rozwijają w dzieciach 
umiejętności w zakresie kształtowania pojęć matematycznych przy 
pomocy słów i własnych doświadczeń. Natomiast prowadzenie 
zajęć technicznych w przedszkolu rozwija w dzieciach myślenie, 
a dzieci poprzez osobiste doświadczenia mogą określić 
własne spostrzeżenia, wyciągnąć wnioski i przewidzieć skutki 
wykonywanych czynności. Taka forma współpracy jest bardzo 
korzystna i efektywna ze względu na przekazywane treści 
i możliwość zapożyczania ciekawostek w dowolnej chwili.

Aleksandra Dobroszkiewicz

Magdalena Węgiel

TALENT

Talent? Talent? Czy to zwierz?
Powiedz, mamo, powiedz, wiesz?
Czy na słodko z czekoladą go się jada?
Rośnie w ziemi czy też może z nieba spada?
Gdzie go zwykle można spotkać? Może w lesie?
Czy sam chodzi czy na plecach go się niesie?
Dobra, dobra żartowałam, przecież wiem.

 No to powiedz, bo inaczej to cię zjem!
Czym jest talent? Powiedz wszystkim prosto z mostu.

To zdolności są do czegoś, tak po prostu.

                     A więc talent - jaki w naszej jest rodzinie?
                     I z talentów jakich każdy wśród nas słynie?

                     Jakie wszyscy posiadamy te zdolności?

Do kochania mamy talent i miłości!

BIAŁA SOBOTA

W dniu 11 lutego 2017 r.  
w Samodzielnym Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Izabelinie odbyły się badania 
profilaktyczne w ramach „Białej 
Soboty”. Akcja była skierowana 
głównie do kobiet zamieszkujących 
naszą gminę. 

Odbyły się konsultacje ginekologiczne, 
podczas których dr Mariola Małecka 
wykonywała badanie USG. W przychodni 
dyżurowała również położna Justyna 
Sierpińska. Pod jej czujnym okiem 

nasze pacjentki ćwiczyły technikę samobadania piersi. Była również 
okazja do rozmowy na temat badań cytologicznych, można było 
uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania, a także zapisać się na 
takie badanie. Pacjentki korzystały z badań mammograficznych 
w mammobusie, który specjalnie na tę okazję został ustawiony na 
terenie przychodni.  

Podczas spotkania udzielane były informacje na temat szkoły 
rodzenia, w której mamy wieloletnie doświadczenie. Działa ona 
w naszej przychodni  od 2007 roku, a co więcej - jest bezpłatna 
dla mieszkanek naszej gminy dzięki Gminnemu Programowi Opieki 
nad Kobietą w Ciąży.  

Dla wszystkich chętnych prowadzone były badania EKG, pomiary 
glukozy we krwi i ciśnienia. Badania przeprowadzały pielęgniarki 
Alina Rokicka oraz Wiesława Kanarek.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. 

Dziękujemy tym, którzy wzięli udział w badaniach i serdecznie 
zapraszamy wszystkich mieszkańców na kolejne spotkania.

Agnieszka Jeziorska 
Dyrektor SPZOZ w Izabelinie
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Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY

7 kwietnia 2017 godz. 20.00
Koncert „Giganci Polskiej Sceny”: 
Bohdan Łazuka, Andrzej Rosiewicz, Filip Borowski 
Bilety 40 zł /pierwsze 5 rzędów/, 20 zł

22 kwietnia 2017 
Warsztaty wokalne dla finalistów VI Mazowieckiego 
Festiwalu Piosenki „Rozdźwięki” – Izabelin 2017
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin

23 kwietnia 2017 godz. 16.00
Koncert Finałowy VI Mazowieckiego Festiwalu Pio-
senki „Rozdźwięki” – Izabelin 2017
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

2 kwietnia 2017 godz. 16:00
Prezentacja filmu o ks. Aleksandrze Fedorowiczu 
»Święty z Izabelina«
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

8 kwietnia 2017 godz. 10.00-14.00
Kiermasz świąteczny i wyprzedaż garażowa 
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin
opłata dla sprzedających: 10 zł

10 kwietnia 2017 godz. 13:00
Spotkanie wielkanocne seniorów
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin

22 kwietnia 2017 godz. 12.00
Bieg upamiętniający Powstanie Styczniowe
polana w Truskawiu
zapisy: sport@centrum.izabelin.pl 
lub w sekretariacie Centrum Kultury Izabelin

inne wydarzenia

UTW
3 kwietnia 2017 
godz. 10.00 ETNOGRAFIA „Podróż po winnicach 
Europy Środkowej” 
mgr Giovani Arlotti, Centrum Kultury Izabelin
godz.11.30 
Warsztaty wielkanocne dla studentów UTW

6 kwietnia 2017 godz. 10.45 
SZTUKA „Kolekcje obrazów Stanisława Augusta” 
Łazienki Królewskie

10 kwietnia 2017 
godz. 10.00 
MUZYKA W TLE „Austria śladami Mozarta” 
mgr K. Wieczorek, Centrum Kultury Izabelin 
godz.11.45 Spotkanie wielkanocne UTW

13 kwietnia 2017 godz.10.45 
HISTORIA MODY 
„Jak się przebierała historia?” Wilanów

20 kwietnia 2017 godz.10.45 
ARCHITEKTURA „Gotyk, styl Tudorów czy klasycyzm. 
Anglia w poszukiwaniu stylu narodowego” 
mgr D. Artymowski, Zamek Królewski

24 kwietnia 2017 godz.10.00 
HISTORIA PIENIĄDZA „ Muszelki, motylki, sztabki 
złota, czyli historia pieniądza” mgr F. Bilska, Centrum 
Kultury Izabelin 

26 kwietnia 2017 r. godz. 16.00
Czytamy dzieciom
„Pamiętnik Felka Parerasa” Ewy Chotomskiej 
Gminna Biblioteka Publiczna

21 kwietnia 2017 r. godz. 17.30
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
„Kiedyś o tym miejscu napiszę” 
Binyavanga Wainaina
Gminna Biblioteka Publiczna

literatura

muzyka

wystawy
3 kwietnia – 18 kwietnia 2017
Wystawa o kawie
Centrum Kultury Izabelin

27 stycznia – 30 kwietnia 2017
Wystawa prac malarskich Jolanty Jabłońskiej
Gminna Biblioteka Publiczna

zajęcia cykliczne dla dzieci

22 kwietnia 2017 godz. 12.00
Gordonki – zajęcia umuzykalniające 
dla dzieci i rodziców
WALTORNIA
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, wstęp: 15 zł

8 kwietnia 2017 godz. 13:00 – 14:30
Warsztaty robotyki – Twój Robot
Lego Mindstorms EV 3 dla dzieci 7-13 lat 
Centrum Kultury Izabelin, sala 223, bilety: 35 zł

19 kwietnia 2017 godz. 18:00
Funiversity – „Elektryczność”
Centrum Kultury Izabelin, sala 224, bilety: 20 zł

1 kwietnia 2017 godz. 11:00 – 13:00
Warsztaty gier planszowych
Centrum Kultury Izabelin, sala 224, bilety: 15 zł

22 kwietnia 2017 godz. 12.00
Warsztaty bębniarskie 
Centrum Kultury Izabelin, sala 222, bilety: 20 zł

teatr
1 kwietnia 2017 godz. 12.00
Chatka pełna bajek - przedstawienie dla dzieci
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, bilety 15 zł

spotkanie z podróżnikiem
7 kwietnia 2017  godz. 18.00
Kolumbia - kraj plantacji kawy, niezwykłej sztuki 
i wspaniałych ludzi – podróżnik  Marek Łasisz 
Centrum Kultury Izabelin, sala nr 124, wstęp wolny
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FILMY DLA DZIECI

1 kwietnia 2017 godz. 11:00 
Bystry Bill 
reż. D. Taylor od 5 lat, 80 min

8 kwietnia 2017 godz. 11:00 
Robinson Crusoe
reż .B. Stassen, V. Kesteloot od 7 lat, ok. 90 min

22 kwietnia 2017 godz. 11:00 
Paddington 
reż. P. King, od 7 lat, 91 min

29 kwietnia 2017 godz. 11:00 
Ratchet i Clank 
reż. K. Munroe, od 7 lat, 90 min

FILMY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

1 kwietnia 2017 godz. 16:00 
Obława
reż. M. Krzyształowicz, od 16 lat, 89 min

4 kwietnia 2017 godz. 18:00 
Inny świat – film o Danucie Szaflarskiej
reż. D Kędzierzawska, od 12 lat, 101 min

7 kwietnia 2017 godz. 18:00 
Mój przyjaciel wróg
reż. E. Rikilis, od 16 lat, 88 min

