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NOWY PARKING W LASKACH
W słoneczny czwartek 29 września br. w Zakładzie dla Niewidomych w La-
skach tuż przed południem uroczyście został otwarty nowy, wyremonto-
wany parking. 

Były przemówienia, podziękowa-
nia dla darczyńców oraz przeci-
nanie wstęgi. Trójka niewidomych 
dzieci: Oliwka, Agatka i Patryk, 
prezes firmy Strabag Alfred Watzl, 
prezes Towarzystwa nad Ociem-
niałymi w Laskach Paweł Kacprzyk 
oraz Matka Generalna Radosła-
wa świetnie poradzili sobie z tym 
zadaniem. Następnie do akcji 
wkroczył Ksiądz Rektor Sławomir 
Szczepaniak, który z pasją po-
święcił dokładnie cały parking i wszystkich zebranych przy okazji. W uroczystości 
uczestniczyli niewidomi uczniowie, siostry zakonne, nauczyciele, władze Ośrodka 
dla Niewidomych, wicewójt naszej gminy Ryszard Haczek, zaproszeni goście oraz 
sponsorzy tego niezwykłego przedsięwzięcia. Głównym darczyńcą  była firma Stra-
bag oraz jej prezesi  Alfred Watzl i Wojciech Trojanowski, a także  kilka innych firm, 
które do tego namówili. 

Następnie wszyscy 
zebrani goście zostali 
zaproszeni do Szkoły 
Podstawowej i Gimna-
zjum, gdzie uczestni-
czyli we fragmentach 
lekcji geografii i infor-
matyki, spektakular-
nych doświadczeniach 
na chemii, a także ki-
bicowali niewidomym 
uczennicom na meczu 
goalballa. Na koniec 
były występy artystyczne oraz wręczanie pamiątkowych podziękowań i prezen-
tów wykonanych przez uczniów w pracowni ceramiki. Do łez wszystkich wzruszył 
przedszkolak Rafałek, który pięknie zadeklamował wierszyk w ramach serdecznego 
podziękowania. Było to bardzo miłe zwieńczenie wielkiego projektu społecznego. 
Otwarte serca są wśród nas, oby ich było coraz więcej.

Iwona Mazurek

Magdalena Węgiel
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Okładka: Pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie fot. J. Marciniak

W SKRÓCIE

UMOWA PODPISANA!
23 września 2016 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została 
podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. POPRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA I JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 
POPRZEZ UREGULOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI IZABELIN. 

Umowę podpisali: Zarząd GPWiK w osobach Waldemara Roszkiewicza i Marcina Sobczaka oraz prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda., w obec-
ności przedstawicieli Gminy Izabelin.

Projekt polega na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w gminie Izabelin oraz modernizacji oczyszczalni ścieków „Mokre 
Łąki” w Truskawiu.

W wyniku realizacji działań objętych projektem w latach 2016-2017 wykonane zostaną:

• modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie węzła mechanicznego wraz z zakupem specjalistycznego wozu do czyszczenia i udraż-
niania kanałów;

• sieć kanalizacji sanitarnej: 8,55 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 0,2 km sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej;

• 5 przepompowni ścieków;

• 2,8 km sieci wodociągowej

• zakupiony zostanie samochód specjalistyczny do czyszczenia i udrażniania kanałów.

Projekt został podzielony na 9 zadań:

ZADANIE 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w ul. Olszowej w Truskawiu, w tym: ok. 0,1 km sieć grawitacyjna, 
ok. 0,05 km kanał tłoczny, pompownia sieciowa: 1 szt., przyłącza: 16 szt.

ZADANIE 2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach: Kołłątaja, Kmicica, Księcia Jeremiego, Ketlinga, Skrzetuskiego, Rzę-
dziana w Izabelinie B, w tym: ok. 1,7 km sieć grawitacyjna, przyłącza: 76 szt.

ZADANIE 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w ulicach: Bociania, Żurawia, Północna w Truskawiu, w tym: 
ok. 1,7 km sieć grawitacyjna, ok. 0,1 km kanał tłoczny, pompownie sieciowe: 3 szt., przyłącza: 41 szt.

ZADANIE 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach Lubomirskiego, Jana Kazimierza w Izabelinie B, w tym: ok. 0,6 km 
sieć grawitacyjna, przyłącza: 20 szt.

ZADANIE 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Fedorowicza, 
Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w Hornówku, w tym: ok. 4,5 km sieć grawitacyjna, ok. 0,03 km 
kanał tłoczny, pompownia sieciowa: 1 szt., przyłącza: 199 szt.

ZADANIE 6. Budowa sieci wodociągowej w ulicach Bociania, Żurawia, Północna, w Truskawiu, sięgacz od ul. Północnej, w tym: 
ok. 2,6 km wodociąg, przyłącza: 32 szt.

ZADANIE 7. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zielonej w Hornówku w tym: ok. 0,3 km wodociąg, przyłącza: 14 szt.

ZADANIE 8. Modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie węzła mechaniczno-biologicznego, w tym wymiana urządzeń wstępnego 
oczyszczalnia – 2 szt. kraty schodkowe na sita obrotowe, spiralne lub bębnowe.

ZADANIE 9. Zakup pojazdu specjalistycznego do obsługi sieci kanalizacyjnej, przeznaczonego do czyszczenia kanałów przy użyciu wyso-
kociśnieniowego układu wodnego ssąco-tłoczącego, z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu.

