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Z ŻYCIA GMINY

Wspomnienia o Staszku Maciasie
Stanisław Macias – mąż, ojciec i dziadek. Emerytowany pilot, harleyowiec 

z pasji, działacz społeczny i sołtys oraz mieszkaniec  Lasek.

We wtorek  28 maja 2019 roku odszedł nasz Przyjaciel Staszek Macias. To dla 
nas szok, bo jego śmiech, dobrotliwe spojrzenie i opowieści o planach na 

przyszłość, będą jeszcze długo dźwięczały w naszych uszach. 

Nasze wspomnienia o Staszku są ciepłe i wyraziste, takie jakim był on sam. 

„SŁUCHAM CIĘ PEREŁKO”
Staszka poznałam podczas wyborów sołtysa wsi Laski. 
Swoim donośnym głosem zgłosił się jako kandydat i po 
emocjonującej, jak na tamten czas, drugiej turze – zo-
stał wybrany na to stanowisko. Podobał mi się jego zapał 
i chęć działania. Nie wiedziałam, czego się spodziewać, 
ale intuicja podpowiadała mi, że razem możemy uczynić 
wiele dobrego. Razem staraliśmy się w Laskach tworzyć 
miejsce przyjazne i „zagospodarowane”, dopatrzone 
czujnym okiem Staszka. 

„Porządek ma być” – tak mawiał na każdym spotkaniu 
rady. Widywaliśmy się często i udało nam się stworzyć 
więź wyjątkową. Nie oficjalną, a przyjacielską, serdecz-
ną, bardzo bliską. „Słucham Cię perełko” – tak odbierał 
telefon, kiedy do Niego dzwoniłam w sprawach ważnych 
i tych mniej istotnych. Zawsze w biegu. Lubił ludzi, nie 
znosił opieszałości. 

Dopingował mnie w moich amatorskich sportowych po-
czynaniach, cieszył się z sukcesów moich i dzieciaków. 
Dzwonił po każdych zawodach, dopytując jak poszło. 
Jeszcze niedawno ścigaliśmy się na ul. 3 Maja – ja bie-
głam, wracając z biegania po puszczy, on jechał swoim 
samochodem, wzdłuż chodnika. Wygrał. Bardzo mi Cie-
bie brakuje, Staszku.

Ania Mandes

CHŁOPAK NA BATERIE
Współpracowaliśmy ze Staszkiem na polu zawodowym w Centrum Kultury Iza-
belin. Na jednym z pierwszych naszych spotkań poprosiłam Go o przeniesienie 
kartonu.

– A ciężki jest? – zapytał
– No ciężki – mówię, inaczej bym Cię nie prosiła o pomoc.
– A to nie przeniosę, bo ja jestem chłopak na baterie.
– No coś Ty – mówię – nie żartuj.
– Nie żartuję!
– To pokaż. 

A on niewiele myśląc podciągnął koszulkę i pokazał bliznę po operacji serca. 
Wtedy pomyślałam o Jego bezpośredniości i otwartości. Uwielbiałam, kiedy opo-
wiadał mi o swoich pasjach, których miał niemało, o swoim życiu zawodowym 
i rodzinnym, o nowym motocyklu – niezwykłej maszynie. Miałam wrażenie, że 
we wszystko co robi wkłada całe serce. Umiał też słuchać. Kiedyś napomknęłam 
mu o jakimś problemie. Wysłuchał, doradził, a wieczorem na facebooku przysłał 
dziesięć rozśmieszających filmików. Dziękuję Staszku, że choć na chwilę pojawi-
łeś się w moim życiu.

Iwona Mazurek

LASECKI SZERYF
Staszka poznałem na zebraniu sołeckim, gdzie zostaliśmy wybrani – on na sołty-
sa, ja do rady sołeckiej. Od razu rzuciła mi się w oczy jego nieprzebrana energia.  
Mimo dużej różnicy wieku, świetnie mi się z nim rozmawiało. Wystarczała chwila 
rozmowy, by Staszek zjednał sobie rozmówcę. Staszek uwielbiał być wśród ludzi, 
uwielbiał rozmawiać, dyskutować na wszelkie tematy. Późna pora była wskaź-
nikiem, że musimy kończyć spotkanie rady, w innym przypadku rozmawialiśmy 
bez końca. Staszek był Laseckim Szeryfem – codziennie objeżdżał sołectwo, 
rozmawiał z mieszkańcami, dla każdego zawsze znalazł czas. Był przede wszyst-
kim przyjacielem. Rozmawialiśmy o wszystkim. Mimo odmiennych poglądów na 
różne sprawy i często burzliwej dyskusji, zawsze była między nami sympatia 
i wzajemny szacunek. Staszku będzie mi Ciebie brakowało.

Bartek Połomski
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CZŁOWIEK ODDANY IDEI
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu tak ważnej dla nas osoby. W imieniu całej wspólnoty 
Gminnego Przedszkola w Laskach dziękujemy Panu za wszystkie wspólne chwile. Nie mogę odżałować straty 
tak dobrego człowieka.

Nasza współpraca zaczęła się od momentu, gdy Stanisław został sołtysem. Przyszedł do przedszkola na spo-
tkanie i zapytał czego potrzebujemy. A potem wszystko szło już gładko, bo dla niego nie było rzeczy niemoż-
liwych.Pikniki, festyny przedszkolne, udział przedszkolaków w imprezach sołeckich, sponsorowanie nagród, 
ufundowanie m.in. składanych krzesełek, domku ogrodowego,  gimnastyka dla mieszkańców w auli przed-
szkolnej, poprostu dobra współpraca,  dzięki której została zapoczątkowana przedszkolna akcja „Szlachetna 
Paczka”, skierowana do potrzebujących rodzin z terenu Lasek. Kontynuując tę akcję w kolejnych latach zawsze 
będziemy pamiętać o naszym Sołtysie.  

Te wszystkie momenty, na długo pozostaną w naszej pamięci, bo to był człowiek oddany idei i drugiemu człowiekowi. 

Małgorzata Przestrzelska – Dyrektor Gminnego Przedszkola w Laskach 

MIŁOŚĆ PRAWDZIWA…
Kiedy dziewięć lat temu musiałam wrócić do pracy, razem z Basią przyśnili mi się w nocy. Zaprosiłam ich na 
chrzciny Mani, Staś wziął małą na kolana i to była miłość - taka prawdziwa, od pierwszego wejrzenia i absolut-
nie wzajemna. To także dzięki niemu moja córka jest taką fajną, otwartą na świat dziewczyną:)

Jeszcze nie umiem napisać o Tobie w czasie przeszłym... Śpij dobrze „Panie Gorzędowski”, odpocznij Stasiu, 
będziemy tęsknić.

Anna Choszcz Sendrowska

REGULAMINY SOŁECKIE
czyli demokracja lokalna w pigułce... część I

Opadł kurz, wygasły emocje, mandaty do 
parlamentu europejskiego zostały rozda-

ne. Trwa okres analiz, podsumowań, poszuki-
wania winnych i układania strategii na kolejną 
bitwę ;-) Mnie osobiście najbardziej zawsze 
zastanawia niska frekwencja w wyborach 
i jej przyczyny. Jest wiele teorii na ten temat. 
Najbardziej przekonuje mnie pogląd mówią-
cy o mniej lub bardziej świadomym uczeniu 
bierności od najmłodszych lat – przykład wy-
noszony z domu jest często najważniejszym 
drogowskazem w dorosłym życiu… Nie mamy 
wielkiego wpływu na kształt polityki krajowej, 
ale mamy duży wpływ na kształt lokalnego 
patriotyzmu oraz aktywność i poczucie wspól-
noty mieszkańców. Mamy wpływ na to, jaki 
damy przykład i jakie wartości wpoimy naszym 
dzieciom, które będą dla nich drogowskazem 
w dorosłym życiu. Wybory sołtysów i członków 
rad sołeckich powinny być naszym, lokalnym 
świętem demokracji. Nie jest jednak bez zna-
czenia kto i jak tego wyboru dokona. Artykuł 
ten jest spojrzeniem mieszkańca, członka ko-
misji kodyfikacyjnej z odrobiną refleksji członka 
rady sołeckiej.

Regulamin sołecki, nad którym pracowali-

śmy jako komisja kodyfikacyjna, jest moim 
zdaniem obarczony kilkoma wadami, które 
docelowy regulamin powinien adresować. Do 
najważniejszych zaliczyłbym kwestie takie, jak: 
mieszkańcy uprawnieni do głosowania, repre-
zentatywność wiekowa jak również techniczny 
sposób wyboru. Poniżej odniosę się pokrótce 
do każdego z wymienionych problemów.

Kwestia kręgu osób uprawnionych do głoso-
wania w wyborach na sołtysa i członków rad 
sołeckich była tematem dyskusji na komisji 
kodyfikacyjnej. W obecnej propozycji regu-
laminu sołeckiego czynne prawo wyborcze 
(czyli prawo do głosowania) zostało przyznane 
mieszkańcom gminy, którzy mogą głosować 
w wyborach do organów samorządowych – 
w naszym przypadku są to osoby mogące gło-
sować w wyborach na wójta i radnych gmin-
nych. Prawo głosu nie przysługuje osobom, 
które mają na terenie sołectwa nieruchomość, 
ale swoje uprawnienie wyborcze wykonują 
w innym miejscu. Moim zdaniem, zarówno 
zasady współżycia społecznego, jak i szeroko 
rozumiana konstytucyjna ochrona własności 
prywatnej przemawiają za tym, by także wła-
ścicielom nieruchomości przyznać prawo do 

wyboru sołtysa i rady sołeckiej, jak również 
prawo do współdecydowania o przeznaczeniu 
funduszy sołeckich, funduszy partycypacyj-
nych etc. Utrzymanie obecnego stanu rzeczy 
spowoduje, że decyzje podejmowane z wyłą-
czeniem wspomnianych osób mogą być przed-
miotem protestów i zaskarżeń, co powinno być 
zarezerwowane dla sytuacji nadzwyczajnych, 
a nie być standardową ścieżką postępowania. 
Nie znajduję racjonalnego argumentu za wyłą-
czeniem tej grupy z grona osób uprawnionych 
do głosowania. Tym bardziej, że konsekwencje 
podejmowanych decyzji będą często udziałem 
wszystkich, także tych, którzy prawa współ-
decydowania zostali pozbawieni. Jeśli obecne 
normy prawne nie pozwalają na przyznanie 
czynnego prawa wyborczego posiadaczom 
nieruchomości, należałoby stworzyć inny me-
chanizm, może w postaci odrębnego ciała 
chroniącego słuszne interesy właścicieli nieru-
chomości.

Jarosław Kępkowicz

Druga część artykułu pojawi się 
w lipcowym numerze Listów do Sąsiada.
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NOWE  RONDO  W IZABELINIE

W dniu 4 czerwca 2019 r. firma Beneven-
to Sp. z o.o. rozpoczęła prace zwią-

zane z budową ronda w obrębie obecnego 
skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Sienkiewicza. 
Pierwsze prace związane były z budową 
odwodnienia ul. 3 Maja, przebudową linii 
energetycznych, gazowych i teletechnicz-
nych oraz przygotowaniem terenu pod 
przyszłe rondo w obrębie pasa drogowego 
ul. Krasińskiego, ul. 3 Maja i ul. Sienkiewi-
cza. Jednocześnie od dnia 4 czerwca 2019 
r. nastąpiło zamknięcie ul. Krasińskiego 
z uwagi na to, że zasadnicza cześć projekto-
wanego ronda znajduje się w obrębie skrzy-
żowania ul. Krasińskiego z ul. 3 Maja. 

Przebudowa pozostałych fragmentów jezd-
ni i pobocza ul. 3 Maja, będzie realizowana 
odcinkami w czasie których wyłączony bę-
dzie z ruchu jeden z pasów ul. 3 Maja. Ruch 
w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych 
robót drogowych, będzie odbywał się wa-
hadłowo i będzie sterowany za pomocą sy-
gnalizacji świetlnej oraz doraźnie poprzez 
ręczne sterowanie ruchem. W trakcie pro-
wadzenia prac,  będzie miało miejsce okre-
sowe wyłączenie z ruchu ul. Sienkiewicza, 
ul. Małachowskiego oraz ul. Leśna Polana, 
z dopuszczeniem ruchu dotyczącego bezpo-
średniej obsługi posesji.

Na czas wprowadzenia ruchu wahadłowe-

go w ciągu ul. 3 Maja wprowadzony będzie 
objazd dla pojazdów ciężarowych. Objazd 
poprowadzony zostanie ulicami: Estrady, 

Ekologiczną, Sikorskiego, Okulickiego, War-
szawską, Piłsudzkiego, Sienkiewicza, Mo-
ścickiego, Paschalisa-Jakubowicza, Lipkow-

ską i Fedorowicza.

Jednocześnie w czasie ostat-
niego etapu prac drogowych, 
związanych z wykonaniem 
warstwy ścieralnej na-
wierzchni asfaltowej i związa-
nego z tym całkowitego wyłą-
czenia z ruchu skrzyżowania 
ul. 3 Maja z ul. Krasińskiego 
i ul. Sienkiewicza, wyznaczo-
ny objazd obowiązywał bę-
dzie dla wszystkich rodzajów 
pojazdów. W celu zminimali-
zowania uciążliwości związa-
nych z ostatnim etapem prac, 
roboty asfaltowe prowadzone 
będą w godzinach nocnych. 
Zakończenie całości plano-
wanych robót i oddanie do 
użytkowania nowego ronda, 
planowane jest na koniec 
sierpnia 2019  r.

Mateusz Milej
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HONOROWE  WYRÓŻNIENIA 
DLA ZASŁUŻONYCH  IZABELIŃCZYKÓW
W sobotę 8 czerwca odbyła się uroczystość nadania tytułu honorowego „Izabelińczyk Roku 2018”. 
Do Kapituły Odznaczenia Honorowego Izabelińczyk Roku zgłoszono trzy kandydatury: Witolda 
Malarowskiego, Bogusława Górki oraz Izabelińskiej Akcji Sylwestrowej. 

Wyróżnienie przyznano Komitetowi 
Społecznemu Izabelińska Akcja Syl-

westrowa za inicjatywę dotyczącą ograni-
czenia noworocznych wystrzałów i fajerwer-
ków. Dzięki akcji „Kocham – nie strzelam!” 
oraz „Rzuć mi karmę nie petardę” w tym 
roku ucierpiało znacznie mniej zwierząt. 

Laureatem nagrody Izabelińczyk Roku zo-
stał Bogusław Górka – polski przedsiębiorca 

i właściciel firmy Laboratorium Kosmetycz-
ne Joanna - za okazywanie serca, życzliwo-
ści i pomocy finansowej osobom potrzebu-
jącym oraz za wspieranie kultury w naszej 
małej ojczyźnie.

Tytuł „Zasłużony dla Gminy Izabelin” otrzy-
mał Witold Malarowski – za wieloletnie za-
sługi podczas sprawowania funkcji wójta 
Gminy Izabelin w latach 1994-2018.  

DOBRZE JEST SIĘ PODZIELIĆ…

Z Bogusławem Górką i Witoldem Malarowskim rozmawia Iwona Mazurek

Panie Bogusławie otrzymał Pan naj-
większe wyróżnienie Gminy Izabelin -  
Izabelińczyk Roku 2018,  za działalność 
na rzecz osób potrzebujących. Skąd się 
wzięła w Panu chęć pomagania?
Nie wiem skąd się wzięła, może stąd (Pan Bo-
gusław pokazuje na serce). Pochodzę z bied-
nej rodziny spod Radomia. Zawsze jednak lu-
biłem pomagać, nawet wtedy,  gdy nie miałem 
pieniędzy. 

Ma Pan w sobie ogromną wrażliwość 
na innych.
Oczy łatwo mi zachodzą mgłą, zawsze jest mi 
kogoś szkoda, ale jednocześnie potrafię też 
być surowy dla złoczyńców. Uważam, że jak 
się ma coś więcej, to dobrze jest się podzielić 
i dawać innym, ale nie rozdać, bo potem nie 
byłoby co dzielić.  Czasem ludzie zapętlają się 
w odwrotnym kierunku i chcą tylko mnożyć. 
W pewnym momencie mają już taki ogrom 
wszystkiego, że nie wiedzą co z tym robić. 
I wtedy często kończy się to tragicznie. Nie 
wolno być pazernym.

A jakie wartości wyniósł Pan z domu?
Jak powiedziałem wcześniej dorastałem 
w biednej rodzinie, więc wiem jak to jest, kie-
dy czegoś brakuje. Jak się samemu czegoś 
doświadczyło, to może jest się trochę lepszym, 

a może po prostu normalnym człowiekiem, 
takim jak się być powinno. Ojciec Stanisław 
pracował jako murarz, czasem lubił wypić kie-
liszek i wtedy powtarzał nam ciągle „za kraj 
nasz za Bugiem sprzedany”. Zawsze był patrio-
tą, kochał Polskę, nas też tego nauczył,  kazał 
nam całować orzełka. Mam po ojcu tę miłość 
do wschodu, dlatego często odwiedzam tam-
te strony. Pierwszy raz pojechałem na Ukrainę  
jeszcze w latach osiemdziesiątych, uwielbiam 
Lwów, zatrudniam Ukraińców i traktuję ich 
jako naszych ludzi.

Przeniosłem te wartości na swoją córkę i na-

wet wtedy, gdy była małą dziewczynką oglą-
daliśmy mapy Polski, czytaliśmy książki hi-
storyczne i hasła w encyklopedii PWN. Poza 
tym w życiu trzeba być otwartym na innych 
ludzi, nie uważać siebie za najmądrzejszego, 
bo można coś przeoczyć, zamiast się czegoś 
nauczyć.

Pamiętam  Pana i  firmę JOANNA  
sprzed trzydziestu laty.  Przez ten czas 
Pańska firma zdobyła na rynku polskim  
pozycję lidera.  W sferze zawodowej 
można określić  Pana jednym słowem  
„spełniony”. Czy ma Pan jakieś nie-

Wyróżnienie „Izabelińczyk Roku” nieprze-
rwanie od 2003 roku przyznaje się osobom, 
które „podjęły inicjatywy szczególnie cen-
ne dla gminy lub szczególnie zasłużyły się 
dla wspólnoty samorządowej Gminy Izabe-
lin. Osoba wyróżniona otrzymuje buławę 
zwieńczoną głową łosia, herbowego króla 
Kampinoskiego Parku Narodowego.”
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spełnione marzenie?
Same niespełnione (śmiech). Kiedy zamknę 
oczy widzę moją firmę zupełnie inaczej. Lubię 
podróże, ale boję się latać samolotem, więc 
wszędzie poruszam się autem. Chciałbym po-
dróżować sobie tak beztrosko (westchnienie). 
Kiedyś miałem takie marzenie, żeby mieszkać 
we Lwowie, albo żeby moja córka lub wnuczka 
mogła studiować na Politechnice Lwowskiej. 
Mam ogromny sentyment do tego miasta.