8 kwietnia 2017 godz. 16:00 
Panie Dulskie
reż. F. Bajon, od 12 lat, 87 min

11 kwietnia 2017 godz. 18:00 
Wszystko zostanie w rodzinie
reż. N. Benamou, P. Lacheau, od 12 lat, 129 min

18 kwietnia 2017 godz. 18:00 
Niewinne
reż. A. Fontaine, od 16 lat, 155 min

21 kwietnia 2017 godz. 18:00
Panie Dulskie
reż. F. Bajon, od 12 lat, 87 min

22 kwietnia 2017 godz. 16:00 
Ojcowie i córki 
reż. G. Mucciano, od 16 lat, 111 min

25 kwietnia 2017 godz. 18:00  
Dwa dni, jedna noc
reż. L. Dardenne, J.P. Dardenne, od 12 lat, 92 min

28 kwietnia 2017 godz. 18:00
Karski i władcy ludzkości 
reż. S. Grunberg, od 16 lat, 71 min

29 kwietnia 2017 godz. 16:00
Niesamowita Marguerite
reż. X. Giannoli, od 16 lat, 123 min

Kino za Rogiem

Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY

1 kwietnia 2017
godz.12.00
bilety:15 zł
Centrum Kultury Izabelin

Spotkanie z podróżnikiem
Markiem Łasiszem

KOLUMBIA
kraj plantacji kawy, niezwykłej sztuki 

i wspaniałych ludzi 

7 kwietnia 2017  / godz. 18.00 / sala nr 124
wstęp wolny
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Z ŻYCIA GMINYREKLAMY

Szanowni Państwo,   

gorąco dziękuję za Państwa dotychczasowe wsparcie. Dzięki niemu 
odzyskałam tak istotną dla mnie i moich synków samodzielność. Podjęłam 
też walkę o to, by stanąć na nogi.  

Czas pokazał, że dzięki stałej rehabilitacji ruchowej, regularnie 
prowadzonym zabiegom regeneracji, na bieżąco dostosowywanym 
specjalistycznym preparatom i suplementom diety oraz indywidualnej 
diecie wspierającej proces odbudowy mięśni i ich metabolizm poprawa 

mojego zdrowia jest możliwa.  Jako, że jeszcze nie mogę podjąć stałej pracy - ani ja, ani moja rodzina nie 
jesteśmy w stanie ponieść sporych kosztów mojego leczenia. Będąc wdzięczną za wszystko, co już z 
Państwa pomocą udało mi się osiągnąć - za każdy dzień, w którym wita mnie spokojny, pozbawiony obaw o 
jutro uśmiech moich dzieci i podopiecznych, zwracam się z gorącą prośbą o dalszą pomoc w utrzymaniu 
mojej sprawności na dotychczasowym poziomie.  

Przekazując 1% podatku lub darowiznę Fundacji Avalon KRS 0000270809 z dopiskiem  
Pyrka-Majerkiewicz, 5197, wspieracie mnie Państwo w realizacji marzeń. Gorąco Państwu dziękuję za 
każdą wpłatę, za każdą pomoc, za każdy dar serca. Dzięki Państwa pomocy realizacja moich celów stanie 
się łatwiejsza. 
 
Małgorzata Pyrka-Majerkiewicz 
 

 

 

 

 

 

 

KOMPLEKSOWA PIELĘGNACJA DRZEW
Usuwanie suszu, wycinka drzew trudnych, 

skutecznie, niedrogo

510-775-015

MIEJSCE NA TWOJĄ 

REKLAMĘ

KIERMASZ 
ŚWIĄTECZNY 

i
WYPRZEDAŻ
GARAŻOWA

8 kwietnia 2017 
godz. 10.00-14.00

sala koncertowa CKI
wstęp dla kupujących bezpłatny

wystawcy: 10 zł
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KARTY HISTORIIREKLAMY
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PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW

OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

KARTY HISTORIIREKLAMY

Zaopiekuję 
się w miarę 

sprawną 
fizycznie 

starszą osobą, 
2 razy 

w tygodniu 
(zakupy, 

ugotowanie 
obiadu) 

Tel. 

698-567-597

MIEJSCE

 NA TWOJĄ 

REKLAMĘ

ul. Poniatowskiego 1
05-080 Izabelin

tel.: 731 850 360
muminek@poczta.onet.eu

Zapraszamy:
pon.- pt.- 11.00-19.00
sobota 10.00-14.00

-

•	

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

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

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
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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

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

Internet światłowodowy

tel. 512 767 208
www.kampinostelco.pl
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