Marcin Olejnicki
Referat Inwestycji - Urząd Gminy Izabelin

ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin
www.gmina.izabelin.pl / tel. (22) 722-89-51
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PRZEDSZKOLAKI

ZAJĘCIA MALARSKIE

MAMY CERTYFIKAT!

GMINNE PRZEDSZKOLE W IZABELINIE

Zerówka Jeżyków pierwsza skorzy-
stała pod koniec zeszłego roku z za-

kupu sztalug malarskich i palet dzięki 
uprzejmości rodziców dzieci z naszego 
przedszkola. W piątek 16 września dzie-
ci uczestniczyły w zajęciach malarskich 
prowadzonych przez Barbarę Kudlak. 
Zajęcia przy pięknej pogodzie odbyły 
się na terenie ogrodu przedszkolnego. 
Każdy przy swojej sztaludze, skupiony,  
pięcioma pędzlami próbował przenieść 
na papier martwą naturę – Słoneczni-
ki w wazonie na tle błękitnej tkaniny. 
Zajęcia bardzo się dzieciom podobały, 
zwłaszcza, że traktowani byli, jak praw-
dziwi artyści. Z radością czekamy na na-
stępne takie zajęcia. 

27 września 2016 Gminne Przedszkole w Izabelinie 
otrzymało prestiżowy certyfikat Przedszkola Promu-

jącego Zdrowie, świadczący o tym, że spełnia ono wysokie 
standardy w zakresie działań na rzecz promocji zdrowia. 
Ten sukces zawdzięczamy przede wszystkim pani dyrektor, 
która zapoczątkowała działania na rzecz promocji zdrowia 
w przedszkolu, nauczycielkom – ich zaangażowaniu i kre-
atywności w upowszechnianiu tej idei, dzieciom – zawsze 
chętnym do współpracy i otwartym na wszelkie nowości, 
a także wszystkim innym – rodzicom, personelowi przed-
szkola oraz placówkom współpracującym z nami w tym za-
kresie. Przynależność do sieci Szkół Promujących Zdrowie 
jest dla nas ogromną motywacją do dalszego tworzenia 
i upowszechniania działań służących promocji zdrowia nie 
tylko w naszej społeczności przedszkolnej, ale także w ca-
łym środowisku lokalnym. 

Elżbieta Kozłowska

Składam serdeczne podziękowania Zespołowi do spraw 
koordynacji zdrowia w Gminnym Przedszkolu w Izabe-

linie – pani Dorocie Kowalczyk, pani Justynie Piróg, pani 
Annie Wysockiej, pani Monice Gwiazda-Jarońskiej oraz całej 
społeczności przedszkolnej z zaangażowanie w realizację 
zadań z zakresu promocji zdrowia, które przyczyniły się do 
uzyskania certyfikatu.

Beata Podgajna - Dyrektor Przedszkola

POWITANIE JESIENI

We wtorek 27 września przy pięknej, słonecznej pogo-
dzie dzieci z zerówek Gminnego Przedszkola w Izabe-

linie spotkały się na Polanie Jakubów w Izabelinie na impre-
zie integracyjnej Powitanie Jesieni. Na wołania dzieci Pani 
Jesień wyszła z lasu i przysłuchiwała się, czy mają wiedzę 
na temat obecnej pory roku. Były wspólne zabawy ruchowe 
i wyścigi sportowe z kasztanami rzucanymi do celu i ziem-
niakami na drewnianych łyżkach. Wymagało to od dzieci 
dobrej celności oraz równowagi i koordynacji ruchowej. Nie 
zabrakło też emocji podczas konkurencji obierania jabłek 
przez nauczycielki Jeżyków, Pajączków i Rybek. Każda grupa 
kibicowała swoim ciociom. Na zakończenie wszystkie dzieci 
otrzymały znaczek Tropiciela Jesieni i słodką niespodziankę.

Dorota KowalczykDorota Kowalczyk
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PRZEDSZKOLAKI

GMINNE PRZEDSZKOLE W LASKACH

20 września 2016 r. 
w Gminnym Przed-

szkolu w Laskach – „Akade-
mii pod Dębowym Liściem” 
– świętowano Ogólnopol-
ski Dzień Przedszkolaka. 
Święto to jest obchodzo-
ne w Polsce od 2013 roku 
i ma na celu popularyzację 
wychowania przedszkol-
nego. Okres przedszkolny 
jest bardzo ważnym eta-
pem rozwoju i edukacji 
najmłodszych, dlatego 
warto, by wszystkie dzieci 
w naszej gminie korzysta-
ły z edukacji przedszkol-
nej. Dyrektor przedszkola 
w Laskach, pani Małgorza-
ta Przestrzelska zdecydo-
wała, że właśnie ten dzień powinien być dniem pasowania 
na przedszkolaka wszystkich dzieci, które zaczęły edukację 
w przedszkolu, bez względu na to czy mają 3, 4, 5 czy 6 
lat, bo przecież dla nich to wielkie zmiany w życiu – nowi 
koledzy, panie, miejsce i różne sytuacje. Ważne, by przed-
szkolaki wiedziały, że mają swoje święto i poczuły się za-
uważone i docenione. Pasowanie odbyło się w niezwykle 
rodzinnej atmosferze. Cała uroczystość miała miejsce na 
terenie ogrodu przedszkolnego. Nowe przedszkolaki wspól-
nie z rodzicami i nauczycielami bawiły się w znane już im 
zabawy. Aktu „Pasowania na Przedszkolaka” dokonała p. 
Dyrektor, a nauczycielki z poszczególnych grup wręczyły dy-
plomy, maskotki i oczywiście złożyły swym podopiecznym 
najszczersze życzenia sukcesów w przedszkolu. 