A ma Pan jakieś pasje?
Tak, mam cztery hektary ogrodu. Wszystko 
w nim zrobiłem sam, tylko jedną rabatę wy-
konał fachowiec. Każdą roślinkę, każdy krza-
czek sam posadziłem. Stworzyłem coś, co 
nazywam teatrem ogrodów. Podzieliłem to 
moje pole na poletka, gdzie każde jest inne, 
ciekawe, ale gdy spojrzy się na nie całościowo, 
tworzą piękną mozaikę i wszystko do siebie 
pasuje. I mała rabatka i klombik i krzaczek. 
Mam jedną zasadę w ogrodnictwie. Zawsze 
sadzę roślinę mniejszą od siebie, bo sobie tak 
pomyślałem, że za parę lat, ta roślina będzie 

patrzyła na mnie z góry. Ale gdy ją sadzę, to 
ja patrzę z góry  jak ona rośnie, rozwija się 
i to ja, jestem jej panem. A potem role się od-
wracają, roślina mnie przerasta i ja staję się 
jej sługą. Usługuję jej, podlewam, nawożę, 
grabię, przycinam, dbam, by było jej dobrze.  
W moim ogrodzie mam różne regiony Polski, 
terytorium zamorskie, małą Wisełkę, górki 
i doliny, a nawet wyspę i jeziora. Zbudowałem 
mosty i mostki. Drugą moją pasją są nalewki. 
Najlepszą w moim wykonaniu jest dereniówka, 
ale dobrze mi też wychodzi nalewka z rokitnika 
zwanego oblepichą, a także malinówka, wi-
śniówka, pigwówka, czarna porzeczka, aronia. 
One są smaczne i bardzo zdrowe, a na przy-
kład  rokitnik ma w sobie mnóstwo składników 
odżywczych, a nawet leczniczych. 

Co jest dla Pana w życiu najważniejsze?
Moje dwie wnuczki Pola (17 lat) i Tamara 
(15 lat) oraz moje psy. Teraz mam ukocha-
nego owczarka  niemieckiego o imieniu Ta-
rik, jest mądry, piękny i jest moim szóstym 
psem tej rasy.

A dziewczynki?
Starsza Pola to dusza artystyczna, uducho-
wiona, buja w obłokach, pięknie rysuje, a mój 
kolega  artysta malarz Andrzej Pitera – wnuk 
adiutanta Korfantego z Powstań Śląskich 
stwierdził, że ona ma dobrą kreskę. Młodsza 
wnuczka Tamara to siatkarka, wysportowana, 
wysoka. Zupełnie inna od siostry.

Najważniejsze to iść przez życie w do-
brym towarzystwie. Jak postrzega Pan 
fakt, że swoją nagrodę odebrał razem 
z Witoldem Malarowskim?
Oddałbym mu tę swoją nagrodę, bo zrobił dla 
Gminy Izabelin wiele dobrego. Uważam, że 
wójtowie powinni działać przez kilka kadencji, 
by mogli rozwinąć skrzydła i skończyć to, co 
pozaczynali. Z wójtem znamy się od kilkuna-
stu  lat i przez te wszystkie lata dobrze nam się 
współpracowało. Brałem udział w wielu balach 
charytatywnych, zlicytowałem wiele prac arty-
stycznych, a pieniądze z nich uzyskane poszły 
dla potrzebujących.

Dziękuję za rozmowę

NICZEGO JUŻ NIE MUSZĘ
Wiele lat temu jako wójt gminy Izabelin 
powołał Pan kapitułę i ustanowił nagro-
dę Izabelińczyka Roku. Teraz odebrał 
Pan pierwsze wyróżnienie „Zasłużony 
dla Izabelina”. Jak się Pan z tym czuje?
Szczerze? Jak Andrzej Wajda na rozdaniu 
Oskarów, który powiedział, że wolałby dostać 
nagrodę za konkretny film, a nie za całokształt. 
Jednak dziękuje Akademii. Ze mną jest podob-
nie (śmiech).

Jakie ma Pan plany na swoje dalsze za-
wodowe życie?
Jestem na emeryturze, więc mam tylko prze-
błyski zawodowego życia. Otrzymuję  świad-
czenia z ZUSu, jednak muszę coś w życiu robić, 
bo inaczej nie umiem, a poza tym chcę się czuć 
potrzebny. Jestem radnym Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego, przewodniczącym Komisji  
Budżetu i Finansów,  a także członkiem Powia-
towej  Komisji  Pogotowia Ratunkowego. Mam 
dużo wolnego czasu w porównaniu z ubie-
głymi latami. Najlepsze jest to, że budzę się 
i niczego nie muszę, ale mimo to kalendarz na 
każdy dzień mam poukładany. I tak powinno 
być do ostatniego dnia.

Wiem, że dobro gminy leży Panu nadal 
na sercu. Co by Pan powiedział naszym 
mieszkańcom?
Mam  nadzieję, że przez Mieszkańców zostanę 
dobrze zapamiętany. Wszystko to, co robiliśmy 
przez 24 lata jako Forum Samorządowe Gminy 
Izabelin, a nawet więcej (byłem zastępcą wójta 

w Starych Babicach) staraliśmy się wykonywać 
najlepiej, jak to było możliwe na tamte realia. 
W Starych Babicach uczyliśmy się samorządu 
- co jest ważne dla gminy i to była doskonała 
szkoła, więc kiedy się rozstawaliśmy, to byliśmy 
przygotowani do samodzielności,  a nasze re-
lacje nadal pozostały dobre. Do dziś jesteśmy 
przyjaciółmi ze starostą Janem Żychlińskim i  
wójtem Krzysztofem Turkiem ze Starych Babic. 
Pomogła nam w tym przyjaźń i otwartość na 
drugą stronę. Nie można myśleć, że się pozja-
dało wszystkie rozumy i wie się najlepiej. 

Oczywiście obecnie w samorządzie jest wiele 
kwestii  trudnych m.in. odpady i złe rozwiąza-
nia prawne na poziomie kraju, które związały 
ręce samorządom, a efektem są wysokie ceny. 
Dobrym pomysłem, ze względu na środowisko 
są przydomowe kompostownie odpadów zie-
lonych. To rozwiązanie zmniejszyłoby cenę za 
wywóz odpadów i nieczystości. Kolejną sprawą 
jest kwestia ulicy Matejki i braku chodników. Nie 
możemy zapominać, że jest to ulica używana 
często  przez  straż pożarną i niebezpiecznym  
jest, by robić z niej deptak, na którym swo-
bodnie spacerują ludzie. Sprawa braku żłobka, 
który moim zdaniem najlepiej byłoby wkompo-
nować w Gminnym Przedszkolu w Laskach, bo 
jest przy ciągu komunikacyjnym, przy głównej 
drodze.  Dlatego powinniśmy i możemy wyko-
rzystać to, co już mamy. Tym bardziej, iż wie-
my że w kolejnych latach dzietność w naszej 
gminie nie będzie się zwiększać. Mam też po-

mysł na działki przy ul. Podleśnej w Laskach, 
które zakupiła  gmina. To  teren znakomicie 
zlokalizowany, blisko Warszawy, obok las i na-
tura. Można tu zlokalizować wiele znakomitych 
przedsięwzięć.

Będąc wójtem bardzo dużo czasu  spę-
dzał Pan w pracy. Czy teraz ma Pan 
czas na swoje pasje?
Największą moją pasją jest mój wnuk Stasio, 
który ma cztery i pół miesiąca i jest wspania-
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RUSZYŁY PRACE NAD 
PLANEM MOBILNOŚCI 
DLA GMINY IZABELIN

Jest to dokument kierunkowy, opracowywany na podstawie analizy 
obecnego sposobu funkcjonowania gminy i scenariuszy rozwojo-

wych. Określa wizję i cele oraz narzędzia niezbędne do ich realizacji, 
a także informacje o sposobie monitorowania wywołanych zmian. Obej-
muje inwestycje, działania administracyjne i promocyjne. Szczegółowe 
projekty, przygotowywane po przyjęciu planu, będą uściślać konkretne 
rozwiązania techniczne.

Mieszkańcy pomogli ekspertom dostrzec lokalne problemy oraz zweryfi-
kować informacje zawarte w oficjalnych dokumentach – przekonać się, 
w jakim stopniu te zapisy znajdują odbicie w nawykach i postawach 
społecznych.

Podczas spotkań, które odbyły się w różnych częściach gminy, uczest-
nicy warsztatów identyfikowali bariery w przemieszczaniu się po gminie 
pieszo, rowerem, komunikacją publiczną oraz samochodem. Do najważ-
niejszych należała poprawa czasu podróży do Warszawy, bezpieczeń-

stwo na drogach, w szczególności bezpieczeństwo dzieci podróżujących 
do szkoły, poprawa dostępności i częstotliwości funkcjonowania komu-
nikacji publicznej, czy rozwój wysokiej jakości infrastruktury rowerowej. 
Zaangażowani mieszkańcy wskazywali konkretne propozycje zmian oraz 
lokalizacje niebezpiecznych sytuacji komunikacyjnych.

Kolejnym etapem działań partycypacyjnych były warsztaty przepro-
wadzone w dwóch szkołach podstawowych znajdujących się w naszej 
gminie. Uczniowie opisywali swoją codzienną drogę do szkoły, wskazu-
jąc bariery i niebezpieczne miejsca. Warto podkreślić, że te spotkania 
z dziećmi i młodzieżą pozwoliły na spojrzenie na gminę oczami ludzi, 
którzy ukształtują jej przyszłość. To właśnie oni są najbardziej zainte-
resowani tworzeniem przyjaznych przestrzeni w Izabelinie, gdyż sami 
będą z nich korzystali.

Podczas spotkań aktywny udział brał społeczny Zespół ds. Mobilności 
działający w naszej gminie. Mieszkańcy są gospodarzami gminy i adre-
satami planowanych działań. Włączając się w proces tworzenia planu 
mobilności niejako projektują rozwiązania sami dla siebie.

Kolejnym krokiem jest opracowanie treści dokumentu, który zostanie 
we wrześniu przedstawiony Państwu do konsultacji społecznych.

Tobiasz Nykamowicz
Inżynier ruchu

W dniach 10 – 14 czerwca w naszej gminie 
odbyły się warsztaty diagnostyczne 
z mieszkańcami, w ramach tworzenia strategii 
porządkującej zmiany komunikacyjne 
w gminie: planu mobilności. 

łym malutkim facetem. Za przywilej uważam 
odwiedzanie go. Nie wiedziałem, że można tak 
zwariować na punkcie dzieci. Swoim nie po-
święcałem zbyt dużo czasu, być może człowiek 
musi dojrzeć i wtedy patrzy na dzieci jak na 
największe skarby. 

A co chciałby Pan przekazać wnukowi?
Najbardziej chciałbym, żeby wyrósł na 
szczęśliwego człowieka i rozwijał się na mia-
rę swoich zdolności. 

Najważniejsze to iść przez życie w do-

brym towarzystwie. Jak Pan postrzega 
swoją przyjaźń z Bogusławem Górką i to, 
że nawet nagrodę razem odbieraliście?
Widocznie było nam to sądzone. Dawniej 
wyróżnienie  Izabelińczyka Roku przyzna-
wano tylko mieszkańcom gminy, teraz się to 
zmieniło i bardzo się cieszę, że Pan Bogu-
sław Górka otrzymał ten honorowy tytuł, bo 
jest to człowiek, który zawsze odpłaca do-
brem,  umie się dzielić i myśli o innych. 

A jakie ma Pan marzenia?

Jestem człowiekiem spełnionym. Niewiele 
marzeń już mi zostało. Chciałbym z kilkoma 
przyjaciółmi spędzić trochę wolnego czasu. 
Myślę tu m.in. o Berncie Heslerze – burmi-
strzu Borken w Niemczech, z naszej gminy 
partnerskiej. Kiedyś obiecaliśmy sobie, że 
jak będziemy na emeryturach  to spotkamy 
się na jakiejś plaży w naszej wspólnej Euro-
pie  czy innym fajnym miejscu na świecie. Na 
razie jednak obaj jesteśmy zajęci. 

Życzę spełnienia wszystkich marzeń 
i planów.

Dziękuję za rozmowę.
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WSPÓLNA PRACA NAS WZBOGACA 
Mimo lejącego się z nieba skwaru,  grupa 

blisko 30 mieszkańców oraz wolontariu-
szy z programu „Radość Pomagania”  T-Mobi-
le, w sobotę 8 czerwca podjęła się trudu prac 
porządkowych i rewitalizacyjnych na placu 
zabaw w Mościskach.  W ciągu kilku godzin 
intensywnej pracy udało się oczyścić  i odma-
lować wszystkie ławki oraz  wiatę piknikową 
wraz z całym wyposażeniem. Radny z Mościsk 
Michał Karczmarek skręcił i pomalował nowo 
zakupiony ławko - stół. Mieszkanka  Hornów-
ka Agnieszka Kępkowicz, na co dzień architekt 
krajobrazu, pomogła wybrać i zakupić blisko 
50 krzewów i drzew, pod które w pocie czoła 
kopał dołki radny z Truskawia Tomek Stemp-
kowski. Zaś na jesień pani Agnieszka obiecała 
przygotować kompleksowy projekt, tak by ko-
lejne nasadzenia czy dostawiania zabawek dla 
dzieci oraz sprzętu piknikowego, mogły odby-
wać się w sensowny i przemyślany sposób, by 
stworzyć miejsce naprawdę przyjazne wszyst-
kim mieszkańcom Mościsk i reszty gminy. 

Spotkanie odbywało się w formule piknikowej, 
stąd liczny udział dzieci, które niezależnie od 
wieku dzielnie chwyciły za pędzle. Na koniec  
wszyscy mogli posilić się pysznościami z grilla 
oraz zimnymi lodami. 

Sobotnie działanie to oczywiście nie koniec 
prac na tym placu zabaw. Przed nami jeszcze 
dokończenie prac przy piaskownicy oraz kilka 

miesięcy regularnego podlewania, żeby rośliny 
porządnie się ukorzeniły. 

Warto podkreślić, że całość prac została sfi-
nansowana z pieniędzy partnera zewnętrzne-
go oraz wykonana przez mieszkańców i wo-
lontariuszy. Jedyny koszt, jaki gmina będzie 
musiała ponieść,  to obiecany monitoring,  do 
którego sponsor sfinansuje router oraz roczny 

WYNIKI ANKIETY 
dotyczącej przyszłego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

707 mieszkańców zabrało głos w sprawie przyszłych rozwiązań systemu odbioru odpadów od 
mieszkańców. 5 ankiet było nieważnych. 

Zasady, jakich życzyliby sobie mieszkańcy sporządzone na podstawie 702 ważnych ankiet 
przedstawiają się następująco:

- Szkło i papier – odbiór 1 raz w miesiącu (w praktyce co 4 tygodnie), 
- Tworzywa sztuczne, metale i opakowania – raz na dwa tygodnie, 
- Odpady biodegradowalne kuchenne i zielone – odbierane co 2 tygodnie sprzed posesji,
- Choinki bożonarodzeniowe również odbierane będą sprzed posesji,
- Odpady zmieszane – co 2 tygodnie.

Mieszkańcy w ankietach wskazali, że odpady kuchenne mają być zbierane razem z zielo-
nymi, jednak aby ułatwić mieszkańcom kwestię zakupu worków, proponujemy rozdzielenie 
tych frakcji. Odpady biodegradowalne – kuchenne byłyby odbierane w brązowych workach 
dostarczanych przez Operatora, natomiast odpady zielone w dowolnym kolorze worków (in-
nych niż te do selektywnej zbiórki) zakupionych przez mieszkańca. Odpady zielone nie będą 
limitowane. Gmina wyposaży mieszkańców w worki do selektywnej zbiórki oraz pojemniki na 
odpady zmieszane.

Ankieta była materiałem wyjściowym do przygotowanego projektu Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku w gminie Izabelin. W dniach 27 maja – 14 czerwca br. odbędą się kon-
sultacje społeczne regulaminu. Zachęcamy do lektury projektu i wnoszenia uwag.

dostęp do Internetu bezprzewodowego. Ca-
łość imprezy nie odbyłaby się bez Marka Stu-
sińskiego, mieszkańca Mościsk i pracownika 

firmy, która sfinansowała prace.  Marek,  wraz 
z żoną Kasią, nie tylko  pracował całą sobo-
tę, ale przede wszystkim „wychodził  sprawę” 
w Gminie i u partnerów, pozyskał pieniądze 
oraz od kilku dni gromadził narzędzia, mate-
riały, a także jeździł i kupował rośliny. Niesa-
mowite było też to, że swoją energią zaraził 
wszystkich pracujących przy projekcie. 

Waldemar Szatanek
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Tegoroczne Spotkania obfitowały w bogaty program i odbyły się 
w Centrum Kultury Izabelin, Bibliotece, na Scenie Leśnej, Kinie 
Letnim Pod Sosnami, Kinie za Rogiem, Patio – przy ul. Poniatow-
skiego 7, Pod Sosną i Namiocie Głównym przy Urzędzie Gminy 
Izabelin. 

Wydawnictwa – Agora, Claroscuro, Czarne, 
Czuły Barbarzyńca, Dwie Siostry, Funda-

cja Sąsiedzi z Białegostoku, Iskry, Krytyka Po-
lityczna, Librarium, LTW, Poligraf, Poławiacze 
Pereł, Rosikon Press, SIC, WL, Zakamarki oraz 
antykwariaty - „Piotruś Pan i „Książka dla Każ-
dego” zapewniły bogatą ofertę wydawniczą. 

Miłośnicy książek mogli uczestniczyć w spo-
tkaniach z autorami: Grzegorzem Górnym, To-
maszem Grzywaczewskim, Mają Komorowską, 
Wojciechem Ladą, Arkadiuszem Szarańcem, 
Stefanem Szczepłkiem, Agatą Tuszyńską, Mo-
niką i Grzegorzem Wasowskimi, Alicją Wejner, 

Pawłem Sołtysem i Michałem Wójcikiem. 

Spotkania z autorami prowadzili: Czesław 
Apiecionek, Piotr Dziewicki, Radosław Ekwiń-
ski, Marek Kuliński, Janusz Rosikoń, Rafał Sła-
woń, Stanisław Zawiśliński i Paweł Żak. Pod-
czas spotkania z Alicją Wejner, Olgierd Łuka-
szewicz przedstawił rewolucyjną Konstytucję 

dla Europy z 1831 roku. 

Najmłodsi, w Bibliotece grali w gry, 
brali udział w zabawach edukacyj-
nych oraz tworzyli własne książki. 
Przedstawiali także swoje talenty 
plastyczne podczas warsztatów pla-
stycznych dla dzieci „Nasza puszcza” 
organizowanych Pod Sosną obok 
Centrum Kultury Izabelin. 

Rodzinnie można było odbyć spacer 
po terenie Kampinoskiego Parku 
Narodowego z Arkadiuszem Szarań-
cem.

We foyer CKI podziwiano wystawę 
fotograficzną prof. Romana Kobendzy z okazji 
60-lecia KPN.

W ramach Sceny Młodych obejrzeliśmy przed-
stawienie w wykonaniu Teatru Feministyczne-
go „Portrety” oraz autorski spektakl poetycki 
„Kongres Słów” Macieja Zdrojewskiego. Po 

spektaklu poeta podpisywał swoje książki – 
głównie młodej generacji wielbicielek.

Miłośnicy sztuki podziwiali wystawę obrazów 
Bolesława Gasińskiego. Mieli też okazję poroz-
mawiać z artystą osobiście. W kawiarence Art 
Café w Centrum Kultury Izabelin, przy pach-
nącej kawie i pysznych tartach goście obejrzeli 
także prace artysty Piotra Romanowskiego. 