 Z okazji Dnia Przedszkolaka we wszystkich gru-
pach odbyły się konkursy i zabawy, a każde dziecko wy-
szło do domu z medalem Super Przedszkolaka! Ten dzień 
był ważny dla wszystkich dzieci chodzących do przedszkola 
w Laskach oraz dla ich rodziców, bo wczesne wspomaga-
nie rozwoju dzieci to inwestycja w ich przyszłość. Przecież 
w tym okresie dzieci intensywnie rozwijają się zdobywając 
połowę wiedzy, a drugą połowę przez resztę swojego życia. 

Alicja Oczyńska

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA SPOTKANIA PRZEDSZKOLAKÓW Z POLICJĄ 

Początek roku szkolnego wiąże się z podejmowaniem róż-
nych działań edukacyjnych mających na celu zwiększe-

nie bezpieczeństwa dzieci. Gminne Przedszkole w Laskach 
„Akademia pod dębowym liściem” we wrześniu zaprosiło do 
siebie policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Starych 
Babicach. Komenda ta chętnie zajmuje się przeprowadza-
niem różnych działań profilaktyczno-edukacyjne w placów-
kach oświatowych. Do przedszkola przyjechały dwa radio-
wozy, które dzieci mogły obejrzeć. Na podwórku rozległy 
się dźwięki syren policyjnych, co zrobiło duże wrażenie na 
wszystkich przedszkolakach. Policjanci – mł. asp. Marcin 
Górski i sierż. Agata Stasiaczek opowiadali dzieciom o swo-
jej pracy. Zapoznali dzieci ze sprzętem używanym przez po-
licję i umundurowaniem policjantów. Przedszkolaki uczyły 
się numeru alarmowego 112, który może uratować życie 
im lub innym osobom. W ogrodzie przedszkolnym policjant 
przedstawił dzieciom psa służbowego i opowiedział o jego 
pracy. Pies-policjant posłusznie wykonał wszystkie komendy 
swojego opiekuna. 
Takie spotkania są szczególnie ważne, gdyż wywołują 
u dzieci wiele emocji i zapadają w pamięci, dlatego już kilka 
dni później dzieci z grupy „Sówek” spotkały się ponownie 
z dzielnicowym mł. asp. Marcinem Górskim na przejściu dla 
pieszych przy Szkole Podstawowej w Izabelinie. Pan poli-
cjant uczył dzieci bezpiecznego zachowania i prawidłowego 
przechodzenia przez jezdnię. Nauczyciele i dyrektor Gmin-
nego Przedszkola w Laskach p. Małgorzata Przestrzelska 
dziękują wszystkim Policjantom z Komendy Powiatowej Po-
licji w Starych Babicach za poświęcony czas dzieciom. Pani 
Dyrektor apeluje do rodziców, by szczególnie w okresie je-
sienno-zimowym zadbali o dobrą widoczność dzieci i własną 
poprzez noszenie znaczków odblaskowych. 

Alicja Oczyńska
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Z ŻYCIA GMINY

W ramach prac planowanych do realizacji w miesiącu 
październiku, będącymi rozszerzeniem zakresu umo-

wy zawartej z firma ROBOKOP na wykonane w miesiącu 
sierpniu i wrześniu nakładki asfaltowe o łącznej powierzchni 
13.087,50 m2, przewidziane jest wykonanie dodatkowych 
nakładek asfaltowych grubości 4,00 cm na następujących 
drogach gminnych: 

- ul. Koniecpolskiego w Izabelinie B od ul. Lubomirskiego do 
ul. Podbipięty na odcinku długości 440,00 mb,

- ul. Rolna w Hornówku, odcinek 110,00 mb od ul. 3 Maja,

We wrześniu odbyły się zebrania wiejskie we wszyst-
kich sołectwach. Podczas spotkań omawiano bieżące 

sprawy dotyczące mieszkańców i Gminy, trwające i plano-
wane inwestycje, ustosunkowano się do problemów naszej 
lokalnej społeczności. Dyskutowano głównie na temat bu-
dowy dróg i położenia nakładek asfaltowych, konieczności 
dalszych inwestycji wodno-kanalizacyjnych czy rozbudowy 
drogi powiatowej – ul. Sienkiewicza i ul. 3 Maja. Na spotka-
niach poruszano także temat kompostowni Radiowo, której 
negatywne skutki działania odczuwalne są na terenie na-
szych miejscowości. 

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK ROZDZIELONY

Jednak głównym celem zebrań było rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na 2017 rok.   

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby sołectwo mogło otrzymać pieniądze z funduszu sołeckiego należało na zebraniu 
uchwalić wniosek i przekazać go do 30 września wójtowi. Wszystkie sołectwa dopełniły tego obowiązku. Poniżej przedsta-
wiamy zestawienie zadań do wykonania w 2017 r. w ramach funduszu sołeckiego przez poszczególne sołectwa:

- ul. Skrzyneckiego, Środkowa, Prądzyńskiego, Kościuszki, 
Świerkowa, Aleja Dębów, Grzybowa, Poniatowskiego, od-
cinki po 30,00 mb od ul. Chodkiewicza,

Poza pracami związanymi z modernizacją nawierzchni, pla-
nowane jest również modernizacja i wyprowadzenie poza 
nawierzchnię drogi przyłączy wodociągowych i kanalizacyj-
nych wraz z regulacją wysokościową studni kanalizacyjnych 
i skrzynek ulicznych oraz wykonanie obustronnej opaski 
z destruktu asfaltowego wzdłuż krawędzi jezdni.