Pasjonaci tanga, z pasją zatańczyli pierwszą 
Izabelińską Milongę. Jakub Kuroń wyczaro-
wał smakowitą sałatkę i opowiadał o technice 
przyrządzania potraw.

Od strony muzycznej publiczność zachwycili: 
Chór Dziecięcy Mille Voci, Katarzyna Warno 
i akompaniujący jej na pianinie Bogdan Ho-
łownia, Aleksander Trąbczyński, zespoły – Wo-
kaliza oraz Pablopavo i Ludziki.

W sobotę odbyła się Gala Izabelińczyk Roku. 
W tym roku tytuł honorowego Izabelińczyka 
Roku 2018 otrzymał Bogusław Górka, a tytuł 
„Zasłużony dla Gminy Izabelin” – Witold Ma-
larowski. 

Spotkanie autorskie z Mają Komorowską 
fot. Wacław Piekarski

Koncert Pablopavo i Ludziki
fot. Michał Starnowski

fot. Iwona Mazurek

Chór dziecięcy Mille Voci, fot. Iwona MazurekKoncert na patio
fot. Wacław Piekarski
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 I IZABELIŃSKA NAGRODA LITERACKA 

PLANETA IZABELIN 

Pierwszą Izabelińską Nagrodę Literacką PLANETA IZABELIN  
jury większością głosów przyznało książce Roberta Pucka  
„Sennik ciem i motyli”.

Akcji społecznych dotyczących książek i czy-
tania w całej Polsce było wiele. Gmina Iza-
belin nie jest gorsza. Od dwudziestu jeden 
lat CKI organizuje Izabelińskie Spotkania 
z Książką, a od 2019 roku konkurs literacki 
poświęcony szeroko pojętej ekologii. 

Do konkursu swoje pozycje książkowe nade-
słało 9 wydawnictw z całej Polski. Były to: 
Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o., Czarne 
sp. z o.o., ZNAK sp. z o.o., Fundacja Sąsiedzi 
Białystok, Parma Press, Iskry, Multico Oficy-
na Wydawnicza, Zielona Sowa, Krasnogruda.

W konkursie brało udział 16 książek, z tego 
po burzliwych debatach do drugiego etapu 
przeszło 8 pozycji. Wśród nich znalazły się:

„Pasieka Dredziarza” – Ewa i Paweł Piątek, 
„Żubry lubią jeżyny” – Arkadiusz Szaraniec, 
„Sennik ciem i motyli” – Robert Pucek, „Po-
dróż” Zofia Piłasiewicz, „Lecień” Zbigniew 
Nasiadko, „W ogrodach snów „Wojciech Kar-
piński, „Pszczoły miodne i niemiodne” Justy-
na Kierat, „Kos Albert na tropach zwierząt” 
Katarzyna Kopiec Sekieta.

W kolejnym etapie jury w składzie: dr An-
drzej Kruszewicz – przewodniczący oraz 
członkowie: Adam Wajrak, Czesław Apiecio-
nek, Małgosia Mickiewicz, Bogdan Szczesiak 
wytypowało 3 najlepsze tytuły: „Pszczoły 
miodne i niemiodne” Justyny Kierat MULTI-
CO Oficyna Wydawnicza, „Sennik ciem i mo-
tyli” – Roberta Pucka Wydawnictwo Czarne 
sp. z o.o., „Żubry lubią jeżyny” – Arkadiusza 
Szaraniec Wydawnictwo Czarne sp. z o.o. 
Po głosowaniu jawnym jury zdecydowało 
o 2 wyróżnieniach i nagrodzie głównej. Wy-
różnienia przyznano książkom Arkadiusza 
Szarańca „Żubry lubią jeżyny” oraz „Pszczoły 
miodne i niemiodne” Justyny Kierat, nato-
miast Pierwszą Izabelińską Nagrodę Literac-

ką PLANETA IZABELIN jury większością gło-
sów przyznało książce Roberta Pucka „Sen-
nik ciem i motyli”. Na uroczystej Gali Planeta 
Izabelin wręczono wyróżnionym autorom 
ceramiczne pióra, a laureatowi ceramiczną 
szyszkę. Wszystkie nagrody zostały wykona-
ne w pracowni ceramicznej Formatka, naszej 

lokalnej artystki Małgosi Fotek. Dodatkowo 
zwycięzca otrzymał czek na dwadzieścia ty-
sięcy złotych. Sponsorami nagrody byli 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego oraz Gmina Izabelin.

Dziękujemy wszystkim wydawnictwom za 
nadesłanie książek a wyróżnionym autorom 
i laureatowi I Nagrody Literackiej Robertowi 
Puckowi serdecznie gratulujemy. Uroczystą 
galę swoją obecnością zaszczyciła Dorota 
Zmarzlak – Wójt Gminy Izabelin, zastępca 
Wójta Michał Postek, mieszkańcy naszej i są-
siednich gmin, fani książek i czytania. Całość 
poprowadziła dyrektor CKI Maryla Łukasiń-
ska oraz Iwona Mazurek sekretarz konkursu 
i nagrody Planeta Izabelin.

Iwona Mazurek
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Wyróżnienie przyznano Komitetowi Społeczne-
mu Izabelińska Akcja Sylwestrowa. 

Siedząc wygodnie na leżakach w Kinie Letnim 
Pod Sosnami miłośnicy kina obejrzeli dwie 
projekcje filmowe „Królestwo” – reż. Jacques 
Perrin i Jacques Cluzaud oraz „Wielkie Piękno” 
– reż. Paolo Sorrentino. 

Wzięliśmy też udział w Gali wręczenia nagrody 
literackiej Planeta Izabelin. 

Czynny był także Punkt Konsultacyjny Urzędu 
Gminy Izabelin. Można było wypełnić ankietę 
o mobilności oraz porozmawiać o proponowa-
nym projekcie nowych statutów sołeckich.

XXI Izabelińskie Spotkania z Książką wyma-
gały wiele pracy. Dyrekcja Centrum Kultury 
Izabelin składa serdeczne podziękowania za 
wsparcie Ministrowi Środowiska, Władzom 
Samorządowym Województwa Mazowiec-
kiego, Władzom Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego, Władzom i Pracownikom Urzędu 
Gminy Izabelin, Dyrekcji Kampinoskiego Parku 
Narodowego, Dyrekcji, Pracownikom i Wolon-
tariuszom ze Szkoły w Izabelinie, Kierownictwu 
i Pracownikom Biblioteki, Sponsorom, Firmom, 
Autorom, Wydawcom, Artystom, Dziennika-
rzom, Pracownikom Centrum Kultury Izabelin 
i wszystkim Ludziom Dobrej Woli, którzy po-
mogli w organizacji wydarzenia.

Daria Kuźniecow-Dudko

Więcej zdjęć można obejrzeć skanując kod QR
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Spotkanie z Olgierdem Łukaszewiczem, 
fot. Iwona Mazurek

Publiczność przy Scenie Leśnej
fot. Wacław Piekarski
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Izabelin, dnia 3 czerwca 2019 r.

GPA.6722.24.1.2019.AK

O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)  oraz  art. 39, 

art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-

nach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu 29 maja 2019 r. uchwały 

Nr XI/75/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin. 

Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu procedury 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. planu.

Obszary objęte projektem zmiany Studium:

1) Obszar Nr 1 obejmuje działki o nr ew. 1882/1, 1882/2, 1883/1, 1883/2, 1885/3, 1885/4, 1885/5, 1886/3, 1886/4, 2732/1, 2732/2 położone 
we wsi Laski w rejonie ul. Podleśnej.

2) Obszar Nr 2 obejmuje działkę o nr ew. 2583 położoną we wsi Laski w rejonie ul. Południowej.

3) Obszar Nr 3 ograniczony jest: od południa: południową granicą działki o nr ew. 1822/3 obręb Izabelin; od zachodu: zachodnią granicą działki 
o nr ew. 1822/3 obręb Izabelin, dalej na długości ok 110 m po linii istniejącego ogrodzenia zlokalizowanego na działce o nr ew. 1822/4 obręb 
Izabelin do przecięcia z przedłużeniem zachodniej granicy działki drogowej o nr ew. 1528/3 (fragment drogi ul. Partyzantów); od północy: prze-
dłużeniem zachodniej granicy działki drogowej o nr ew. 1528/3 (fragment drogi ul. Partyzantów) do jej zachodniego narożnika; od wschodu:  
wschodnią granicą działki o nr ew. 1822/4 obręb Izabelin do południowo-wschodniego narożnika działki o nr ew. 1822/3 obręb Izabelin.

4) Obszar Nr 4 obejmuje działki o nr ew. 967 i 968 położone we wsi Izabelin ograniczone od północy ul. Matejki, a od południa ul. 3-go Maja.

5) Obszar Nr 5 obejmuje działkę o nr ew. 948/1 położoną we wsi Izabelin w rejonie ul. Matejki.

6) Obszar Nr 6 obejmuje działki o nr ew. 2373/1, 2373/2, 2373/3, 2373/5, 2373/6, 2373/8, 2373/9, 2373/21, 2373/22, 2373/25, 2373/26 
i 2730.

Szczegółowe granice obszarów objętych projektem planu oznaczone zostały na załączniku graficznym Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do w/w uchwały, które dostępne są na stronie 

internetowej Gminy Izabelin pod adresem: www.bip.izabelin.pl w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne”, „dokumenty w trakcie sporządzania”.

Wnioski do planu miejscowego i do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 

Izabelin, przesyłać na adres do Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin lub drogą mailową na adres: izabelin@izabelin.pl. 

We wniosku należy podać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Termin składania wniosków: do dnia 4 lipca 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Izabelin. 

Wójt Gminy Izabelin

/-/ Dorota Zmarzlak

Wyciąg ogłoszenia o Przetargu Ustnym Nieograniczonym
Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Izabelin Nr XX/166/16 z dnia 30 listopada 2016 r.

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Truskaw gmina Izabelin

Ustalona w przetargu cena sprzedaży nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174) 

jest ceną brutto.

• dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: Nr WA1M/00527626/8 (działka nr ew. 740/4), 

Nr WA1M/00534920/1 (działka nr ew. 741/3),

• Gmina Izabelin stała się właścicielem działek nr nr ew. 740/4, 741/3 w drodze aktu notarialnego,

Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019 r. o godz. 12.00  
w sali nr 124 w budynku Centrum Kultury Izabelin ul. J. Matejki 21 w Izabelinie C

• oferent winien zapoznać się z regulaminem przetargu,

• warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Gminy Izabelin II Oddział PKO BP S.A. w Warszawie 

Nr konta 32 1020 1026 0000 1502 0023 6208,

• termin wpłaty wadium: do dnia 26 sierpnia 2019 r. (włącznie),

• wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży.

• Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Izabelin, pok. nr 2 

(tel. 022 722–89–62, e-mail: geodezja@izabelin.pl,). Materiały przetargowe można uzyskać nieodpłatnie w pok. nr 2 w Urzędzie Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 

IZABELIN, w godzinach pracy (pon. 900-1800, wt.-pt. 8.00-16.00).

Wójt Gminy Izabelin

L.p. Nr ewidencyjny 
działki

Powierzchnia 
(ha)

Cena wywoławcza Wadium  

1.06.2019
740/4
741/3

0,16 490.000,00 25.000,00
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SUKCES DNIA SĄSIADA!

Jak dobrze mieć sąsiada…

To wie każdy, komu choć raz zabrakło 
mąki czy cukru. Tak było kiedyś, a jak 

jest dzisiaj? Zabiegany świat, życie w stre-
sie, nadmiar obowiązków, alienacja, brak 
wolnego czasu. I jak tu znaleźć chwilę dla 
sąsiada, kiedy dla najbliższych nam ich bra-
kuje. Jak budować relacje, te bliskie i te 
dalsze, bo przecież o to w tym wszystkim 
chodzi. 

No właśnie - i nagle przychodzi „Dzień Są-
siada”. Prosi byśmy się zatrzymali i rozej-
rzeli na boki, kto żyje i mieszka obok nas, 
może potrzebuje naszego wsparcia, pomo-

W piątek 31 maja br. w różnych częściach naszej gminy odbywał się Dzień Sąsiada. 
Do wspólnej zabawy włączyli się mieszkańcy m.in. ulic Poniatowskiego, Zielonej, Skrajnej 
i Rocha Kowalskiego.

cy, a może będzie świetnym kompanem do 
spędzenia miłych chwil i wspólnej zabawy.

Jest sukces! zatrzymaliśmy się, spotkaliśmy, 
rozmawialiśmy, jedliśmy smakołyki, które 
sami przygotowaliśmy! Była cudowna przy-
jacielska atmosfera, zwykłe „dzień dobry” 
przerodziło się w coś więcej. Jakaś niewi-
dzialna nić połączyła nasze serca. 

„Nie będziemy czekać roku, by ponownie 
się spotkać, teraz będziemy to robić regu-
larnie” - tak mieszkańcy naszej gminy ko-
mentowali Dzień Sąsiada, który za namową 
radnego Bogdana Szczesiaka, sami sobie 
zorganizowali. Serdecznie gratulujemy po-
mysłów i włączenia się do wspólnej zabawy. 

Iwona Mazurek

Miłe powitanie na ul.Poniatowskiego

Tak się bawi ulica Rocha Kowalskiego

Na Poniatowskiego integraują się i duzi i mali
Bogdan Szczesiak - inicjator obchodów Dnia Sąsiada w Izabelinie 

Mieszkańcy ulicy Skrajnej

Na Zielonej też było wesoło
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XI SESJA RADY GMINY IZABELIN

Kolejna, XI sesja Rady Gminy Izabelin odby-
ła  się  29 maja 2019 roku. Podjęto nastę-

pujące uchwały: 

*uchwała XI/72/19 
(ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3) 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Izabelin na lata 2019-2026.

*uchwała XI/73/19 
(ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3) 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 
rok 2019 Gminy Izabelin.
Uzasadnienie: do uchwały 72 i 73 – zmiany 
umożliwiają finansowanie projektów przedsta-
wianych w kolejnych uchwałach.

*uchwała XI/74/19 
(ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0), 
w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu roz-
woju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych będących w posiadaniu 
Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. w Tru-
skawiu na lata 2019 – 2021.
Uchwała ta umożliwia prowadzenie działalno-
ści inwestycyjnej przez GPWiK Izabelin „Mokre 
Łąki” Sp. z o.o. w Truskawiu.

*uchwała XI/75/19 
(ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0),  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmia-
ny  Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Izabelin.
Uzasadnienie: Przedmiotem uchwały jest 
przystąpienie do punktowej zmiany obowią-
zującego Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Iza-
belin w 6 obszarach. Wyznaczone do zmiany 
tereny to: 4 obszary we wsi Laski: działki poło-
żone przy ul. Podleśnej i przy ul. Południowej 
(działka po starym Domu Kultury), teren zjaz-
du z ul. 3 Maja w ul. Partyzantów oraz działki 
znajdujące się pomiędzy ul. Kampinoską a ul. 
Trenów. Pozostałe dwa tereny znajdują się 
przy ul. Matejki w Izabelinie C w bliskim są-
siedztwie terenu Urzędu Gminy. Proponowane 
zmiany związane są z weryfikacją obowiązu-
jących ustaleń Studium i Miejscowych Planów 
Zagospodarowania Przestrzennego względem 
planowanych do realizacji zadań gminnych 
jak również złożonych wniosków właścicieli 
rozpatrywanych terenów. Studium zgodnie 
z art. 9 ust. 5 ustawy opizp. nie jest aktem 
prawa miejscowego, jednakże plany miejsco-
we  w oparciu o które są realizowane wszelkie 
zadania i inwestycje  muszą zachować zgod-
ność ze studium.  W ślad za zmianą studium 
nastąpią zamiany miejscowych planów, które 
zgodnie z art. 14 ust 8 ustawy opizp są aktem 
prawa miejscowego.  Aby planowane zadania 

mogły być zrealizowane muszą być zgodne 
z ustaleniami planu. Jednak aby zadania moż-
na było  wprowadzić do miejscowego planu, 
niezbędne jest najpierw przeprowadzenie pro-
cedury zmiany w Studium.  

*uchwała XI/76/19 
(ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0) 
w sprawie przyjęcia programu edukacji zdro-
wotnej i promocji zdrowia pn. „Świadome 
rodzicielstwo – program edukacyjny dla przy-
szłych rodziców”.
Uzasadnienie: Program będzie realizowany 
w naszej gminie  w 2019 r.  i powstał z myślą 
o kobietach w ciąży i ich partnerach, pragną-
cych świadomie przygotować się do porodu. 
Ma on na celu, oprócz wsparcia teoretycznego 
i praktycznego, zapewnienie wsparcia psycho-
logicznego i przygotowanie do roli rodzica.

*uchwała XI/77/19 
(ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1) 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 
szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Izabelin oraz określenia granic obwo-
dów publicznych szkół podstawowych od dnia 
1 września 2019 r. 
Uzasadnienie: uchwała ta jest wypełnieniem 
obowiązku wynikającego z  art. 39 ust. 5 i 5a 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświa-
towe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.). Zgod-
nie z tym zapisem Rada Gminy ustala plan 
sieci publicznych szkół podstawowych prowa-
dzonych przez gminę, a także określa granice 
ich obwodów. 

*uchwała XI/78/19 
(ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0) 
w sprawie określenia tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
przedszkoli i innych placówek przedszkolnych 
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 
6-letnie i dzieci młodsze. Organ prowadzący 
szkołę lub placówkę określa tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli j.w., 
z tym że wymiar ten nie może przekraczać 25 
godzin. Przepis wejdzie  w życie z dniem 1 
września 2019 r. 

*uchwała XI/79/19 
(ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0) 
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego na-
uczania, wychowania i opieki oraz wysokości 
opłat za korzystanie z wychowania przedszkol-
nego w publicznych przedszkolach prowadzo-
nych przez Gminę Izabelin. 
Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy 
z dnia 27 października 2017 r. o finansowa-
niu zadań oświatowych, Rada Gminy określa 
wysokość opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego uczniów objętych wychowa-

niem przedszkolnym do końca roku szkolnego 
w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 
lat, w prowadzonym przez gminę publicznym 
przedszkolu i oddziale przedszkolnym w pu-
blicznej szkole podstawowej, w czasie prze-
kraczającym ustalony przez radę wymiar za-
jęć. Jednocześnie, w wersji pierwotnej  tekstu 
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, 
ustawodawca określił w art. 52 ust. 3, że wy-
sokość opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za 
godzinę zajęć.

Art. 52 ust. 3 został znowelizowany art. 44 pkt 
30 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie 
ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw i zawarte 
w nim wyrazy „za godzinę zajęć” zostały zastą-
pione wyrazami „za każdą rozpoczętą godzinę 
faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, 
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej 
oraz innej formie wychowania przedszkolne-
go”. Zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 9 listopa-
da 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświato-
we, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw znowelizowany przepis wejdzie 
w życie z dniem 1 września 2019 r.

*uchwała XI/80/19 
(ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2) 
w sprawie przyjęcia sprostowanego protokołu 
kontroli Nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej.

W treści w.w. protokołu kontroli wystąpi-
ły omyłki w zakresie wskazania osoby, która 
podpisała 8 września 2018 roku porozumienie 
z przedsiębiorstwem BYŚ oraz dat ogłoszenia 
przetargów. W związku ze sprostowaniem po-
wyższych omyłek koniecznym jest przyjęcie 
sprostowanego protokołu kontroli nr 1/2019. 