Mateusz Milej

INWESTYCJE W GMINIE
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Z ŻYCIA GMINY

 

Sołectwo Zadania zgłoszone do wykonania w 2017 roku 
 

Izabelin B 

1. Utwardzenie boiska oraz terenu wokół stołu do ping-ponga (zapłata II raty) 
2. Udostępnianie i utrzymanie toalet przenośnych na placu zabaw  
3. Wynagrodzenie dozorcy placu zabaw  
4. Daszek nad piaskownicą  
5. Zorganizowanie festynu o charakterze rekreacyjnym  
6. Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa  

Izabelin C 

1. Wykonanie oświetlenia na ul. Sielanki -2 lampy  
2. Bieżące utrzymanie i doposażenie placu zabaw przy ul. Rynkowej  
3. Wynagrodzenie dla osoby zajmującej się placem zabaw  
4. Druk ulotek informacyjnych o zebraniach mieszkańców  
5. Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Izabelinie  
6. Pielęgnacja zieleni wzdłuż ulic i na skwerach  
7. Wykorzystanie tzw.  „spowalniaczy”- na wybranych ulicach  
8. Nabycie i ustawienie 2 ławeczek i 3 koszy na śmieci wg wskazań rady sołeckiej  
9. Nabycie i montaż 3 luster na wyjazdach z ul. Tetmajera, ul. Poniatowskiego i ul. Sierakowskiej dla 

potrzeb skrętu w lewo  
10. Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców  

Mościska 

1. Ustawienie toalety na placu zabaw  
2. Koszenie i utrzymanie placu zabaw  
3. Wynagrodzenie dla osoby otwierającej i zamykającej plac zabaw  
4. Zakup artykułów biurowych  
5. Wynajem sali na zebrania wiejskie  
6. Budowa boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy placu zabaw  

Sieraków 
1. Wymiana ogrodzenia placu zabaw  
2. Wymiana zabawek na placu zabaw  
3. Zakup urządzeń do ćwiczeń  
4. Zorganizowanie festynu o charakterze rekreacyjnym  

Laski 

1. Modyfikacja w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym zamknięcia ruchu na                   
ul. Młodzieżowej od strony ul. 3 Maja – wymiana zapory poziomej na dwa słupki U 12c 

2. Bieżące zadania sołtysa i rady sołeckiej; wydruk plakatów, ulotek, ogłoszeń 
3. Organizacja imprezy integracyjnej 
4. Szkolenie dla sołtysów, rad sołeckich i mieszkańców 
5. Cykliczne spotkania sportowe prowadzone przez trenera lekkoatletyki 
6. Zakup sprzętu dla Orlika Laski  
7. Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców wsi Laski z wychowankami Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych  
8. Doposażenie placu zabaw 
9. Utrzymanie toalety przenośnej na placu zabaw 
10. Utworzenie logo wsi Laski, zakup projektu logo, gadżetów z logo oraz wykonanie logo przy 

wjeździe do wsi 
11. Remont starych zabawek na placu zabaw 
12. Zakup 10 nowych śmietników do ustawienia przy ulicach 
13. Dofinansowanie zakupu bram automatycznych w wybudowanej wiacie osłaniającej wozy bojowe 

OSP Laski  

Truskaw 

1. Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw   
2. Oświetlenie ul. Bocianiej i ul. Południowej  
3. Zorganizowanie festynu o charakterze rekreacyjnym  
4. Dokończenie ogrodzenia boiska przy zbiorniku Mokre Łąki  
5. Materiały informacyjne i promocyjne sołectwa  
6. Wynagrodzenie osoby dozorującej plac zabaw  
7. Cykl spotkań, warsztatów ornitologicznych przy zbiorniku Mokre Łąki  
8. Utrzymanie terenów zielonych i miejsc pamięci na terenie sołectwa  

Hornówek 

1. Utrzymanie czystości,  porządku, terenów zielonych, remont tablic ogłoszeniowych  
2. Druk ulotek informacyjnych, plakatów  
3. Spotkanie integracyjne mieszkańców miejscowości  
4. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w sołectwie - program poprawy bezpieczeństwa, 

naprawa dróg, polepszenie oświetlenia przy drogach  
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INFORMACJA O ISTOTNYCH ZADANIACH I DZIAŁANIACH 
REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY IZABELIN 
I GMINNE JEDNOSTKI W III KWARTALE 2016 ROKU

Mając na uwadze różnorodność realizowanych przez Gminę za-
dań i projektów oraz potrzebę udostępniania informacji o sytuacji 
w Gminie członkom lokalnej społeczności, pragniemy poinformo-
wać wszystkich Mieszkańców o istotnych zadaniach i działaniach, 
jakie zostały zrealizowane bądź nad którymi pracowano w minio-
nym kwartale (lipiec– wrzesień 2016).

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

- podpisanie przez Zarząd GPWiK „Mokre Łąki” umowy o dofinan-
sowanie projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia 
mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej 
w aglomeracji Izabelin” w kwocie 12 000 000 zł; 

- spotkanie w Ministerstwie Środowiska z wiceministrem A. Szwe-
da-Lewandowskim w sprawach Sierakowa tj. rozwiązania kwestii 
pogarszającego się stanu budynków w osadach parkowych, zgody 
na budowę kanalizacji i wodociągu, rozwiązania problemu zaspo-
kojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Sierakowa wobec 
odmowy rozszerzenia mpzp o etap II; 

- rozpoczęcie negocjacji w sprawie nabycia budynku w Mościskach 
z przeznaczeniem na mieszkania komunalne;

- wykonanie nakładek asfaltowych na ulicach: Rynkowa, Skrzynec-
kiego, Środkowa, Jałowcowa, Paderewskiego, Sobieskiego, Piasko-
wa i XVII Poprzeczna;

- przebudowa ul. Brzozowej w Laskach wraz z wykonaniem kana-
lizacji deszczowej i infrastruktury niezbędnej do zmiany punktów 
oświetlenia ulicznego; 

- przebudowa ul. Chodkiewicza (między ul. Kościuszki a ul. Siera-
kowską).

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
- wykonanie zatoczek postojowych w pasie drogowym ul. Miazgow-
skich w Hornówku przy Szkole Podstawowej oraz na ul. Przedszkol-
nej w Laskach przy budynku Gminnego Przedszkola; 

- bieżące utrzymanie i remonty cząstkowe dróg gminnych o na-
wierzchni bitumicznej w następującym zakresie: ul. gen. Abrahama 
w Sierakowie; ul. Dolina Jozafata, Akacjowa, Cicha, Zielona, Ci-
chowszczyzna w Laskach; ul. Skibińskiego, ul. Żurawia w Truska-
wiu; ul. Poniatowskiego w Izabelinie C;

- wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej 
i uzyskanie zaleceń Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków dla planowanych prac remontowo -renowacyjnych na te-
renie Cmentarza Wojennego 1939-1945 w Laskach;

- wykonanie nakładek asfaltowych na 8 ulicach: Rynkowa, Skrzy-
neckiego, Środkowa, Jałowcowa, Paderewskiego, Sobieskiego, Pia-
skowa i XVII Poprzeczna;

- doposażenie gminnych placów zabaw w urządzenia zabawowe dla 
dzieci i młodzieży oraz urządzenia fitness; 

- przyjęcie „Programu ochrony środowiska dla gminy Izabelin na 
lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”; 

- prowadzenie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bez-
domności zwierząt poprzez propagowanie akcji czipowania zwierząt; 

- prowadzenie akcji usuwania materiałów zawierających azbest; 

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

- prowadzenie postępowań mających na celu przyłączenie nieru-

chomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej; 

- sprawozdawczość w zakresie odpadów komunalnych i nadzorowa-
nie prac Operatora odbierającego odpady; 

- wysyłka wezwań do złożenia zmian w deklaracji dla nowo naro-
dzonych dzieci; 

- wystąpienie do ZUS z wnioskiem o udostępnienie danych naj-
większych dłużników gminy niezbędnych do podjęcia procedury 
egzekucyjnej.

Referat Inwestycji:
- prace związane z przebudową drogi wraz z wykonaniem kana-
lizacji deszczowej i infrastruktury niezbędnej do zmiany punktów 
oświetlenia ulicznego ul. Brzozowej w Laskach; 

- przebudowa ul. Chodkiewicza (między ul. Kościuszki a ul. Siera-
kowską);

- złożenie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unij-
nych wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa dróg ro-
werowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Izabelin”; 
wniosek został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny formal-
nej i przekazany do oceny merytorycznej; 

- budowa punktów oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej w Mościskach.

Referat Architektury i Geodezji:
- zakończenie postępowania sądowego w sprawie rozgraniczenia 
Kampinoskiego Parku Narodowego z działkami prywatnymi, co po-
zwoli rozpocząć procedurę nabywania gruntów pod ul. Północną 
(od strony starej pętli autobusowej);

- uregulowanie własności na rzecz Gminy Izabelin części ulicy Soko-
łowskiego oraz części ul. Poznańskiej we wsi Laski; 

- przeprowadzenie 40 negocjacji w sprawie nabycia gruntów pod 
drogi gminne.

Ewidencja działalności gospodarczej i wydawanie zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych:
- w zakresie obsługi CEIDG – złożono 136 wniosków;

- w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych – wydano 15 decyzji;

- w zakresie podatku VAT – wystawiono 140 faktur sprzedaży, 
sporządzono rejestry sprzedaży i zakupu, wystawiono deklaracje 
podatku VAT-7, przygotowano dokumentację dotyczącą wdrożenia 
konsolidacji podatku VAT w jednostkach budżetowych Gminy Izabelin.

Referat Oświaty i Zdrowia Publicznego:
- przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień na-
uczyciela mianowanego dla 4 nauczycieli;

- uzyskanie dofinansowania na doposażenie szkolnych gabinetów 
profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

- uzyskanie dofinansowania w ramach „Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–
2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne 
w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów; 

- wręczenie aktów powierzenia stanowisk dyrektorom gminnych 
przedszkoli;

- udzielenie dotacji celowej na realizację dwóch zadań publicznych 
w trybie pozakonkursowym - tzw. mały grant;

- przeprowadzenie kwartalnej kontroli w dwóch żłobkach niepu-
blicznych działających na terenie Gminy Izabelin;

- wydanie osobom nieubezpieczonym decyzji uprawniających je do 
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korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych;

- przeprowadzenie i rozstrzygnięcie przetargu na dowóz dzieci nie-
pełnosprawnych do placówek oświatowych;

- przeprowadzenie bezpłatnych badań mammograficznych dla pań 
w wieku od 40 do 75 lat czyli dla pań z grupy i spoza grupy refun-
dowanej przez NFZ.