*Omówienie sprawozdania z oceny za-
sobów pomocy społecznej w gminie Iza-
belin w 2018 r.

Iwona Mazurek
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Jak długo istnieje Kawiarenka?
Kawiarenka istniała od dawna i funkcjonowała 
na trochę innych zasadach. Prowadziły ją osoby 
mające w Zakładzie swoje obowiązki. Ja byłam 
z zewnątrz, związana bardziej z siostrami, któ-
rym w różnych formach pomagałam. Pewnego 
dnia Matka Generalna – siostra Radosława – 
zapytała mnie, czy mogłabym się podjąć po-
prowadzenia kawiarenki, jako miejsca różnych 
wydarzeń kulturalnych. Podjęłam się tego. Ofi-
cjalne otwarcie w obecności dzieci z Ośrodka 
i pani dyrektor Elżbiety Szczepkowskiej odbyło 
się na początku 2016 r. i kawiarenka ruszyła.

Jaki był zamysł, idea tego miejsca?
Zamysł był taki, żeby jakoś uatrakcyjnić czas 
wolny dzieciom z Ośrodka, żeby mogły ode-
rwać się od rutyny, od masy obowiązków. 
Nasze dzieci mają wiele zajęć – muszą być 

przecież dobrze przygotowane do życia. Wie-
działam, że kawiarenka musi być dla nich miej-
scem relaksu, a nie dodatkowych obowiązków. 
Na początku było to miejsce, gdzie mogły po 
prostu przyjść i spotkać się ze sobą. A w moim 
sercu rodziło się pragnienie zorganizowania 
w tym miejscu czegoś więcej. 

Miała Pani doświadczenie w pracy z osoba-

Kawiarenka u Przyjaciół
Jest takie miejsce… Ukryte w zaciszu Zakładu dla Niewidomych w Laskach, ale cały czas tętni życiem. 

Gromadzi niewidomych, widzących, starszych i młodszych. Odbywają się tu koncerty, wieczory 
poetyckie, warsztaty plastyczne – a wszystko to pod serdeczną opieką pani Marii Wołodko.

mi niewidomymi, znała Pani ich potrzeby?
Wcześniej pracowałam w Domu Dziecka, póź-
niej miałam kontakt z ludźmi niepełnospraw-
nymi poprzez pracę w PFRON i w ośrodku 
z młodocianymi przestępcami. To było dla 
mnie wielkie wyzwanie, które bardzo mnie za-
hartowało. Doświadczenie zawodowe pozwo-
liło mi zobaczyć bogactwo człowieka, uczyło 
wyrozumiałości, ale też konieczności stawiania 
wymagań. Rozeznawałam, co można byłoby 
zrobić, inspiracją stało się też samo miejsce, 
jakim jest Dzieło Lasek. Wpadłam na pomysł, 
żeby przypomnieć poezję dwóch laseckich 
sióstr. To był początek wieczorów poetycko-
-muzycznych.

Czy Pani sama wymyśla program 
artystyczny?
Czasem po prostu przychodzą do mnie ludzie 
i sami coś proponują. Jakiś czas temu przyszła 
pani z pytaniem, czy można by zorganizować 
spotkanie o Prymasie Wyszyńskim. Bardzo 
się ucieszyłam, bo nawet o tym marzyłam! 
I tak powstała Akademia Kampinoska, czy-
li cykl wykładów ks. Jerzego Jastrzębskiego 
o nauczaniu Prymasa Tysiąclecia. Ja nie chcę 
realizować jakiegoś własnego planu, ale od-
powiadać na potrzeby. Na przykład z rozmów 
dowiedziałam się o potrzebie poruszenia trud-
nych problemów młodzieży. Dzięki znajomej 
lekarce miało miejsce niezwykle ciekawe spo-
tkanie, którego tematem była depresja dzieci 
i młodzieży. Marzyło mi się, żeby zorganizować 
cały cykl podobnych spotkań. A Boża reżyse-
ria jest niesamowita. Spotkałam niedawno 
znajomą, z którą pracowałam w ośrodku te-
rapeutycznym. Okazało się, że jest kuratorem 
na naszym terenie i problemy młodzieży zna 
z własnego doświadczenia. To wyraźny znak, 
że powinnam iść w tym kierunku.

Czy w Kawiarence u Przyjaciół 
występują tylko niewidomi?
Ależ nie! Ja jestem przeniknięta ideą księdza 
Korniłowicza (kierownika duchowego Matki 
Elżbiety Czackiej), żeby pomagać nie tylko nie-
widomym na ciele, ale także na duszy, więc za-
praszam wszystkich. Ostatnio mieliśmy szanty 
– grały osoby widzące. Chcę, żeby program 
był urozmaicony, żeby nie wpaść w monoto-
nię. Ale szczególnie chciałabym promować 
nasze uzdolnione dzieci ze szkoły muzycznej. 
Prowadzę też stronę internetową i żałuję, że 
nie mam kamery. Wtedy mogłabym „posyłać” 
ich talenty w świat.

Wiem, że w niedzielę po mszy świętej 
organizowane są rodzinne warsztaty 
plastyczne…
Tak! Jestem ogromnie Bogu wdzięczna za pa-
nie: Elę Cyganek i Beatkę Czaplejewicz, które 
te zajęcia prowadzą. Dzieci bardzo chętnie 
przychodzą i tworzą wspaniałe rzeczy.

Tu naprawdę dużo się dzieje! A Pani 
wciąż ma nowe pomysły…
Zgadza się. We wrześniu chcę zorganizować 
bardzo ciekawe spotkanie z siostrą Goretti Po-
doska (FSK) z Lasek. Niezwykła historia. Sio-
stra Goretti jako dziecko, wraz z rodziną, była 
zesłana na Syberię. Jej ojciec zginął w Koziel-
sku, a ona z mamą tułały się po Kazachstanie. 
Serdecznie zapraszam na to spotkanie i na 
wszystkie inne wydarzenia również.

Dziękuję. Cieszę się, że opowiedziały-
śmy mieszkańcom Izabelina o tym nie-
zwykłym miejscu. Myślę, że wiele no-
wych osób zajrzy teraz do Kawiarenki. 
A Pani życzę dużo energii do realizacji 
wszystkich planów.

Rozmawiała Karolina Dubaniewicz,
fot. archiwum Marii Wołodko

Gospel - muzyka duszy
Muzyka gospel jest w Polsce coraz bardziej 

popularna. Powstają zespoły i chóry wy-
konujące tę muzykę, a bardziej wtajemniczeni 
wiedzą, że w całej Polsce organizowanych jest 
mnóstwo warsztatów gospel. Ostatnio takie 
warsztaty dla dzieci i młodzieży zorganizowała 
Prywatna Szkoła Jazzu i Muzyki Rozrywkowej 
im. Krzysztofa Komedy wraz ze studiem wokal-
nym WokArt. Jako instruktor zaproszony został 
charyzmatyczny Junior Robinson. Finał warszta-
tów odbył się w Centrum Kultury Izabelin, które 

z radością wspiera młode talenty. Dla wielu wy-
stępujących były to pierwsze kroki stawiane na 
dużej scenie, ale z pomocą Juniora doskonale 
dali sobie radę. Młodzieńcza radość i zaangażo-
wanie udzieliły się wszystkim, którzy przyszli na 
koncert. Zadziałała także charyzma samego dy-
rygenta, który nie pozwolił publiczności zagrzać 
miejsc na krzesełkach – wszyscy tańczyli, klaskali 
i śpiewali razem z wykonawcami.

Karolina Dubaniewicz, fot. archiwum ASMRiJ
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SPOTKANIE ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH

Zgodnie z planem, 6 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Izabelinie odbyło się spotkanie 
organizacji pozarządowych z wójt Dorotą Zmarzlak. Uczestniczyło w nim ponad 20 osób 

– przedstawiciele organizacji działających w naszej gminie, mieszkańcy i sołtysi. 

Spotkanie miało charakter warsztatowy. 
Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na 

cztery mieszane zespoły. Każda grupa aktyw-
nie uczestniczyła w pracach, wymieniając się 
uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi czte-
rech tematów.

1) Inicjatywa lokalna i budżet obywatelski,  
czyli dwa różne sposoby współpracy urzędu 
z mieszkańcami danej gminy. Dzięki nim bę-
dzie można realizować małe i duże inicjatywy 
mieszkańców. Podczas spotkania zapropono-
wano mędzy innymi, aby inicjatywę lokalną za-
rezerwować na realizację mniejszych planów, 
a budżet obywatelski – tych większych, żeby 
zrobić tzw. „przesłuchania publiczne”, podczas 
których zostaną omówione szczegóły danego 
projektu, oraz żeby w ich realizację zaangażo-
wać starszych i młodszych mieszkańców na-
szej gminy. 

2) Fundusze zewnętrzne – przedstawiciele or-
ganizacji wyrazili zainteresowanie współpracą 

z Urzędem Gminy Izabelin (UGI) w kontekście 
pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 
Ustalono, że Urząd będzie prowadził moni-
toring różnych źródeł finansowania poten-
cjalnych projektów i będzie przekazywał tę 
informację organizacjom. Z kolei organizacje 
będą informowały Urząd, o potencjalnych pro-
jektach, które chciałyby zrealizować.

3) Platforma do komunikacji, czyli zapropono-
wano 3 sposoby komunikacji: 
- stworzenie Forum Internetowego  –  proste-
go i bezpośredniego narzędzia do komunikacji, 
- stworzenie zamkniętej Grupy na Facebooku 
- stworzenie listy mailingowej.

Podczas dyskusji uczestnicy warsztatów nie 
określili, który z podanych sposobów byłby 

najlepszym narzędziem do komunikacji. Na-
tomiast jednoznacznie wskazali Urząd Gminy 
jako zarządzającego taką platformą, niezależ-
nie od konkretnych rozwiązań technicznych. 
Padła również propozycja komunikowania się 
za pomocą wiadomości sms – funkcji dostęp-
nej również dla osób, które na co dzień nie 
poruszają się biegle w internecie.

4) Mapa marzeń - twórcze planowanie działań 
tak, aby się spełniły! Mapowanie Marzeń były 
zajęciami kreatywnymi, relaksującymi i emo-
cjonującymi. Uczestnikom warsztatów przynio-
sły  dobrą energię. Dali się oni porwać swojej 
wyobraźni i podarowali sobie chwilę dla siebie.

Czwartkowe spotkanie było aktywne, twórcze, 
z dobrymi pomysłami i rozwiązaniami, które 
będziemy wspólnie realizować.

Dziękujemy za spotkanie i działamy 

Barbara Borys
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Kawiarnia Mnie Mnie w Izabelinie 
od dzieci dla dzieci – projekt na wakacje

Synowie i córy w akcji! Wakacyjna nowa 
miłość do pracy i działania – lokalna 
przygoda dla tych, którzy chcą pracować 
tak, jak chcą.

Gdy kończy się rok szkolny, uwalnia się 
przestrzeń na własną inicjatywę, czas na 

wesołą zabawę i twórczą pracę. Nasze dzie-
ci ruszą do akcji – przygotowują kawiarnię 
z prawdziwego zdarzenia – pieką sami ciasta 
i ciasteczka, podają kawę i proponują projek-
cję filmów, gry i zabawy.

Co to jest Kawiarnia Mnie Mnie?
Kawiarnia Dzieci Dzieciom to jest lokalna 
inicjatywa – projekt angażujący dzieci i mło-
dzież do współpracy w czasie wakacji. Jest to 
kawiarnia prowadzona przez dzieci (pod nad-
zorem dorosłych) dla dzieci (i rodzin). Dzieci 
będą najpierw w domach same piekły ciasta 
i ciasteczka, przynosiły je do kawiarni, a potem 
w kawiarni same przygotowywały kawę, her-
batę oraz lemoniady i same będą to serwowały 
dla innych dzieci oraz dorosłych. 

Planujemy zaangażować nie tylko dzieci, ale 
też jak największą ilość dorosłych, dla któ-
rych ważne jest to, by wykształcić w dzieciach 
przedsiębiorczość, odpowiedzialność i poczu-
cie sprawczości. Wakacje to czas wolny, który 
chcemy, aby dzieci spożytkowały w sposób 
kreatywny i by poczuły swoją moc sprawczo-
ści, by nauczyły się współpracować w zespole. 
Będą odpowiedzialne za pełne prowadzenie 
kawiarni – przygotowanie miejsca, stworze-
nie i prowadzenie kampanii marketingowej, 
zaplanowanie zaopatrzenia, serwowanie kawy 
i ciast, sprzątanie, pilnowanie porządku, sło-
wem przygotowanie i prowadzenie wszystkie-
go w kawiarni od A do Z. 
Dzieci będą pracowały pod nadzorem zaan-
gażowanych w to dorosłych, mamy nadzieję, 
że ta inicjatywa przeciągnie się na dłuższy 
czas i pozostanie w naszej lokalizacji jako wy-
jątkowe miejsce spotkań i przyjemna forma 
spędzania wspólnie czasu. Zapraszamy dzieci 
w wieku od 10 do 18 lat oraz dorosłych, którzy 
chcą towarzyszyć dzieciom w tej wyjątkowej 
wakacyjnej przygodzie. Cały dochód z po-
dawanych ciast i napojów przeznaczymy na 

zakup sprzętu sportowego – marzy nam się 
stworzenie skate parku – zbieramy na halfpi-
pe, gdzie dzieci będą mogły jeździć na desko-
rolkach potem przez cały rok! :) 

Jaki jest zamysł kawiarni?
Młodzież planuje jak przygotować cały pro-
jekt kawiarni. Każdy angażuje się  w zaję-
cia, w których czuje się najlepiej – kto chce 
piecze ciasteczka, kto chce rysuje ulotki, inni 
podają kawę, ktoś czyta młodszym dzieciom 
książki, inni sprzątają ze stołów, albo pilnują 
zaopatrzenia kawiarni – dla każdego zadanie, 
w którym się dobrze czuje! Dzielimy się pracą 
i świetnie się przy tym bawimy 

Jaki jest cel tego przedsięwzięcia?
Celem przedsięwzięcia jest pozwolenie dziecia-
kom wzięcia odpowiedzialności za siebie, swój 
czas wolny i swoje talenty. Gdy ktoś uwielbia 
piec, gotować, organizować, ktoś inny pięknie 
rysuje, maluje, ale nie ma odwagi poznawać 
nowych ludzi i czuje się samotny, a ktoś zu-
pełnie nie ma pomysłu na siebie, ale chciałby 
napić się lemoniady w gorący dzień, albo go-
rącej czekolady w smutny dzień i poczuć się 
lepiej – to jest miejsce dla takich właśnie mło-
dych osób! Dzieciaki biorą cały projekt na sie-
bie, tworzą go tak jak dla nich jest najpiękniej, 
a dorośli dyskretnie stoją z tyłu i wspierają gdy 
jest taka potrzeba, służą wsparciem i cieszą się 
na każdy kroczek do przodu.

Na co są zbierane pieniądze?
Cała zebrana suma pieniędzy przez kawiarnię 

zostanie przeznaczona na zakup sprzętu spor-
towego dla dzieci do użytku przez cały rok. Ma-
rzy nam się miejsce deskorolkowe – HALFPIPE 
do zabawy dla dużych i małych. Serdecznie 
zapraszamy do współpracy i do odwiedzania 
nas przez całe wakacje!

Czego potrzebujemy?
Szukamy firm chętnych do współpracy – może 
Wasza firma będzie chętna nawiązać kontakt 
z młodymi prężnymi osobami, którym chce się 
zrobić coś wyjątkowego dla lokalnej społecz-
ności – dzieci i rodzin! Mamy lokal, mamy chęci 
i ręce do pracy! 

Kogo zapraszamy?
Zapraszamy do współpracy dzieci i rodziców, 
którym jest blisko do idei wolontariatu i wspie-
rania lokalnych inicjatyw! Mamy wakacje 
i uśmiech na ustach! Potrzebujemy tylko osób 
chętnych do współpracy, rodziców i dziadków 
chętnych się zaangażować w pieczenie ciast 
i ciasteczek oraz dzieci, które lubią spędzać 
czas w kuchni, coś przygotowywać, a po-
tem podawać. Zapraszamy szczególnie dzieci 
w wieku od 10 do 16 – staramy się znaleźć 
dla każdego coś, co lubi robić, aby się w tym 
spełniał i poczuł frajdę ze wspólnego projektu 
i radość z pracy.

Kiedy ruszamy?
Z pracami remontowymi ruszamy w czerwcu, 
a otwieramy kawiarnię 1 lipca! Zapraszamy! 

Komu zawdzięczamy wsparcie?
Projekt jest przygotowany całkowicie w czynie 
społecznym przez zaangażowanych rodziców 
z Izabelina, przy wsparciu Wójta Gminy Iza-
belin. Lokal udostępnia Urząd Gminy Izabelin, 
pomoc w projekcie zapewnia Centrum Kultury 
Izabelin.

Gdzie można się zgłaszać?
Kawiarnia Mnie Mnie mieści się w Urzędzie 
Gminy Izabelin, przy ul. 3 Maja 42 

Wejście od strony patio po schodach. Osoby 
zainteresowane współpracą prosimy o email 
na adres: kawiarnia@izabelin.pl

Facebook:
Zapraszamy do polubienia naszej strony na fa-
cebooku: Mnie Mnie w Izabelinie
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PRZYSTANEK PASJA

Ikona może odmienić życie...
Pisanie ikon, to nie tylko sztuka plastyczna. To również modlitwa, przeżycie duchowe, swoiste 
rekolekcje, zbliżające do poznania Bożego Oblicza. Ikona może po prostu zachywycić swoim 
pięknem, ale może też… odmienić czyjeś życie. 

Z Elżbietą Cyganek i Urszulą Żakowską – izabelińskimi artystkami specjalizującymi się 
w sztuce pisania ikon rozmawia Iwona Mazurek.

Pani Elu jest Pani artystką spełnioną. 
Co to dla Pani oznacza?

Moje życie jest całością, a wszystkie źródła są 
w Bogu. Nie rozdzielam życia na bycie człowie-
kiem, kobietą czy artystką. 

Wiele lat temu przeszłam głębokie nawróce-
nie, które wiązało się z ogromną przemianą 
i radością płynącą z dotknięcia Bożego. Na-
ocznie zobaczyłam wielką miłość i miłosierdzie 
Boga. Nagle dostrzegłam wszystkie prezenty, 
które we mnie złożył, bym je otworzyła i nie 
błąkała się więcej w ciemnych zakamarkach 
życia, które mnie niszczy. Okres moich stu-
diów był czasem tej przemiany. Czułam wtedy 
ogromne pragnienie Boga, ale nie wiedziałam, 
jak się mam do Niego zwrócić, nie miałam na-
rzędzi. Byłam wtedy dziwakiem, który przekra-
czał wszystkie granice stawiane przez Boga. 
To dotknięcie żywego Boga spowodowało, że 
bardzo uwierzyłam w siebie, w to, że można 
żyć inaczej, jednocześnie bardzo dynamicznie 
i radośnie, niekoniecznie taplając się w tym, co 
proponuje świat.