Referat księgowości podatkowej 
(dane łączne od początku roku do końca III kwartału 2016 r.):

- wystawienie decyzji wymiarowych dotyczących podatku: od nie-
ruchomości (4448 szt.), podatku rolnego (137 szt.), leśnego (236 
szt.), łączne zobowiązanie pieniężne (1484 szt.), decyzje zmienia-
jące wymiar (838 szt.);

- systematyczne wprowadzanie zmian zgodnie z przesłaną przez 
Starostę informacją w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i bu-
dynków oraz aktualizacja zebranych informacji dotyczących użyt-
ków gruntów położonych na terenie gminy Izabelin;

- przyjmowanie interesantów oraz wszczynanie postępowań admi-
nistracyjnych, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych 
oraz ustawą Ordynacja podatkowa, w sprawie zmiany wymiaru po-
datku;

- sprawdzanie deklaracji na podatek od nieruchomości os. prawne 
(99 szt.) oraz deklaracji podatku od środków transportowych (48 szt.);

- wystawienie tytułów wykonawczych (220 szt.) za zaległości w po-
datku od nieruchomości, rolnym i leśnym (kwota: 146 382,00 zł);

- wystawienie tytułów wykonawczych za zaległości w podatku od 
środków transportowych (kwota: 10 342,00 zł);

- wystawienie 862 szt. upomnień - osoby fizyczne na kwotę 
552 218,00 zł;

- wystawienie 13 szt. upomnień – osoby prawne na kwotę 
136 744,00 zł;

- nadanie klauzuli wykonalności 20 tytułom wykonawczym celem 
przygotowania do wpisów hipotecznych;

- rozliczenie oraz kontrola prawidłowego poboru podatków przez 
sołtysów poszczególnych miejscowości.

Referat księgowości budżetowej:
- sporządzenie sprawozdań budżetowych za II kwartał 2016 r. 
Urzędu Gminy oraz Gminy (Organu);

- bieżąca ewidencja dochodów, wydatków, kosztów, środków 
trwałych oraz czynności przygotowawcze dotyczące sporządzenia 
sprawozdań budżetowych za III kwartał 2016 r. Urzędu Gminy 
oraz Gminy (Organu): analiza należności i zobowiązań wynika-
jących z ksiąg rachunkowych, wysyłka wezwań do zapłaty od 
należności cywilnoprawnych, analiza kont syntetycznych i anali-
tycznych;

- obsługa księgowa projektu „Zintegrowane Inwestycje Terytorial-
ne dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Zespół Szkół w Izabelinie:
- przystąpienie do pilotażowego Programu Programowania w Szko-
le dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej ogłoszonego 
przez MEN;

- zaplanowanie i zorganizowanie pracy szkoły na rok szkolny 
2016/2017:

• zorganizowanie zajęć w ramach pomocy pedagogiczno-psycholo-
gicznej i innych zajęć dodatkowych,

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

• zaplanowanie działań profilaktycznych na bieżący rok szkolny, 

• kontynuacja projektów: Koduj z Klasą, Mistrzowie Kodowania 
i SCRATCH – udział nauczycieli w szkoleniach, przeprowadzenie 
rekrutacji wśród uczniów, ustalenie harmonogramu zajęć i ich pro-
wadzenie (klasy 1-3),

• przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli: „Standardy jakości 
pracy nauczyciela”, „Ocenianie kształtujące w szkole” „Operacja leń 
- nauczyciel z rodzicem na tropie zaginionej motywacji”, „Budowa-
nie autorytetu nauczyciela”;

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

- pomalowanie pomieszczeń w obu budynkach szkoły (stołówka, 
sale lekcyjne, gabinet pedagoga, sekretariat, hol);

- pomalowanie pergoli przed wejściem do szkoły przy ul. Wojska 
Polskiego 5;

- wymiana poszycia dachowego na budynku gospodarczym (260 m²).

Gminne Przedszkole w Izabelinie:
- uzyskanie Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie przyznane-
go przez Kapitułę powołaną przez Kuratorium Oświaty w Warszawie;

- nawiązanie współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. 
Marii Grzegorzewskiej w zakresie edukacji matematycznej dzieci – 
ubieganie się o certyfikat Przedszkola uczącego się;

- rozpoczęcie cyklu zajęć malarstwa artystycznego dla dzieci, mają-
cego na celu rozwijanie talentów i umiejętności malarskich;

- wprowadzenie dwujęzyczności w dwóch grupach przedszkolnych 
(3- i 4-latki) w zakresie języka angielskiego, na podstawie progra-
mu opracowanego przez nauczyciela;

- propagowanie zdrowego stylu życia oraz integracja społeczności 
przedszkolnej poprzez zorganizowanie pikniku rodzinnego „Powita-
nie jesieni” oraz udział dzieci w zawodach sportowych „Liga Przed-
szkolaka” w Łomiankach; 

- pełnienie w sierpniu dyżuru wakacyjnego dla dzieci.

Gminne Przedszkole w Laskach:
- pełnienie w lipcu dyżuru wakacyjnego dla dzieci z gminy Iza-
belin; 

- wykonanie w sierpniu prac porządkowych oraz remontu i moder-
nizacji magazynu na warzywa i owoce; 

- zakup szafek do szatni dla kolejnej grupy przedszkolaków; 

- zorganizowanie w Dniu Przedszkolaka pasowania na przedszko-
laka dzieci nowych, zarówno 3-letnich i starszych

- zaproszenie do przedszkola policjantów (z psem policyjnym) 
z Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach w związku z co-
roczną realizacją tematu o ruchu drogowym;

- organizacja akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – przedszkolakom 
czytają zarówno nauczyciele, rodzice, jak i zapraszani goście;