Czy był taki konkretny moment, kiedy ta 
przemiana w Pani nastąpiła?
Tak, on był bardzo spektakularny. Nic mnie 
wtedy nie cieszyło. Studia artystyczne w Łodzi, 

bardzo oblegany kierunek – pro-
jektowanie, na które dostałam 
się bez problemu i wiele innych 
sukcesów, nie dawało mi żadnej 
satysfakcji. Można by powiedzieć, 
że byłam wtedy w depresji. Wzię-
łam na studiach rok urlopu dzie-
kańskiego, by jakoś to sobie po-
układać. Znalazłam księdza, który 
mnie wysłuchał i poprowadził. To 
wszystko nie było proste: moje 
dzieciństwo bez mamy...Musia-
łam się nauczyć postawy otwar-
tości. W międzyczasie wyszłam za 
mąż, urodziłam córkę Weronikę. 
Moje życie zaczęło się zmieniać. 
To było też inspiracją dla sztuki 
i tworzenia. Na pierwszym miej-

scu jest Bóg i z Niego wszystko wypływa – 
pomysły, inspiracje. Uświadomiłam sobie, że 
ja, tak jak każdy inny człowiek, jestem bożym 
geniuszem, niepowtarzalnym człowiekiem 
z odciskiem pieczęci Boga i z tego wszystko się 
wywodzi. Tak zrodziła się też moja miłość do 
Boga, przestałam mieć pretensje o moje życie. 
Zostałam wypełniona tym co najlepsze i z tego 
mogłam tworzyć. 

I co było dalej?
Skończyłam pracownię konceptualną, gdzie 
profesor Kałucki uczył nas, by obrazy miały 
odpowiednią kompozycję, czytelność, porzą-
dek, a co za tym idzie – prawdę. Te wszystkie 
nauki można było w prosty sposób przełożyć 
na zwyczajne życie. Po nawróceniu zdałam 
sobie sprawę, że ja nie muszę być wielką ma-
larką, jak wcześniej myślałam, i osiągać wciąż 
nowe cele, by się zaspokoić. Bóg mi pokazał 
drogę i ja się delektuję tą moją życiową drogą 
do dziś. Choć raz jest cudownie, a raz bezna-
dziejnie. Jednak sztuka jest zbudowana na 
kontrastach i to jest twórcze. 

Co Panią inspiruje oprócz Boga?
Inspiracją po Bogu są dla mnie ludzie. Czło-
wiek jest dla mnie bardzo ważny i obcowanie 

z ludźmi daje mi wiele satysfakcji. Uwielbiam 
dzielić się swoją wiedzą, umiejętnościami, 
pracować z dziećmi. Tak, dzieci są cudowne, 
prawdziwe, szczere, czasem zmanierowane, 
czerpią bardzo dużo ze świata i jak mają po-
dany temat, to wychodzą piękne prace. W pa-
rafii w Laskach prowadzę dla dzieci warsztaty 
pisania ikon, wyjeżdżam też z młodymi ludźmi 
na wakacje np. rekolekcje na kajakach, prowa-
dzone przez siostry salezjanki, gdzie przy oka-
zji tysiąca innych zajęć malujemy ikony. Jed-
nak ikona nie jest celem sama w sobie, tylko 
fakt, by dzieci mogły się przytulić do Boga Ży-
wego, bo one często nie mają rodzin, nie znają 
miłości. I przez taką codzienność, jak przy-
gotowywanie wspólnych posiłków, zabawa, 
sport, czy taniec, one poznają swoją wartość, 
nabywają kultury, ładują swoją energię. Kiedy 
przychodzą malować ikony, to się wyciszają, 
zostawiają wszystkie problemy i dramaty życia 
codziennego. Często nie chcą wychodzić z za-
jęć, malują ikony, żeby dać je jako prezent dla 
mamy, babci czy kogoś bliskiego. 

Co Panią fascynuje w pisaniu ikon?
Po pierwsze to, że ikona bardzo ściśle odnosi 
się do dzieła stwórczego, bo każdy etap pro-
cesu, technologii jej powstania był przemyśla-
ny i wymodlony przez mnichów. Już pierwsi 
chrześcijanie w swoim totalnym zawierzeniu 
Bogu, w katakumbach, tworzyli podwaliny pod 
sztukę, wierzyli, że ikona ma niezwykłą moc.
Technologia malowania ikon wywodzi się ze 
sztuki fajumskiej. Chrystus za życia odbił na 
chuście dla króla Abgara swoje oblicze, opisują 
to kroniki. W ten sposób dał zielone światło do 
przedstawiania wizerunku Boga, łamiąc sta-
rotestamentowe zakazy. To pierwsze Oblicze 
Pana Jezusa, czyli Mandylion, przez lata było 
czczone i kochane. Mandylion słynął cudami. 
Nie  każdy mógł mieć to cudowne oblicze Chry-
stusa. Dlatego stworzono kanon, w jaki sposób 
to oblicze ma powstawać. A potem sztuka robi 
swoje. Przecież nawracanie jest możliwe przez 
muzykę, obrazy, naturę czy czyjąś dobroć, sło-
wo. Są ludzie wrażliwi na formę, kolor.

Wszystkie źródła są w Bogu
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Czy w ikonie kolor ma znaczenie?
Oczywiście, kolorystykę w ikonie wypracował 
kościół, po to by była ponadczasowa i dla 
wszystkich czytelna, bez względu na poziom. 
Ikona to jest pismo święte w obrazie. Znając 
podstawy, możemy ją czytać. Każdy kolor coś 
oznacza.

Mnie ikony kojarzą się przede wszystkim 
ze złotem.
Złoto w ikonie nie jest kolorem, tylko światłem. 
Jest tym momentem, do którego dążymy, 
a dążymy do przebóstwienia, do zmartwych-
wstania z Chrystusem. Ja osobiście nie przepa-
dam za złotem, ale uświadomiłam sobie, że nie 
mogę przez swoje gusty i upodobania oceniać 
ikony, ponieważ ona potrzebuje przygotowania 
i zrozumienia jej. Nie należy zatrzymywać się 
na pierwszej warstwie, którą widzą oczy. Ikony 
mają bardzo prostą i oszczędną formę, ale za 
to bardzo głęboką. Pierwsze wrażenie obrazu 
i jego tematu, przenosi nas do drugiego eta-
pu, gdzie zaczynamy analizować tę głębie np. 
dlaczego w taki sposób został przedstawiony 
wizerunek, dlaczego święty patrzy na nas 
tak, a nie inaczej. W ikonie jest odwrócona 
perspektywa. Czyli to, co się zmniejsza, idzie 
do naszego serca. Można by powiedzieć, że 
ikona chce nawiązać z nami kontakt. W ogóle 
w ikonie najważniejsza jest prostota linii, pro-
sty ryt, jak naskalny. Przekładając to na relacje 
człowieka z Bogiem – On też pragnie z nami 
takiej prostej, szczerej relacji, bez wysiłku, bez 
zadęcia. 

A co oznaczają inne kolory?
Pierwsze warstwy ikony mają ciemne barwy 
i to jest porównanie do naszego życia w grze-
chu. Potem to są kolory ziemi, bo Bóg stworzył 

nas z gliny. Następnie są 
coraz jaśniejsze kolory czyli 
światła. Cała ikona powin-
na być skąpana w złocie, 
które nie jest kwestią gu-
stu, tylko głębokiej wiary. 
Nakładamy to złoto, ponieważ Chrystus zszedł 
do ciemnej ziemi, do grzechu, żeby nas grzesz-
nych ludzi wyciągnąć z tej ciemnej dziury. To 
stało się przez Maryję, Jego Matkę, wybraną 
przez samego Boga. To piękno Maryi jest wy-
rażane w ikonie. Nawet wtedy, gdy ktoś nama-
lował ją niezupełnie perfekcyjnie, bo np. oko 
lekko zezuje, to i tak coś niesamowitego z niej 
epatuje i człowiek nie może od niej oderwać 
oczu. W ikonie nie wyrażamy rzeczy natural-
nych, tylko naturę rzeczy. I to widać. Pewien 
ateista poszedł do muzeum, gdzie wisiała iko-
na Pantokratora. Spojrzał na nią, poszedł dalej 
i wrócił. I tak kilka razy. Ten obraz przyciągał 
go do siebie z niewypowiedzianą siłą, być 
może miał wyrzuty sumienia. Układ, geome-
tria oczu, to że jedno oko jest lekko większe, 
silne, wszechpotężne, a drugie jest mniejsze 
miłosierne. To wszystko sprawiło, że człowiek 
się nawrócił. Bóg przeprowadził go przez życie 
i on się otworzył na zupełnie nowe aspekty. 

To niesamowite, jak ikona może odmie-
nić życie…
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, ikony, 
mozaiki, freski, płaskorzeźby, rzeźby powsta-
wały jak grzyby po deszczu. Był to okres, kiedy 
bardzo czczono ikony, wierzono nawet, że iko-
na jest osobą, która może spoliczkować, może 
być świadkiem w sądzie. Przy takich dziwac-
twach kościół postawił veto i doszło do ikono-
klazmu – wszystkie ikony starano się zniszczyć, 

wyrywano mozaiki, niszczono wszystkie święte 
przedstawienia. To trwało ponad 120 lat. Po-
dobnie było w komunizmie, kiedy to również 
niszczono ikony, wydłubywano im oczy. Ikona 
jest wiarygodna jak mało co na świecie. Papież  
Benedykt XVI powiedział, że Bóg istnieje, bo 
istnieje sztuka sakralna, i że przez nią najbar-
dziej można wyrazić Boga. 

Ludzie piszą ikony, bo pragną przytulenia do 
żywego Boga. Otwierają się, stają się uważni, 
głębiej słuchają, więcej widzą, często nawra-
cają się. Poznają też bardzo ciekawą technikę 
malarską.

Słyszałam, że w parafii w Laskach pro-
wadzi Pani warsztaty. Czy każdy miesz-
kaniec mógłby z nich skorzystać?
Z radością podejmę taką współpracę z osoba-
mi, które pragną rozwijać swoją osobowość 
duchową i artystyczną. Mój system pracy jest 
taki, że każdy wybiera sobie ikonę, która do 
niego przemawia i wtedy zaczynamy indywi-
dualną pracę, która jest głęboka, duchowa 
i przemieniająca. Chociaż chciałabym zacząć 
uczyć ludzi od sztuki klasycznej, od patrzenia, 
bo z tym jest największy problem. Mam wiele 
narzędzi i pomysłów, które chciałabym wyko-
rzystać w pracy z ludźmi. 

W takim razie życzę, żeby wszystko 
udało się zrealizować i dziękuję za roz-
mowę.

Od czego to wszystko się zaczęło?
Myślę, że wszystko zaczęło się, gdy mia-

łam 16 lat i pierwszy raz wybrałam się na 
pielgrzymkę do Częstochowy, do ikony Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Dla mnie, ten obraz 
był owiany wielką tajemnicą. Przez kolejne sie-
dem lat pielgrzymowałam, a ikona zawsze mi 
towarzyszyła i miała w moim życiu duchowym 
ogromne znaczenie. Byłam w Ruchu Światło 
Życie, potem w Domowym Kościele, któremu 
patronuje ikona Świętej Rodziny, jeździłam 
na rekolekcje „Wspólnoty Miłości Ukrzyżowa-
nej” do Szczecina, tam też ikona była obecna 
w liturgii. Odkąd pamiętam miałam duszę ar-
tystyczną, wciąż szkicowałam, malowałam. Po 
maturze skończyłam Żeńską Szkołę Architek-
tury. To taka przedwojenna szkoła artystyczna 

z tradycjami, gdzie kiedyś uczęszczały panny 
z dobrych domów. Było tam dużo przedmio-
tów artystycznych, a ja ku niezadowoleniu 
moich rodziców, od dziecka marzyłam, by być 
artystką. Oni chcieli dla mnie konkretnego, do-
brze płatnego zawodu. Po skończeniu szkoły 
przez ponad 20 lat pracowałam w biurze pro-
jektów, jako asystentka architekta.

Czy był taki jeden konkretny moment, 
że stwierdziłaś: „Nie chcę już pracować 
w biurze projektów, chcę pisać ikony”?
Tak, był! W pewnym momencie miałam dość 
komputera i zamarzyłam sobie, że zacznę 
moje prawdziwe życie artystyczne. Wtedy za-
częłam moją przygodę z grupą Art-Izabelin, 
malowałam, jeździłam na plenery, ale to 

Ikona - okno na świat 
nadprzyrodzony

Urszula Żakowska
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malowałam, jeździłam na plenery, ale to 
wszystko w granicach hobby. Miałam życie 
rodzinne, małe dzieci, a mąż prowadził wła-
sną działalność, więc bywało różnie. Moja 
stabilna comiesięczna pensja dawała nam 
poczucie bezpieczeństwa. Mimo to zaczę-
łam szukać w Internecie różnych ikonowych 
kursów wakacyjnych. Mąż zgodził się zająć 
chłopcami, a ja miałam wyruszyć sama, 
na dwa tygodnie przygody z ikoną. Nieste-
ty z wyjazdu nic nie wyszło, ale znalazłam 
tygodniowy stacjonarny kurs w Warszawie 
u Jezuitów na Mokotowie. To był 2008 rok 
i moje pierwsze bliskie spotkanie z pisaniem 
ikon. Czułam, że tym razem potrzebuję 
dobrego nauczyciela, przewodnika, który 
wprowadziłby mnie w ten tajemniczy świat. 

I znalazłaś?
Tak, moim pierwszym i najważniejszym na-
uczycielem jest o. Jacek Wróbel SJ. Na kur-
sach poznałam też wielu wspaniałych ludzi 
i pamiętam, że pierwszego dnia warszta-
tów, jak się przedstawiałam, to powiedzia-
łam: „Jak będę na emeryturze, to zostanę 
malarką”. Nie musiałam jednak tak długo 
czekać. Mój szef przeszedł na emeryturę, 
choć przez cały czas mówił, że nastąpi to 
za 15 lat, więc ja dawałam sobie tyle samo 
czasu. Chwilę wcześniej zastanawiałam 
się z mężem, co za te 15 lat bym chciała 
w życiu robić. Jedno wiedziałam na pew-
no: nigdy nie wrócę do korporacji. Ale już 
praca w urzędzie, blisko domu, w dziale 
architektury, by mi odpowiadała. Jednak 
najbardziej chciałam zacząć inwestować 
w siebie, skończyć kursy pozłotnicze i zająć 
się pisaniem ikon.

Co było dalej?
Pan Bóg zaplanował moje życie zupełnie 
inaczej. Na drugi dzień cały nasz zespół 
w biurze projektów dostał wymówienia 
z pracy. I to był mój najszczęśliwszy dzień 
w życiu, bo miałam już plan i nie musia-
łam czekać tych kilkunastu lat. Znalazłam 
dotacje unijne, dzięki którym wyposażyłam 
pracownię i zaczęłam wymarzoną pracę, 
połączoną z ogromną pasją. Kiedy mi-
nął „czas promocyjny” mojej pracy ponad 
siły, okazało się, że organizm upomniał się 
o swoje i zaczęłam chorować. Musiałam za-
mknąć firmę, bo bywały miesiące, gdzie nie 
było mnie stać na opłacenie ZUS-u. Zaczę-

łam pracować mniej i wolniej, na umowy 
zlecenia i dzieło. 

Co wnosi pisanie ikon do Twojego życia?
Na początku to było moje hobby, którym zara-
ziłam męża i wielu moich przyjaciół. Od 2008 
roku namalowałam dwa, a może trzy inne 
obrazy, reszta to ikony, których mam do dziś 
na swoim koncie, ponad 300. Okazało się, że 
ikona jest bardzo zazdrosna. 

Ikona zmieniła moje postrzeganie świata. Ona 
jest takim oknem na świat nadprzyrodzony, 
który wcześniej był dla mnie zakryty, jakby za 
mgłą, ale kiedy to okno otworzyłam, zobaczy-
łam inny, piękny obraz, spokojny i bez pośpie-
chu. Wtedy uświadomiłam sobie, że przez to 
zapędzenie, mamy nieczytelny obraz rzeczy-
wistości, nie umiemy zdecydować co w życiu 
jest ważne, a czym nie warto zaprzątać swojej 
uwagi.

Czyli ikona Cię zatrzymała w życiu?
Tak, zatrzymała mnie w życiu wcześniej, niż się 
tego spodziewałam. Pan Bóg się o mnie upo-
mniał, chciał abym wykorzystywała talent, któ-
rym mnie obdarzył, i teraz jestem mianowaną 
artystką plastykiem. Czyli moje marzenie, które 
miałam od dziecka, spełniło się. 

Co uważasz za swój największy sukces 
związany z pisaniem ikon?
Myślę, że mój wolontariat w Fundacji im. Ks. 
Aleksandra Fedorowicza „Przyjaciele Alego” 
w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Izabe-
linie. ,,Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!” 
(Mt 10,8b). Prowadzę tam zajęcia z młodzieżą 
oraz z osobami dorosłymi. Jest to dla mnie cu-
downy czas bycia z ludźmi i patrzenia, jak ikona 
zaczyna ich fascynować, choć przyszli na zajęcia 
z różnych przyczyn. Czasem z nudy, poszukiwa-
nia siebie lub zrobienia dobrego biznesu. A po 
kursie już wszystko widzą inaczej, pełniej.

Ula, czy to nie jest tak, że pisząc ikonę 
wchodzimy w bardzo osobistą relację 
z Bogiem, i zostawiamy w tym obrazie 
cząstkę siebie?
Myślę, że tak. Jest nawet taka teoria, że gdy 
malujemy pierwszą ikonę, to podświadomie 
jest ona naszym autoportretem, na którym 
umieszczamy element siebie np. wąskie brwi, 
czy duże oczy. Przez to poszukujemy oblicza 
Boga. Pisanie ikony to rodzaj modlitwy kon-
templacyjnej. 

Są ikony Jezusa, Matki Bożej, 
różnych świętych. Które z nich 
lubisz pisać najbardziej, bo są 
najbliższe Twemu sercu? 
Oblicze Jezusa Chrystusa, jestem 
w Nim zakochana. Wizerunki 
świętych mają w sobie Jego ob-
raz, oni zostali przemienieni Jego 
łaską, nie byliby święci, gdyby nie 
Jezus Chrystus.

Jak długo powstaje ikona?

Bardzo różnie. Jeśli zaczniemy opowieść od 
ścięcia drzewa to bardzo długo. Najpierw 
trzeba wyciąć drzewo liściaste np. akację czy 
lipę, latami suszyć, sezonować, zrobić z niego 
deskę. Jeśli kupimy „gotową” deskę od sto-
larza, trzeba ją zaimpregnować, nakleić płót-
no i zagruntować kilkunastoma warstwami 
lewkasu (gruntu na bazie kredy i kleju zwie-
rzęcego). To wszystko trwa około tygodnia 
i wszystko co robimy technologicznie, ma 
swoje uzasadnienie teologiczne. Potem kilka 
dni zajmuje złocenie. Od tego, czy to jest 
mała ikona, czy złożona z wielu postaci, za-
leży czas jej powstania. Ja pracuję tradycyjną 
metodą tzn. temperą żółtkową. Z pigmentu 
suchego sama robię farbę dodając medium 
z żółtka kurzego jaja z dodatkiem białego 
wina, octu czy piwa. Do tej pory nikt nie wy-
myślił nic trwalszego i lepiej zachowującego 
barwy. Wszystkie farby olejne, akrylowe są 
mniej trwałe. Gdy ikona jest skończona, musi 
wyschnąć, i to czasem trwa kilka miesięcy. 

Podkreślasz, że ważna jest trwałość. Czy 
dlatego ikony pisze się na desce?
Ikony mają być trwałe, więc materiał ma być 
wytrzymały przez wieki, ale nie musi to być 
koniecznie deska. To może być fresk, mozaika, 
kamień. Współcześnie, Grecy często używają 
do tego sklejki.

Czy osoba, która nie ma talentu może 
pisać ikony?
Ikonę może pisać każdy, kto odczuwa takie 
pragnienie, bo na końcu zawsze objawia się 
cudowność ikony. Ja do tej pory mam ogrom-
ny respekt, gdy widzę już przygotowaną, jesz-
cze czystą deskę, czuję dreszcz emocji – jakby 
to był mój pierwszy raz. 

Pragnę jednak tak malować ikony, żeby zacho-
wać tę pierwotną czystość, a z drugiej strony 
– jakby to miała być moja ostatnia ikona tzn. 
namalowana z taką precyzją, dokładnością, 
namaszczeniem, jakbym już nigdy nic nie mia-
ła namalować. 

Tej „świeżości” Ci zatem życzę i dziękuję 
za inspirującą rozmowę. 

PRZYSTANEK PASJA
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Dzień Dziecka w Puszczy?
Naturalnie!

Z ŻYCIA GMINY

Dzień Dziecka to ulubione święto naj-
młodszych mieszkańców naszej gminy. 

W tym roku postawiono na ekologię, dlate-
go na polanie Jakubów w KPN zorganizowa-
no wielką  zabawę.  Wszystkie siły zostały 
postawione w stan gotowości, by dzieciaki 
były szczęśliwe.

Głównym organizatorem był Kampino-
ski Park Narodowy, który współpracował 
z Centrum Kultury Izabelin oraz wieloma 
innymi organizacjami. Na naszych milusiń-
skich czekało wiele atrakcji m.in. warsztaty: 
wikliniarskie, tworzenia zabawek z karto-
nu, pomponów z tiulu, malowanie toreb 
lnianych, wycieczka rowerowa z pracow-
nikiem parku, kurs pierwszej pomocy, po-
kazy artystyczne i wyrobu świec, wspólne 
kolorowanki,  zawody sportowe, puszczanie 
ogromnych mydlanych baniek i wiele in-
nych. 

W tym roku nie było plastiku (dmuchań-
ców) i głośnej muzyki. Na osłodę była za to 
wata cukrowa, pyszne domowe ciasto droż-
dżowe oraz ognisko z kiełbaskami. W tym 
dniu każdy mógł znaleźć coś dla siebie, a że 
pogoda dopisała, to impreza trwała prawie 
do ciemnej nocy.

Tekst i fot. Iwona Mazurek

Małe Musicale
2 czerwca gościliśmy w Centrum Kultury Izabelin zespół Małe Musicale 

z Pałacu Młodzieży w Warszawie. Obejrzeliśmy dwa widowiska mu-
zyczne – „Taniec Wampirów” oraz „Akademia Pana Kleksa – reaktywacja”.  

Spektakle przygotowali: Piotr Paszkiewicz – wokal, Magdalena Jelonek – 
choreografia oraz Magdalena Ciechańska – scenariusz i reżyseria.

Serdecznie dziękujemy młodym artystom oraz ich opiekunom za wspa-
niałe pokazy.

tekst i fot. Daria Kuźniecow-Dudko
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RAJD ROWEROWY MISJA KAMPINOS

W niedzielne przedpołudnie 2 czerwca 
liczne grupy na jednośladach z Izabeli-

na, Ożarowa Mazowieckiego, Starych Babic, 
Łomianek, Kampinosu, Czosnowa, Bemowa, 
Bielan i Żoliborza w otoczeniu puszczańskiego 
krajobrazu wyruszyły przez las, by dotrzeć na 
Polanę w Lipkowie. 

Na trasie przejazdu był punkt kontrolny 
Fat&Bike Grill Bar, na którym oprócz potwier-
dzenia przybycia można było zregenerować 
siły i ochłodzić się jedząc wyśmienite lody wła-
snej produkcji. Na mecie w Lipkowie czekali or-
ganizatorzy z zimnymi napojami, kiełbaskami 
i karkówką z grilla. Jak co roku, na zakończenie 
imprezy odbyło się losowanie nagród, które 
zawsze wzbudza dużo emocji i entuzjazmu. 
Rozlosowano 200 upominków.

Tego dnia słoneczna pogoda dopisała, 
a atmosfera wśród startujących w Rajdzie była 
fantastyczna. W imprezie wzięło udział prawie 
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DOBRO LICZONE W KILOMETRACH

Podczas IV Memoriału im. Zofii Moraw-
skiej, który odbył się 8 czerwca zbierano 

środki na zabezpieczenia przeciwpożarowe. 
Sponsor główny – Altus Towarzystwo Fundu-
szy Inwestycyjnych S.A zadeklarował, że za 
każde wybiegane okrążenie zapłaci cegiełkę. 
Nie mogło zabraknąć obecności straży po-
żarnej z Lasek, która zorganizowała pokaz 
akcji gaszenia płonącego samochodu.

Uczestnicy biegu głównego rywalizowali 
w dwóch kategoriach: Junior 12-16 oraz 
Open mężczyzn i kobiet. Dodatkowo w każ-
dej z kategorii został nagrodzony najszyb-
szy uczeń OSW Laski oraz pracownik/czło-
nek TOnO. Dzieci prześcigały się w trzech 
kategoriach wiekowych. Podobnie, jak rok 
temu wolontariusze z Borzęcina zorgani-
zowali atrakcje dla gości oraz pomagali or-
ganizatorom w obsłudze biegu. Cały dzień 
upłynął w życzliwej i pogodnej atmosferze. 

Open mężczyźni: Grzegorz Wartałowicz, 
Dariusz Wieśniak, Łukasz  Jeruć

Jakub Lisiewicz – najszybszy uczeń, a  ks. Mi-
chał Wudarczyk – najszybszy pracownik TOnOS

Open kobiety: Magdalena Winkowska-Stru-

zik, Roksana Jamska, Danuta Leśniewicz

Aneta Górska – najszybsza uczennica

Junior 12-16: Jan Stachowiak, Tymon Kału-
ża, Krzysztof Szulc

Juniorka 12-16: Zuzanna Wieśniak, Marta 
Zielińska, Wiktoria Grochowska, Ewa Podlińska 
– najszybsza uczennica

W organizację biegu są zaangażowane różne 
firmy, którym nie są obce społeczne wartości: 

Gmina Izabelin, Kampinos, Gastromagic Se-
rvice, Dr Eris, Restauracja Syta w Izabelinie, 
Viand, Top Market w Laskach, Spółdzielnia 
Piekarsko-Ciastkarska SPC Krakowiaków, Cen-
trum Drobiowe REG-DRIÓB, Zakłady Mięsne 
SKIBA S.A., BITTNER PACKAGING Sp. z o.o.,  
Falck, TOI TOI Polska Sp. z o. o., QULINEO 
Robert Wojnak Sp. z o.o., Anek, Texprint w Ło-
miankach.

Tekst i fot. Weronika Kolczyńska

Uczestnicy IV Memoriału im. Zofii Morawskiej w sumie wybiegali 1111 okrążeń!

300 osób w tym ponad 60-osobowa grupa 
z Izabelina. Brawo!!!

Organizatorzy rowerowej misji: Samorząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego, Powiat Warszawski 
Zachodni, Centrum Kultury Izabelin “Czas na 

Sport”, Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego 
Parku Narodowego DZIĘKUJĄ za liczne przy-
bycie i wspaniałą atmosferę!!!

Agnieszka Kopytek

W tym roku w rajdzie wzięło udział prawie 300 osób, 
w tym ponad 60 rowerzystów z Izabelina!
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SPORT

Pokonywać własne słabości 
z Pawłem Nowickim - sportowcem, stypendystą Gminy Izabelin 

rozmawia Iwona Mazurek 

Paweł jesteś sportowcem realizującym 
się w wielu dyscyplinach. Masz na swo-
im koncie sukcesy w goalballu, nar-
ciarstwie biegowym i biathlonie. Która 
z tych dyscyplin jest Ci najbliższa?
Na ten moment najbliższą sercu dyscypliną, 
z tych które aktualnie trenuję jest narciar-
stwo biegowe, chociaż bardzo lubię też bie-
ganie klasyczne. 

W jakim klubie i jak długo trenujesz?
Od ponad siedmiu lat, kiedy rozpoczęła się 
moja przygoda ze sportem trenuję w klubie 
UKS Laski. 

Co daje Ci sport?
Sport sprawia mi bardzo dużą przyjemność, 
pozwala odciąć się od problemów, zapo-
mnieć o otaczającym świecie, ale również 

daje siłę do walki, pozwala pokonywać wła-
sne słabości i uczy pokory.

Jakie są Twoje największe osiągnięcia 
sportowe?
Moimi aktualnymi największymi osiągnię-
ciami sportowymi są: kilkukrotne mistrzo-
stwo Polski w narciarstwie biegowym, kil-
kukrotne mistrzostwo Polski w goalballu, 
5 miejsce Mistrzostw Świata w Goalballu 
w Budapeszcie. 

W sierpniu wylatuję też na Mistrzostwa 
Świata w Goalballu do Sydney, a w przy-
szłym sezonie zimowym wyjeżdżam na Nar-
ciarski Puchar Świata do Norwegii.

Jesteś osobą niewidomą, czy jest coś, 
co Cię ogranicza w sporcie?
Największym ograniczeniem w sporcie dla 
osoby niewidomej, jest brak przewodnika, 
bo wtedy nie jest w stanie sama przepro-
wadzić treningu. Mnie na szczęście ten pro-

blem nie dotyka, bo na ten moment mam 
takie wsparcie.

Drugą największą trudnością jest mała po-
pularność uprawianych przez nas sportów, 
co ciągnie za sobą niskie fundusze na reali-
zacje naszych celów.

Co jest dla Ciebie w życiu ważne?
Dla mnie ważne jest w życiu by być sobą, 
nie zamykać się na innych ludzi, być dla in-
nych oparciem, ale też konsekwentnie dą-
żyć do swojego celu i realizować marzenia.

Jakie są Twoje marzenia?
Moim ogromnym marzeniem jest uczest-
nictwo we wszystkich największych świato-
wych imprezach w narciarstwie biegowym, 
aż do igrzysk paraolimpijskich i zdobycia 
medalu. 

Paweł, tego właśnie Ci życzę :)

Niesamowity sukces – kolejne wygrane 3 grup tanecznych (w tym debiut grupy ze 
szkoły przy ul. Wojska Polskiego) z Izabelina w ogólnopolskich zawodach)! W tur-

nieju wystartowały 3 nasze zespoły taneczne – podopieczne Akademii Tańca LOFF 
(uczennice Szkół Podstawowych w Izabelinie przy ul. Wojska Polskiego oraz ul. 3 Maja) 

Grupy zdobyły: 2 miejsce - grupa LOFF CREW  (kategoria 14+ lat, taniec hip 
hop); 2 miejsce - grupa LOFF JAZZ (kategoria 14+ lat, taniec jazz); 3 miejsce 
- grupa LOFF FRESH (DEBIUT! kategoria 10-12 lat, taniec hip-hop). Grupy repre-
zentowały gminę Izabelin.

Magdalena Krasowska

KOLEJNE SUKCESY  
IZABELIŃSKICH TANCEREK
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VIII koncert szanujemy się i wspieramy
24 maja br. w Centrum Kultury Izabelin 

odbył się „VIII koncert szanujemy się 
i wspieramy”. Ideą koncertów jest jednocze-
nie społeczności szkolnej oraz zachęcanie 
uczniów ze Szkoły Podstawowej im. płka Sta-
nisława Królickiego w Izabelinie do aktywno-
ści społecznej. 

W przygotowania tegorocznego koncertu 
włączyło się – podobnie jak w ubiegłych la-
tach ponad 200 uczniów naszej szkoły. 

Podczas wydarzenia podsumowano działania 
szkoły dotyczące zwalczania agresji i przemocy 
w ramach programu „Szkoła bez przemocy” 
w roku szkolnym 2018/2019. 

Nagrodzono uczniów, którzy nie pozostali 
obojętni wobec osób doświadczonych przez 
agresję lub przemoc ze strony innych uczniów 
w szkole. 

Nagrody i dyplomy otrzymali także uczniowie, 
którzy regularną pracą w Szkolnym Klubie 
Wolontariusza wykonali pracę na rzecz młod-
szych kolegów w świetlicy szkolnej i fundacji 
Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej. 

Koncert wzbogaciły występy laureatów Szkol-
nego Konkursu Talentów SZKKOT 2019 oraz 
innych zaproszonych wykonawców. 

Serdeczne podziękowania należą się wyróż-
nionym Uczniom w programie „Szkoła bez 
przemocy” za to, że nie są obojętni wobec 

dziejącej się krzywdy; wyróżnionym Wolonta-
riuszom ze Szkolnego Klubu Wolontariusza za 
pracę społeczną na rzecz młodszych kolegów; 
Uczniom, którzy włączyli się w przygotowa-
nia „VIII koncertu szanujemy się i wspiera-
my”; Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom 
i Rodzicom naszej szkoły za coroczną pracę 
z dziećmi w wyżej wymienionych obszarach 
oraz Pracownikom Urzędu Gminy Izabelin za 
życzliwe wsparcie. Sponsorem nagród była 
firma Warbus Sp. z o.o.

Daria Kuźniecow-Dudko
koordynator programu „Szkoła bez Przemocy”

Dyrekcja szkoły w Izabelinie 
wręcza uczniom dyplomy i nagrody
fot. Weronika Dudko

Finalistka Szkolnego Konkursu Talentów SZKKOT, fot. Tomasz Lewandowski

Występ zespołu Zielona Trawa, 
fot. Michał Sendrowski

Daria Kuźniecow-Dudko
i Bartłomiej Kornatowski – konferansjerzy
fot. Tomasz Lewandowski

„Kocham cię życie” w wykonaniu finalistki 
Szkolnego Konkursu Talentów SZKKOT
fot. Michał Sendrowski
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KULTURA

Gościliśmy wielu wspaniałych ludzi, dzięki 
którym spojrzeliśmy inaczej, zatrzymali-

śmy się, poszerzyliśmy horyzonty myślowe. 
Wśród nich znaleźli się: prof. Wawrzyniec Ko-
narski, prof. Paweł Śpiewak, mec. Krzysztof 
Piesiewicz, prof. Ewa Łętowska, aktorzy Artur 
Barciś i Piotr Machalica, dziennikarz Krzysztof 
Materna, ks. Marek Lis, reż. Krzysztof Zanussi, 
reż. Natalia Koryncka Gruz, terapeutka Małgo-
rzata Krzymańska, prof. Arkadiusz Stempin, 
red. Ewa Siedlecka, prof. Monika Płatek, dia-
kon Halina Radacz, prof. Marcin Matczak, reż. 
Dariusz Jabłoński, prof. Marek Słoń oraz prezes 
Fundacji Generator Karolina Gierdys Majkut. 

A wszystko prowadzili dla nas naprzemiennie 
red. Stanisław Zawiśliński i red. Konrad J. Za-
rębski, we współpracy z dyrektorem CKI Ma-
rylą Łukasińską i pomysłodawcą spotkań Bog-
danem Szczesiakiem. W spotkaniach uczestni-
czyło średnio około stu osób w różnym wieku, 
z naszej i sąsiednich gmin.  Myślę jednak, że 
najlepiej oddać głos publiczności.

Monika, 48 lat (Izabelin)

Czy dekalog jest modny w XXI wieku?

Dekalog jako 10 przykazań, niestety coraz 
mniej. Natomiast Dekalog jako serial Krzyszto-
fa Kieślowskiego mam wrażenie, że jest zapo-
mniany. Bardzo się cieszę, że mogliśmy  oglą-
dać te filmy w Izabelinie.  W pewnym sensie 
dzięki temu, została wprowadzona w naszej 
gminie moda na wspólne spędzanie czasu, 
rozmowy i wymianę poglądów.

Sylwia, 22 lata (Lipków)

Co dekalog wniósł do Twojego życia?

Przede wszystkim odrobinę inne spojrzenie na 
świat. W Dekalogu widziałam różne sytuacje, 
zarówno zło jak i dobro, o których nie przy-
puszczałam, że mogą się przydarzyć w życiu. 
Dyskusje po dekalogu dały mi dużo do myśle-
nia o wartościach i  moralności.

Małgosia, 59 lat (Hornówek)

Czy projekcja Dekalogu i ostatnie dzie-
sięć spotkań w CKI, wpłynęło w jakiś 
sposób na Twoje życie?

Niewątpliwie te spotkania, zmusiły mnie do re-
fleksji nad sensem życia i nad tym, jak pewne 
przykazania wpływają na to, jacy jesteśmy. To, 
że po raz kolejny oglądaliśmy te filmy i słucha-
liśmy wypowiedzi osób, które w jakiś sposób 
nas ukierunkowywały i zmuszały do kolejnych 
dyskusji. My z sąsiadami, a czasem z obcymi 
osobami spotykaliśmy się co wtorek, po panelu 
dyskusyjnym, żeby dalej dyskutować. To było 
wartością dodaną, że chcieliśmy się spotykać 
i rozmawiać na tematy egzystencjalne, życio-
we. Czasem to były bardzo burzliwe dyskusje 
na temat przykazań i tego, co one czynią w na-
szym życiu.

Piotr, 60+ lat (Hornówek)

Czy dekalog odpowiedział na któreś 
z Twoich pytań?

Według mnie Dekalog  to jest postawienie 
kolejnych pytań jak mamy żyć, a nie drogo-
wskaz dający ścisłe wskazówki postępowania. 
Uważam, że należy kierować się własnym ro-
zumem i tym co wynieśliśmy z domu, z nauk 
o moralności, ze szkoły, z podbudowy ideolo-
gicznej i właśnie tym kierować się w dalszym 
życiu. To, co widzimy na ekranie to jest filmo-
wa impresja, którą ja oglądam jak film histo-
ryczny sprzed trzydziestu lat. 

Agnieszka, 49 lat (Sieraków)

Czy projekcja Dekalogu i ostatnie dzie-
sięć spotkań w CKI, wpłynęło w jakiś 
sposób na Twoje życie?

Zdecydowanie tak, każdy odcinek dał mi wiele 
do myślenia i czasem moje przekonania i po-
glądy ulegały zmianie.

Julia, 15 lat (Izabelin C)

Czy tego typu spotkania są dobrą inicja-
tywą?

Moim zdaniem są dobrą inicjatywą, ponieważ 
zapoznają ludzi z takimi filmami, których być 
może sami by nie obejrzeli. Mówię to oczy-
wiście z perspektywy młodej osoby, którą 
jestem. Jednocześnie te spotkania są bardzo 
integrujące naszą gminną społeczność.

Joanna, 20 lat (Warszawa)

Czy dekalog jest modny w XXI wieku?