- uroczyste powitanie Pani Jesieni; dzieci z najstarszych grup przy-
gotowały dla swoich młodszych kolegów inscenizację, a po za-
kończeniu przedstawienia Pani Jesień wręczyła każdemu dziecku 
pyszny owoc. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie:
- wykonywanie zadań własnych i programów Gminy oraz zadań zle-
conych przez Wojewodę wynikających z ustaw o pomocy społecz-
nej, wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, świadczeniach rodzin-
nych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, postępowaniu 
z dłużnikami alimentacyjnymi, świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie;

- realizacja programów rządowych – „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”, rządowego programu na rzecz rodzin wielodzietnych 

- Karta Dużej Rodziny;

- realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Rodzina 
500+); w ramach programu zakończono rozpatrywanie wniosków, 
wydane zostały wszystkie decyzje, obecnie przyjmowane są poje-
dyncze wnioski, składane na bieżąco np. w związku z urodzeniem 
dziecka, zmianą miejsca zamieszkania lub sytuacji dochodowej; 

- realizacja projektu PAI – Program Aktywizacja i Integracja, 
w ramach którego 10 osób długotrwale bezrobotnych brało udział 



10

Z ŻYCIA GMINYZ ŻYCIA GMINY

w spotkaniach i szkoleniach aktywizacyjnych oraz pracach społecz-
nie użytecznych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie:
- pozyskanie środków na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 
publicznych w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa; 

- pomalowanie pomieszczeń biblioteki;

- zakup nowych regałów na książki;

- zapoznanie czterolatków z Przedszkola w Izabelinie z biblioteką;

- spotkanie klubowiczów Dyskusyjnego Klubu Książki - rozmowa na 
temat dwóch książek: „Helen Rubinstein. Kobieta, która wymyśliła 
piękno” oraz „Moscoviada”.

OSP Laski:
- udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych;

- zakup drobnego sprzętu i umundurowania;

- wynajęcie sali Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi dla potrzeb 
przygotowania sali rehabilitacyjnej i siłowni.

SPZOZ w Izabelinie:
- zwiększenie od 01.09.2016 r. liczby godzin pracy lekarzy przyjmu-
jących w Ośrodku Zdrowia przy ul. Tetmajera 3A tj.:

• dr Andrzej Szczepiński – specjalista chorób wewnętrznych, hema-
tolog – przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku,

• dr Bogumiła Nowakowska-Gruca – lekarz specjalista chorób we-
wnętrznych – przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku,

• dr Małgorzata Żebrowska-Bieńczak – lekarz specjalista chorób 
wewnętrznych – przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku,

• dr Krzysztof Opaliński – lekarz specjalista chorób wewnętrznych – 
przyjmuje pacjentów w poniedziałki i piątki,

• dr Magdalena Woroszył – lekarz specjalista chorób wewnętrznych, 
reumatolog – przyjmuje pacjentów we wtorki, środy i czwartki,

• Dorota Nichthauser-Chajęcka – lekarz medycyny rodzinnej, spe-
cjalista pediatrii – przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku,

• Ewa Hejak – lekarz medycyny rodzinnej, specjalista pediatrii – 
przyjmuje pacjentów we wtorki i czwartki,

• Bogusław Wieczorek – lekarz specjalista pediatrii – przyjmuje pa-
cjentów w poniedziałki, środy i piątki.

Centrum Kultury Izabelin:
- wyświetlenie 37 projekcji filmowych dla dzieci oraz 23 projekcji 
dla młodzieży i dorosłych;

- zorganizowanie koncertów w ramach Festiwalu „W Krainie Chopina”;

- zorganizowanie kilkudniowych wakacyjnych warsztatów tanecz-
nych, plastycznych i warsztatów robotyki dla dzieci i młodzieży; 

- przygotowanie trzech spektakli teatralnych dla dzieci;

- zorganizowanie uroczystego koncertu z okazji przybycia pielgrzy-
mów na Światowe Dni Młodzieży do Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego;

- zorganizowanie Spotkania z podróżnikiem: pt. „Jukatan, czyli 
przygoda w Meksyku”; 

- zorganizowanie 4 wystaw: malarskiej „Tylko pastel” Antka Filipo-

wicza; rysunków i wierszy dla dzieci „Węglem pisane” Magdaleny 
Węgiel; fotografii „72 lata temu… 1944 Dzieci Powstania Warszaw-
skiego” z domowego archiwum Hanny Kwietniewskiej i wystawę 
fotografii z wycieczki po Białorusi; 

- zorganizowanie koncertów i występów kabaretowych: Kabaret 
Hrabi w programie „Tak, że o”; koncert piosenki francuskiej w wy-
konaniu Yagi Kowalik; Piknik moto – bluesowy – parada motocykli 
i koncert zespołu Nocna zmiana bluesa; 

- zorganizowanie Wieczoru kultury białoruskiej;

- przygotowanie Dnia otwartego w CKI – w trakcie którego odbyły 
się spotkania z instruktorami prowadzącymi zajęcia, prezentacje 
zajęć, kącik gier planszowych oraz królowej gier szachów, warsz-
taty ceramiczne, podczas których dzieci lepiły z gliny i toczyły na 
kole garncarskim; 

- zorganizowanie dwóch pikników: ceramicznego pt. „Zakochani 
w glinie” oraz sportowego na boisku Orlik 2012 w Laskach.