Myślę, że Dekalogu nie możemy postrzegać 
w kwestii mody. Jest to zbiór wartości i raczej 
skupiłabym się na tym, czy go przestrzegamy 
czy nie. Wydaje mi się, że dekalog w XXI wieku 
nie jest ważny dla ludzi, a jeżeli go przestrze-
gają, to robią to raczej nieświadomie niż świa-
domie. Większość tych zasad jest tak uniwer-
salna, że przestrzegamy ich z własnej potrzeby 
i woli. Natomiast pierwsze trzy przykazania 
w dekalogu dotyczą ludzi wierzących i dla nich 
one zawsze będą modne.

Ula, 67 lat (Izabelin B)

Czy wspólne oglądanie tego typu fil-
mów, dyskusje i debaty z ekspertami są 
dobrą inicjatywą?

Inicjatywa jest wspaniała, bo naprawdę wiele 
wnosi. My serial Dekalog znamy z lat wcze-
śniejszych, ale z perspektywy czasu, ogląda-
jąc go po raz kolejny, trochę inaczej na niego 
patrzymy. Natomiast spotkania z ciekawymi 
ludźmi, którzy naświetlają nam w inny spo-
sób problemy zawarte w Dekalogu, są bardzo 
rozwijające. Pozwalają nam troszkę inaczej 
spojrzeć na wiele spraw. Uważam, że tego 
typu spotkania są bardzo potrzebne, o czym 
świadczy fakt, że tyle ludzi na nie przychodzi.

Dziękuję wszystkim za rozmowę.

Tekst i foto: Iwona Mazurek

CZY DOBRE WARTOŚCI SĄ DZISIAJ W MODZIE?
Dziesięć niezwykłych wtorków z „Dekalogiem”  Krzysztofa Kieślowskiego już za nami. To nie-
zapomniany czas pełen wrażeń, emocji i uniesień. W tym okresie wielu z nas zmieniło swoje 
przekonania, dokonało rozliczeń i przemyśleń.
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Tym razem  Seniorzy wykonali ukłon w stro-
nę naszego pięknego Izabelina, którego 

życie codzienne stało się motywem przewod-
nim tego widowiska. W żartobliwy sposób po-
kazane zostały tytułowe sąsiedzkie ploty, plotki 
i ploteczki. 

Zespół zachwycił widownię nie tylko poczu-
ciem humoru, ale i piosenkami np. „Izabelin, 
Izabelin”, „Jak dobrze mieć sąsiada” czy „Ech 
mała poszalej” przy akompaniamencie Elżbie-
ty Olejnik. Wielki aplauz wzbudziły też tańce 
w wykonaniu Seniorów, którzy brawurowo 
wykonali charlestona, cha-chę a nawet walca 
„Cała sala śpiewa z nami”, do którego porwano 
nawet publiczność.

Kabaret TREMA to grupa działająca przy CKI 
już od 2013 roku. Zespół tworzą weseli izabe-
lińscy seniorzy: Irena Balcer, Alicja Ciemiorek, 
Kazimiera Jakubowska, Adam Jakubowski, 
Krystyna Janowska, Jadwiga Kosińska, Tere-
sa Lochyńska, Janina Michalak, Mieczysława 
Regulska, Maryla Sobczyk, Mieczysław Sob-
czyk, Elżbieta Sosińska, Barbara Żak i Liliana 
Żółtowska. Swoje coraz lepsze umiejętności 
sceniczne doskonalą pod kierunkiem instruk-
tora dramy, pani Ewy Musiałowicz, która jest 

autorką wszystkich scenariuszy i reżyserem wi-
dowisk Zespołu. Tym razem w scenariuszu wy-
korzystano polskie teksty satyryczne. Oprawę 
choreograficzną tj. ruch sceniczny oraz naukę 
tańców poprowadziła instruktor tańca Dorota 
Bielawska. 

Ten występ pełen humoru, wigoru, radości 
i dowcipu oklaskiwała wspaniała izabelińska 
publiczność, która po brzegi wypełniła całą 
salę. Podziękowaniom i gratulacjom nie było 
końca.   

Ewa Musiałowicz, fot. Grzegorz Nowicki

Ploty, plotki i ploteczki
W majową niedzielę (19.05.2019) na wielkiej scenie Centrum Kultury Izabelin odbyła się 
premiera widowiska pt. „Ploty, plotki i ploteczki” przygotowanego przez Zespół Seniorów 
Kabaretu TREMA. Występ miał charakter wodewilu tj. lekkiego widowiska ze śpiewem i tańcem. 

PRZEDSZKOLAKI NA PIKNIKU SOŁECKIM W LASKACH

25 maja 2019 r. w piękną słoneczną sobotę dzieci z grupy 
Kreciki z Gminnego Przedszkola „Akademia Pod Dębowym 

Liściem” wystąpiły na Pikniku Sołeckim w Laskach. Przedszkolaki 
zaprezentowały program patriotyczny przygotowany z okazji 
niedawno obchodzonego 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Dzieci przebrane były w piękne ludowe stroje 
i bardzo zaangażowały się w wykonywane utwory, m.in.: 
„Przybyli ułani pod okienko” i „Katechizm polskiego dziecka”. 
Grupa została nagrodzona gromkimi brawami oraz miłymi 
upominkami. Po zaplanowanej części artystycznej, dzięki 
otwartości organizatorów pikniku, dzieci miały szansę dalej 
występować indywidualnie, co dało wiele radości zarówno 
dzieciom, jak i uczestnikom imprezy. Szczególnie wzruszyły 
rodziców piosenki śpiewane z okazji ich święta.

Alicja Oczyńska
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MYDŁO I POWIDŁO – czyli garażówka w gminie

Z ŻYCIA GMINY

A było w czym wybierać. Jak zwykle nie 
zabrakło odzieży, zabawek, rowerów, 

biżuterii, porcelany, lamp, bibelotów i cu-
dów wianków malowanych. Swoje stoisko 
mieli też harcerze, którzy zebrane ze sprze-
daży fundusze przeznaczyli na wakacyjny 
obóz. Było stoisko z pyszną kawą, herba-
tą, a na zgłodniałych czekały smakowitości 
z grilla oraz pyszne lody dla ochłody. 

Ogromną popularnością cieszyły się stoiska 
Kliniki Sanobello i Lawendowego Zakątka, 
gdzie można było skorzystać z wielu zabie-
gów kosmetycznych  m.in. masaży twarzy, 
pielęgnacji rąk i paznokci i wielu innych.  

Kolejna wyprzedaż, na którą serdecznie 
wszystkich zapraszamy, już we wrześniu.

Iwona Mazurek

Ileż radości daje szukanie skarbów, ten tylko się dowie, kto lubi odwiedzać wyprzedaże. 

W sobotę 18 maja br. Centrum Kultury Izabelin zamieniło się w wielki raj dla poszukiwaczy 

niezwykłości. 

TYDZIEŃ PUSZCZY KAMPINOSKIEJ

Od 20 do 24 maja 2019 w Gminnym 
Przedszkolu im. ks. Aleksandra Fedoro-

wicza został zrealizowany Tydzień Puszczy 
Kampinoskiej. Głównym celem podjętych 
działań było uwrażliwienie dzieci na piękno 
przyrody otaczającego nas Kampinoskiego 
Parku Narodowego.

W trakcie tego tygodnia w każdej z grup 
odbywały się zajęcia o tematyce przyrodni-
czej, dzięki czemu przedszkolaki dowiedzia-
ły się wielu ciekawostek na temat żyjących 
w naszym parku gatunków roślin i zwierząt.

Dzieci wspólnie z nauczycielami ułożyły 
kodeks „Przyjaciela Lasu”, który zawierał 
zasady prawidłowego zachowania w lesie, 
i zobowiązały się go przestrzegać. 

Zakończeniem tygodnia tematycznego 
Puszczy Kampinoskiej było zorganizowanie 
„zielonego dnia”. W tym dniu dzieci oraz 

wszyscy pracownicy przedszkola ubrali się 
na zielono i zebrali się na uroczystym ape-
lu. Odwiedził nas Pan Michał Kołbuc – pra-
cownik Kampinoskiego Parku Narodowego, 
który przybliżył ważne i interesujące fakty 
dotyczące roślin i zwierząt Puszczy Kampi-
noskiej. Następnie odbył się konkurs wiedzy 
na temat realizowanego tygodnia. 

Na zakończenie spotkania przedszkolaki 
otrzymały odznaki „Przyjaciela Lasu”.

Myślę, że podjęte podczas Tygodnia Pusz-
czy Kampinoskiej działania zachęcą dzieci 
oraz całe rodziny do spędzania wolnego 
czasu w tak pięknym i cennym przyrodniczo 
otoczeniu. Wierzę, że dzieci, dzięki zdobytej 
wiedzy, będą szanować zwierzęta i rośliny, 
podziwiać piękno lasu. Hasłem Tygodnia 
Puszczy Kampinoskiej był cytat „ Nie było 
nas, będzie las, nie będzie nas będzie las”. 

Agnieszka Błaszczykowska

W trakcie tego tygodnia w każdej z grup odbywały się zajęcia o tematyce przyrodniczej, 
dzięki czemu przedszkolaki dowiedziały się wielu ciekawostek na temat żyjących w naszym 
parku gatunków roślin i zwierząt.
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EDUKACJA

RODZINNY FESTYN INTEGRACYJNY
PIKNIK NAUKOWY

w szkole przy ul. Wojska Polskiego w Izabelinie

25 maja 2019 r. pogoda jak zwykle 
dopisała. Pomimo pochmurnych 

i deszczowych poprzedzających naszą im-
prezę dni, my mieliśmy 26 stopni ciepła, 
bezchmurne niebo, leciutki wietrzyk – wy-
marzona aura na rodzinne spotkania ze 
znajomymi na łonie natury i do tego w do-
borowym towarzystwie. W czasie trwania 
imprezy wokoło rozlewała się aura spokoju, 
zrelaksowania, dobrej zabawy…

Tym razem w roli głównej – Piknik Nauko-
wy zorganizowany w ramach projektu „Ku 
nowoczesnej szkole!  Wsparcie uczniów 
i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabe-
linie” realizowanego w Szkole Podstawowej 
w Izabelinie. Uczestnicy festynu mieli moż-
liwość skorzystania z wielu atrakcji.

W naukowej części festynu prym wiódł po-
kaz eksperymentów naukowych. Można też 
było wziąć udział w konkursach logicznego 
myślenia, rozwiązywać zagadki matema-
tyczne oraz „łamigłówki dla mądrej główki”. 
Animatorzy  przeprowadzili mnóstwo cie-
kawych zabaw, w których dzieciaki chętnie 
uczestniczyły. Wielką atrakcją była dmu-
chana zjeżdżalnia i ścianka wspinaczkowa. 
Artystyczne malowanie twarzy, balonowe 
zwierzaki i ogromne bańki mydlane dodały 
zawadiackiego luzu imprezie i sprawiły, że 
radosna atmosfera zawładnęła wszystkimi 
uczestnikami wspólnej zabawy. 

Wiele rodzin rozegrało turnieje szachowe, 
wzięło udział w warsztatach ekologiczno-
-przyrodniczych z pracownikami Kampino-
skiego Parku Narodowego, a także w warsz-
tatach robotyki i programowania Minecraft 
oraz „Kodowania na Dywanie”. Jak zawsze 
zainteresowaniem cieszyły się warsztaty ję-
zykowe zaproponowane przez Early Stage 
oraz aktywności z Sosnowej Szpilki, wśród 
których szczególne uznanie zdobyła rodzin-
na sesja jogi dla dzieci z rodzicami.

Oprócz rozrywek duchowych, uczestnicy fe-
stynu mieli również możliwość zadbać o cia-
ło, uczestnicząc w warsztatach nauki pierw-
szej pomocy i opatrywania ran, prowa-
dzonych pod kierunkiem pani Anny Ordon 
i wolontariuszy – uczniów starszych klas 
naszej szkoły. Była też prezentacja ćwiczeń 

rehabilitacyjnych przedstawianych przez re-
habilitantów Kliniki Sanobello w Izabelinie.

Zdrowe ciało to także aktywność fizyczna. 
Wiele rodzin rozegrało turniej badminto-
na, ping-ponga, wzięło udział w różnego 
rodzaju rozgrywkach sportowych – min. 
przeciąganiu liny oraz treningu piłkarskim 
przeprowadzonym przez trenerów LKS Ryś 
w Laskach. Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyła się popularna gra w rzutki. Nauczy-
liśmy się także grać w boule – grę bardzo 
popularną na zachodzie Europy. 

Z zapartym tchem podziwialiśmy wystę-
py naszych uczniów – mistrzów ze Szkoły 
Tańca Loff, którzy w tym roku sięgnęli po 
mistrzowskie tytuły w ogólnopolskich tur-
niejach tańca. 

Relaksująco na piknikowiczów wpływały 
stanowiska z możliwością grania w plan-
szówki, rysowania, budowania z klocków. 
Całości dopełniały punkty z watą cukrową, 
popcornem, napojami czy też lodami i prze-
kąskami.

Imprezę znakomicie prowadziła Daniela Ba-
łabańska – nauczycielka muzyki w naszej 
szkole, której charyzma, energia i pogodny 
nastrój udzielały się wszystkim uczestni-
kom.

Organizacja festynu i opieka nad prawi-
dłowym przebiegiem imprezy to zasługa 
naszych nauczycieli, którzy bardzo licznie 
reprezentowali szkołę i zapewnili wiele 
wspaniałych atrakcji. Na podziękowanie za-
sługują także wolontariusze, którzy bardzo 
ochoczo wspomogli tegoroczną organizację 
imprezy.

Dziękujemy wszystkim, którzy w choćby 
najmniejszym stopniu przyczynili się do or-
ganizacji tej wspaniałej imprezy, a w szcze-
gólności 

Naszym sponsorom:

Wata cukrowa

Nauka udzielania pierwszej pomocy

Sport to zdrowie

Napisała: Beata Wieczorek - Koordynator Festynu
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Nauka udzielania pierwszej pomocy

HARCERZE

Harcerski spływ Krutynią

W dniach 17-19 maja 424 Drużyna Har-
cerska „Puszcza” z Izabelina udała się 

na kolejny rajd. W planach były: spływ ka-
jakowy po Krutyni, integracja, oraz pozna-
nie przyrody mazurskiej i dalsze wpajanie 
zasad puszczaństwa*. Harcerze pod ko-
mendą drużynowego pwd. Jarosława Chor-
mańskiego oraz w asyście 
instruktorów – dha Barto-
sza Grohmana i dha Pio-
tra Sikorskiego, wyruszyli 
w piątkowe popołudnie. 
Podczas przejazdu przez 
Kolno dh Bartek opowie-
dział o Janie z Kolna, któ-
ry prawdopodobnie dotarł 
do Ameryki na kilkanaście 
lat przez Kolumbem oraz 
nawiązał do historii Krzy-
żaków w Prusach. Z kolei 
dh Piotr Sikorski opowiadał 
o lasach mazurskich i wę-
drówce lodowca oraz o mo-
renach dennej i czołowej. 

Po śniadaniu przygotowa-
nym wzorcowo przez za-
stęp dyżurny, drużyna wyruszyła na spływ 
po Krutyni. Udaliśmy się nad Jezioro Mokre, 
skąd w kajakach, po zapoznaniu się z za-
sadami bezpieczeństwa, wyruszyliśmy na 
spływ. Trasę zaplanował dh Piotr Sikorski, 

który ciekawie opowiadał harcerzom o oso-
bliwościach przyrody. Widoki były wyjąt-
kowe. Po obiedzie udaliśmy się na pieszy 
spacer podziwiać pomniki przyrody. Dh 
Piotr opowiadał o pływających wyspach, 
roślinach owadożercach i jeziorach polo-
dowcowych. Po powrocie ponownie zasie-

dliśmy w kajakach i pokonaliśmy ostatni 
odcinek. Podczas rejsu zaczęło padać, więc 
nabraliśmy przyspieszenia. Na trasie mija-
liśmy liczne ptactwo wodne. Po zdaniu ka-
jaków (obyło się bez strat) wróciliśmy do 
ośrodka. Harcerze odbywający próbę przed 

Harcerstwo to wspaniała przygoda, która hartuje charakter i uszlachetnia ducha. Między 
innymi dzięki trudom i radościom wyjazdów, a także zmaganiom z siłami przyrody.

przyrzeczeniem uczyli się ustawiać ognisko. 
Zastęp dyżurny przygotował kolację. Nie 
zabrakło pieczonych kiełbasek. Po kolacji 
drużyna zebrała się na kominku obrzędo-
wym i omówiła bieżące sprawy. Dh Jarek 
wygłosił gawędę o przyjaźni, wspieraniu się 
i konieczności stałej pracy nad rozwojem. 
Po kominku zebrała się rada drużyny.

O godzinie 2.15 w nocy komenda spływu 
zarządziła alarm mundurowy. Harcerze mieli 
3 minuty na pobudkę, założenie mundurów 
i zbiórkę na podwórku. Celem alarmu było 
przećwiczenie zorganizowania zastępów 
oraz odebranie uroczystego przyrzeczenia 
harcerskiego. Dh Wojtek – jeden z młod-
szych harcerzy–  ukończył bowiem próbę 
i podczas nocnej zbiórki, przy ognisku i pło-
nących świecach Drużynowy w obecności 
wszystkich harcerzy odebrał od niego uro-
czyste przyrzeczenie harcerskie i wręczył 
mu upragniony krzyż.

W niedzielę po śniadaniu harcerze posprzą-
tali ośrodek i udaliśmy się do Parku Dzikich 
Zwierząt w Kadzidłowie, gdzie mogliśmy 
poznać różne gatunki jeleni, jenoty, orły 

stepowe, bielika, sarny, bocia-
na czarnego, puchacza i pusz-
czyki. Była też rzadka okazja 
zobaczyć żbiki, rysia i watahę 
wilków. Harcerze nakarmili sar-
ny i kozy a nawet głaskali łosia. 
W trakcie wizyty w parku odbył 
się krąg drużyny, w którym dh. 
Maja została zastępową. 

Drużyna przeżyła kolejną przy-
godę. Harcerze zdobyli nowe 
sprawności. Szczegółową re-
lację z rajdu zamieszczamy na 
profilu facebookowym (424 
Izabelin). Dalsze wyjazdy już 
planujemy.

Oprac. i zdjęcia – Bartosz Grohman, Jaro-
sław Chormański

• W harcerstwie: idea postulująca wychowanie 
poprzez rekreację na łonie natury, akcentująca 
łączność człowieka ze światem przyrody. (red.)
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lipiec 2019

2 lipca 2019 (wtorek) godz. 19.00 

WROTA BOHATERÓW
reż. M. Hoene, od 12 lat, 102 min

5 lipca 2019 (piątek) godz. 19.00 

JULIUSZ
reż. A. Pietrzak, od 16 lat, 93 min

6 lipca 2019 (sobota) godz. 11.00 

PSZCZÓŁKA MAJA. MIODOWE IGRZYSKA
reż. S. Delfino, N. Cleary, od 5 lat, 81 min

6 lipca 2019 (sobota) godz. 16.00 

FREE SOLO. EKSTREMALNA WSPINACZKA
reż. J. Chin, E. Ch. Vasarhelyi, od 12 lat, 97 min

9 lipca 2019 (wtorek) godz. 19.00 

SZCZĘŚLIWY LAZZARO
reż. A. Rohrwacher, od 12 lat, 122 min

12 lipca 2019 (piątek) godz. 19.00

CHURCHILL 
reż. J. Teplitzky, od 12 lat, 104 min

13 lipca 2019 (sobota) godz. 11.00 

CZARNOKSIĘŻNIK Z OZ: POWRÓT DOROTKI
reż. W. Finn , od 7 lat, 92 min

13 lipca 2019 (sobota) godz. 16.00

GWIAZDY 
reż. J. Kidawa-Błoński, od 16 lat, 102 min

16 lipca 2019 (wtorek) godz. 19.00 

KOCHANKOWIE Z KSIĘŻYCA. 
MOONRISE KINGDOM 
reż. W. Anderson, od 12 lat, 90 min

19 lipca 2019 (piątek) godz. 19.00 

BFG: BARDZO FAJNY GIGANT
reż. S. Spielberg, 7 lat, 112 min

20 lipca 2019 (sobota) godz. 11.00

ROBINSON CRUSOE 
reż. B. Stassen, od 7 lat, 117 min 

20 lipca 2019 (sobota) godz. 16.00

JUTRO BĘDZIEMY SZCZĘŚLIWI 
reż. M. Hoene, od 12 lat, 112 min

23 lipca 2019 (wtorek) godz. 19.00 DZIEŃ WŁÓCZYKIJA

HAPPY OLO  
reż. K. P. Bogocz, M. Macuk, od 12 lat, 62 min

26 lipca 2019 (piątek) godz. 19.00 

PARTY 
reż. S. Potter,12 lat, 67 min

Od 13 czerwca 2019

WYSTAWA  POPLENEROWA „ZATRZYMAĆ CZAS” 
Stacji Muzeum w Warszawie
Centrum Edukacyjne Kampinoskiego Parku Narodowego Izabelin, 
ul. Tetmajera 38

24 czerwca – 12 lipiec 2019

Półkolonie LATO W IZABELINIE
latowizabelinie@mlsport.pl; www.mlsport.pl

25 czerwca 2019 (wtorek) godz. 18.00

POTAŃCÓWKA Z DJ'EM
Centrum Kultury Izabelin, wstęp: 20 zł

28 czerwca 2019 (piątek) godz. 17.00

PRZEDSTAWIENIE DLA DZIECI
„KSIĘŻNICZKA ROSA I KLIMEK”
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

29 czerwca 2019 (sobota) godz. 19.00

WARSZAWSKA ORKIESTRA SENTYMENTALNA
Centrum Kultury Izabelin, wstęp: 25 zł

30 czerwca 2019 (niedziela) godz. 15.00 – 21.00

IV TURNIEJ BRYDŻOWY
Zapisy i informacje: Centrum Kultury Izabelin

30 czerwca 2019 (niedziela) godz. 19.00

WIECZÓR POETYCKO-MUZYCZNY
Maria Andruszko - śpiew i gitara, Katarzyna Marcinkowska - flet, 
Joanna Krasowska - skrzypce, ks. Tomasz Bek - gitara
Kawiarenka u Przyjaciół, Laski - Zakład dla Niewidomych

4 lipca 2019 (czwartek) godz. 19.00

PROJEKCJA FILMU O POGROMIE KIELECKIM 
„PRZY PLANTY 7/9” 
oraz spotkanie z reżyserem Michałem Jaskulskim
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

9 lipca 2019 (wtorek) godz. 17.00

PRZEDSTAWIENIE DLA DZIECI
„WYCIECZKA DO TAJEMNICZEJ KRAINY”
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

14 lipca 2019 (niedziela) godz. 20.00

XV FESTIWAL MUZYCZNY „W KRAINIE CHOPINA”
Kościół MB Królowej Meksyku w Laskach, wstęp wolny

16 lipca 2019 (wtorek) godz. 19.00

KONCERT (szczegóły wkrótce na stronie CKI)
Scena letnia Centrum Kultury Izabelin

27 lipca 2019 (sobota) godz. 18.00

POTAŃCÓWKA Z DJ'EM
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, wstęp: 20 zł

30 lipca 2019 (wtorek) godz. 17.00

PRZEDSTAWIENIE DLA DZIECI
„TO JUŻ LATO, CO TY NA TO?”
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY

KALENDARIUM IMPREZ 
W GMINIE IZABELIN

lipiec 2019



31

WAKACJE 
W GMINIE IZABELIN

STARTUJEMY 24 czerwca 
Półkolonie: „LATO W IZABELINIE”, 3 turnusy: 24 – 28 czerwca, 
1 – 5 lipca, 8 – 12 lipca. Szczegóły i zapisy: tel. 503 604 864; 
latowizabelinie@mlsport.pl; www.mlsport.pl 

Lokalny Animator Sportu: zajęcia z animatorem dla dzieci 
i młodzieży na boiskach w Laskach:

poniedziałki i środy 18:00 - 20:00 (informacje: Kamil 691 712 051),

wtorki i czwartki 17:00 - 19:00 (informacje: Piotr 511 767 291)

Otwarte obiekty sportowo-rekreacyjne:

LOKALIZACJA BOISKA INNE

MOŚCISKA
ul. 3 Maja

siatkówka
piłka nożna

siłownia plenerowa 
-urządzenia fitness 

stół do ping-ponga
stół do gry w szachy

LASKI
 ul. Wieczorka

siatkówka
koszykówka
 pilka nożna

siłownia plenerowa 
-urządzenia fitness 
zestaw drabinek 
„Street Workout”

IZABELIN B
ul. Jeremiego

siłownia plenerowa 
-urządzenia fitness 

stół do gry w szachy
i chińczyka

IZABELIN B
ul. Zagłoby

siatkówka
koszykówka

siłownia plenerowa 
-urządzenia fitness 

stół do ping-ponga

HORNÓWEK
ul. Działkowa

siłownia plenerowa 
-urządzenia fitness

HORNÓWEK 
ul. 3 Maja

zestaw urządzeń do 
„Street Workout” 

siłownia plenerowa - 
urządzenia fitness

IZABELIN C
ul. Rynkowa

piłka nożna siłownia plenerowa - 
urządzenia fitness

IZABELIN C 
ul. 3 Maja, Szkoła 

Podstawowa

boiska 
wielofunkcyjne 

(siatkówka, 
koszykówka, 
piłka nożna)

MAJ W BIBLIOTECE
Maj w Bibliotece Publicznej w Izabelinie obfitował 

w wiele różnorodnych wydarzeń.

Od 8 do 15 maja obchodziliśmy Ogólnopolski Tydzień 
Bibliotek. W tym czasie odbywały się lekcje biblioteczne 
i akcja Czytamy Dzieciom. Z dziećmi spotkała się Mag-
dalena Piotrowska, mieszkanka naszej gminy, autorka 
książki „Tulcio”. 

9 maja swój wernisaż zorganizowała Jolanta Jabłońska – 
izabelińska artystka.

Gościliśmy też pisarki książek dla dzieci: 29 maja – Justy-
nę Bednarek, a 3 czerwca – Zofię Stanecką.

Dziękujemy wszystkim przedszkolakom, ich opiekunkom 
oraz wszystkim uczestnikom naszych imprez za liczne 
przybycie.

Emilia Kwiatkowska

Spotkanie autorskie z Justyną Bednarek

27 lipca 2019 (sobota) godz. 11.00

MIKOŁAJEK 
reż. L. Tirard, od 7 lat, 87 min 

27 lipca 2019 (sobota) godz. 16.00

CUDOWNY CHŁOPAK
reż. S. Chbosky, od 9 lat, 108 min

30 lipca 2019 (wtorek) godz. 19.00 

KOKAINOWI KOWBOJE
reż. B. Corben, od 16 lat, 113 min

WAKACJE W KINIE ZA ROGIEM

Podczas wakacji, od poniedziałku do soboty 
o godz. 11.00 wyświetlane będą dodatkowo 
filmy dla dzieci. Repertuar wakacyjny znajdą 
Panstwo na stronie www.centrum.izabelin.pl, 
w zakładce Kinoza Rogiem lub na facebooku 
Kinoza Rogiem Izabelin.
W lipcu i sierpniu dzieci i młodzież do 18 roku 
życia zapraszamy do naszego kina BEZPŁATNIE
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PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

www.z ie lono -mi .waw.p l

Z IELONO MI
USŁUGI  OGRODNICZE 

pro jekty,  rea l izac ja ,  p ie lęgnacja
te l .  +48 607 373 186

USŁUGI  OGRODNICZE 
pro jekty,  rea l izac ja ,  p ie lęgnacja

te l .  +48 607 373 186

Z IELONO MI

www.z ie lono -mi .waw.p l

Wystawa poplenerowa „Zatrzymać czas”

W dniu 13 maja zaginęła w Izabelinie 16-letnia 
suczka – średniej wielkości kundelek w  łatki, jest 

głucha. Z rezerwą podchodzi do nieznanych ludzi. 
Tel. 506-255-519

„Dzisiaj zabieramy Państwa w podróż 
do przeszłości, podróż do świata kolei 

i pięknej przyrody, podróż która wiedzie do 
Stacji Zatrzymać czas” - podkreśla Bożena Że-
lazowska – pomysłodawczyni Pleneru.

Wystawę poplenerową „Zatrzymać czas” Stacji Muzeum w Warszawie, można oglądać 
od 13 czerwca 2019 do końca wakacji w Centrum Edukacyjnym Kampinoskiego Parku Narodowego 
w Izabelinie, przy ul. Tetmajera 38.

Wystawa prezentuje prace artystów, 
którzy motywem przewodnim swoich 
działań twórczych uczynili kolej oraz 
przyrodę Puszczy Kampinoskiej. W ich 
wykonaniu możemy oglądać obrazy, 
rzeźby i fotografie. 

Autorzy prac: Kazimierz Furga, Michał 
Godlewski, Marek Hołda, Janusz Lewan-
dowski, Daniel Ludwiczuk, Mikołaj Male-
sza, Bartosz Musiej, Krystyna Olchawa, 
Katarzyna Wiszowaty, Antoni Wróblewski.

Inicjatorem wystawy jest Komisja Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Sejmik Woje-
wództwa Mazowieckiego, a gospodarzem 
pleneru Stacja Muzeum oraz KPN.

Serdecznie zapraszamy

KULTURA
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REKLAMY

KampinoSport ul.Izabelińska 79 Stare Babice www.kampinosport.pl Zadzwoń! 606 122 322 

SPRAWDŹ
OFERTĘ WAKACYJNĄ

DLA DZIECIDLA DZIECI

OBÓZ 
  05.08 - 15.08.2019

PASYMOBÓZ PASYMOBÓZ PASYM
  05.08 - 15.08.2019

PASYMOFERTĘ WAKACYJNĄ

OBÓZ PASYMOBÓZ PASYM
  05.08 - 15.08.2019

PASYMOBÓZ PASYMOBÓZ PASYM

WYJAZDOWY OBÓZ SPORTOWO-TENISOWY 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

LOKALNIE 
W KAMPINOSPORT 
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Oferta Gminy Izabelin i jednostek gminnych 

Oferta Partnerów 

Nazwa firmy Logo Kontakt Rabaty 
Miejsce 

świadczenia 
usługi 

Sylwia Szuder 
(usługi 

fotograficzne)  

tel. 601 731 393 
sylwia@sylwiaszuder.com 

sylwiaszuderblog.com 

 10% zniżki na sesje fotograficzne, fotoreportaże 
ślubne i z Chrztu Świętego dla usług 
świadczonych na terenie gminy 

gmina Izabelin 
(w domu klienta 
lub w plenerze) 

AJW-Nieruchomości 
Arkadiusz 

Wojciechowski  

tel. (22) 299 35 75 
biuro@ajw-nieruchomosci.pl 

ajw-nieruchomosci.pl 

 bezpłatne porady z zakresu nieruchomości 
 10% zniżki przy sprzedaży lub kupnie 

nieruchomości 

Izabelin C,                
ul. 3 Maja 48 

KAMPINOS TELCO   

tel. 695 980 517 
info@kampinostelco.pl 
www.kampinostelco.pl 

 50% rabatu na abonament na dostęp do 
internetu przez pierwsze 4 miesiące przy 
podpisaniu nowej umowy na okres 24 miesięcy 

Izabelin C,              
ul. 3 Maja 88 

Sklep                          
z zabawkami 

POTWOREK  

tel. 505 700 580 
sklep@potworek.com.pl 

potworek.com.pl 
 darmowa dostawa na terenie gminy Izabelin gmina Izabelin 

SOSNOWA SZPILKA  
 

tel. 607 936 361 
kontakt@sosnowaszpilka.pl 

sosnowaszpilka.pl 

 20% zniżki na zajęcia artystyczne  i ruchowe dla 
dzieci 

 10% zniżki na półkolonie dla dzieci 
 10% zniżki na zajęcia ruchowe dla dorosłych 

trwające do 1 godziny 

Izabelin C,               
ul. Tetmajera 2 

GABINET 
KARDIOLOGICZNY 

Wiesława Pawłowska- 
Jenerowicz  

tel. (22) 669 12 05 
pawjen@onet.pl  bezpłatne badanie EKG do każdej wizyty 

ul. Szekspira 3 
01-913 Warszawa 

- Bielany 

Specjalistyczna 
Przychodnia 

Lekarska JUNIPERUS   

tel. (22) 722 62 46 
spljuniperus@yahoo.com 

www.juniperus.com.pl 
 10% zniżki na badania laboratoryjne Izabelin C,                 

ul. Kościuszki 41 

Gospoda 
Kampinówka  

tel. (22) 721 07 73 
gospoda@kampinowka.com.pl 

www.kampinowka.com.pl 
 10% rabatu na dania główne z karty Izabelin C, 

ul. Tetmajera 38 

Kampinos 
Nieruchomości 

 

tel. (22) 101 04 58 
biuro@kampinos.com.pl 
www.kampinos.com.pl 

 bezpłatna wirtualna wycieczka lub zdjęcia/film 
z drona po podpisaniu umowy 

 bezpłatne porady z zakresu nieruchomości 
 10% zniżki przy sprzedaży lub kupnie 

nieruchomości 

Izabelin C, 
ul. Sierakowska 6 

WRÓŻKI CHRZESTNE 
– animacje dla 

dzieci  

tel. 733 340 840 
wrozki.chrzestne@gmail.com 
https://www.facebook.com 

/WrozkiChrzestne/ 

 10% rabatu na wszystkie usługi 
 darmowy pokaz wielkich baniek mydlanych 

(przeprowadzany w trakcie imprezy) 
gmina Izabelin 

A. S. PILAR 
 Diler 

Premium 
Husqvarna 

tel. (22) 721 03 51 
sklep@aspilar.pl 
serwis@aspilar.pl 

aspilar.pl 

 5% rabatu na zakup maszyn ogrodniczych i do 
prac leśnych 

 5% rabatu na usługi serwisowe 

Zielonki - Parcela 
ul. Warszawska 

291 
(obok Biedronki) 

PIES NA URLOPIE.PL 

 

tel. 502 826 027 
kontakt@dlapsiarzy.pl 

www.dlapsiarzy.pl 
piesnaurlopie.pl 

 10% zniżki na produkty ze sklepu internetowego 
 10% zniżki na zakupy na targach gmina Izabelin 

Klinika 
Rehebilitacyjno - 

Ortopedyczna 
SANOBELLO 

 
tel. (22) 355 31 52 

rehabilitacja@sanobello.pl 
www.sanobello.pl 

 85% rabatu na konsultację fizjoterapeutyczną 
 50% rabatu na zabiegi fizykoterapeutyczne 

(elektroterapia, hydroterapia, pole 
magnetyczne, ultradźwięki, laser 
niskoenergetyczny) 

Izabelin C,         
ul. Langiewicza 2 

ANTYKWARIAT 
Piotruś Pan  

tel. 501 897 921 
antykwariatpp@onet.eu 

www.facebook.com/ 
Antykwariat-Piotruś-Pan-

156310584579390 

 10% zniżki na zakup wszystkich książek 
Izabelin C, ul. 

Poniatowskiego 
7 

GABINET LEKARSKI 
Marek Szkiłłądź 

Chirurgia 
naczyniowa 

i ogólna 

tel. 502 525 234 
mszkilladz@o2.pl 

www.doktorchirurg.pl 
 15% zniżki na wizytę w gabinecie Hornówek, ul. 

Sadowa 30 

VIVAT Sp.j. 
 

tel. (22) 864 93 53 
vivat@vivat.pl 
www.vivat.pl 

 5% rabatu na kosze upominkowe gmina Izabelin 

KAWIARNIA         
Bon Appétit  

tel. 512 718 714 
kawiarnia.bonappetit@gmail.com 

www.facebook.com 
/kawiarnia.bonappetit 

 10% zniżki na kawę, herbatę i napoje gorące 
 10% zniżki na torty i ciasta na zamówienie 
 10% zniżki na wybrane ciasta w kawiarni 

Centrum Kultury 
Izabelin, ul. 
Matejki 21 

 

1. 20 % zniżki od obowiązujących opłat za zajęcia organizowane przez Centrum Kultury Izabelin; 
2. 20 % zniżki od obowiązujących opłat za bilety wstępu na imprezy kulturalne organizowane przez Centrum Kultury Izabelin; 

 
3. 10 % zniżki na badania laboratoryjne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Izabelinie; 

             4. pierwszeństwo w przyjęciu dzieci do preferowanego przedszkola i szkoły prowadzonych przez Gminę Izabelin, z 
uwzględnieniem obowiązujących przepisów. 
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SYNOWIE I CÓRY W AKCJI 

Wakacyjna nowa miłość do pracy i działania - lokalna przygoda 

dla tych, którzy chcą pracować tak jak chcą! 

Kawiarnia Mnie mnie  

Zaprasza do współpracy dzieci i rodziców, którym jest 

blisko do idei wolontariatu i wspierania lokalnych inicjatyw! 

„Robić to co kochasz to 

największe szczęście” 

jeśli twoje dzieci lubią piec ciasteczka, 

poznać nowych kolegów i koleżanki, 

chcą spędzić miło czas, albo uwielbiają 

czytać i chętnie będą czytać młodszym 

dzieciom, a może chcą już pracować, ale 

są za małe by pójść do pracy to 

zapraszamy do nas! Kawiarnia Dzieci 

Dzieciom to miejsce dla dzieci i 

nastolatków, które są w Izabelinie 

podczas wakacji, zapraszamy! Szczegóły na FB: Mnie Mnie w Izabelinie

KAWIARNIA MNIE MNIE 
KAWIARNIA DZIECI DZIECIOM W IZABELINIE ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY!

WAKACYJNY PROJEKT TWORZONY CAŁKOWICIE PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ DLA DZIECI I RODZIN

Mnie mnie  

Wyjątkowa 

kawiarnia na czas 

wakacji dla dzieci 

przez dzieci 

Ruszamy od 1 lipca! 

Kawiarnia mieści się 

w Urzędzie Gminy 

Izabelin, wejście od  

patio po schodkach 

Pieczesz gotujesz? 

Facebook: Mnie Mnie 

w Izabelinie  
Napisz do nas: 
kawiarnia@izabelin.pl

MOTYWACJA 
Każdy angażuje się       
w zajęcia, w których 
czuje się najlepiej

1
WYKONANIE 

Dzielimy się pracą  
i świetnie się przy tym 

bawimy 

2
CEL 

Zbieramy pieniądze na 
sprzęt sportowy -

halfpipe na deskorolki

3