Wójt Gminy Izabelin - Witold Malarowski 

WÓJT GMINY IZABELIN
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774) 
niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Izabelin we wsi Izabelin C przy ul. 3 
Maja 42 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

Izabelin, dnia 04 października 2016 r.
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UROCZYSTOŚĆ RELIGIJNO PATRIOTYCZNA W PALMIRACH

14 września po raz kolejny na cmentarzu w Palmirach 
odbyła się uroczystość religijno-patriotyczna dla 

uczczenia pamięci pochowanych tu ofiar hitlerowskich eg-
zekucji. 

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, 
samorządowych i kościelnych. Mszę w intencji zamordowanych od-
prawił metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Za spoczy-
wających na cmentarzu modlili się również przedstawiciele kościoła 
prawosławnego, luterańskiego oraz wyznania mojżeszowego. Po 
nabożeństwie zostały odczytane listy Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 
premier rządu Beaty Szydło i ministra kultury Piotra Glińskiego.

Cmentarz Palmiry

Od pierwszych lat okupacji niemieckiej Palmiry stały się dla War-
szawy symbolem śmierci. Dla setek jej mieszkańców droga życia 
dobiegała końca na skraju Puszczy Kampinoskiej, na polanie odda-
lonej o 5 km od wsi Palmiry. Niemcy na „palmirskiej polanie śmierci” 
dokonali łącznie 21 masowych zbrodni, podczas których rozstrzela-
no ponad 1700 osób. Pierwsza egzekucja odbyła się 14 XII 1939 r., 
ostatnia 17 VII 1941 r. W największej, wykonanej 20 i 21 VI 1940 r. 
w ramach akcji AB, stracono co najmniej 360 osób.

W dniach egzekucji Niemcy zachowywali w rejonach straceń środ-

ki ostrożności i stosowali różne techniki maskowania, aby utajnić 
przed światem popełnione zbrodnie. Mimo to ludność okoliczna 
oraz pracownicy służby leśnej systematycznie podpatrywali Niem-
ców, obserwowali przybycie na miejsce straceń niemal każdego 
transportu, zaś po egzekucji oznaczali miejsce zbrodni.

Po wojnie w 24 wskazanych przez leśników miejscach rozpoczęto 
ekshumować ciała pomordowanych. Prace ekshumacyjne prowa-
dziły ekipy Polskiego Czerwonego Krzyża do 1947 r. Szczątki ofiar 
zbrodni złożono na palmirskiej polanie, gdzie w 1948 r. utworzono 
cmentarz-mauzoleum z mogiłami 2115 ofiar terroru hitlerowskiego. 
Spoczywają tu m.in. marszałek sejmu Maciej Rataj, działacz PPS 
Mieczysław Niedziałkowski, wiceprezydent Warszawy Jan Pohoski, 
olimpijczyk Janusz Kusociński, bł. ks. Zygmunt Sajna. Wśród po-
chowanych są również ofiary egzekucji w Stefanowie i w Lasach 
Chojnowskich (109 osób). Nad cmentarzem górują trzy olbrzy-
mie betonowe krzyże, otoczone jałowcami. Mają dłuższe boczne 
ramiona, symbolizujące ręce rozstrzeliwanego człowieka. Urna na 
symbolicznym ołtarzu zawiera ziemię z miejsc, gdzie ofiary zostały 
rozstrzelane.

Z racji tragicznej przeszłości Palmir cmentarz urasta do rangi jednego 
z symboli męczeństwa Polaków podczas drugiej wojny światowej.

 Piotr Fidler

Wzorem lat ubiegłych Kampinoski Park Narodowy włą-
czył się w obchody Festiwalu Nauki. W dniach 24.09 – 

1.10 br., na terenie parku odbywały się wykłady i wycieczki 
prezentujące faunę i florę Puszczy Kampinoskiej. 

Największym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie poświęco-
ne biologii nietoperzy oraz sposobom ich ochrony. „O zwykłych 
drzewach i ich niezwykłym życiu” można było się dowiedzieć na 
spotkaniu klubu młodzieżowego. Tradycyjnie, w ramach lekcji fe-
stiwalowych,  pracownicy  Centrum  Edukacji Kampinoskiego Parku 
Narodowego w Izabelinie prowadzili warsztaty edukacyjne dla dzie-
ci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów.

Sygnatariuszami Porozumienia o organizacji Festiwalu Nauki byli: 
Rektorzy Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej 
oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk.

Dziękujemy za udział w naszych spotkaniach i zapraszamy za rok!

 Małgorzata Wawryszuk

XX FESTIWAL NAUKI 
2016 ZA NAMI
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Choć było dopiero popołudnie, noc-
ną zmianę wziął na siebie blues.

Z całą mocą wystartował, pobudzając 
wszystkie serca i radując wszystkie lica. 
Izabelińska scena należała do pięciu wy-
bitnych muzyków: Sławka Wierzchol-
skiego, Marka Dąbrowskiego, Witol-
da Jąkalskiego, Piotra Dąbrowskiego 
oraz Grzegorza Minicza, którzy tworzą 
zespół Nocna Zmiana Bluesa. W sobotę 
17 września br. grupa zagrała w Centrum 
Kultury Izabelin przy okazji Dnia Bluesa, 
który przypadł dzień wcześniej. To nasze 
rodzime święto, zainicjowane przez Polskie 
Stowarzyszenie Bluesowe, obchodzone jest 
od 2005 roku w dzień urodzin legendarnego 
B.B. Kinga. Z tej okazji w całym kraju orga-
nizowanych jest wiele imprez i koncertów, 
które mają promować ten gatunek muzyki 
i kulturę z nim związaną. Historia bluesa 
sięga początków XX wieku, kiedy dyskry-
minowani czarnoskórzy Amerykanie nucili 
melancholijne przyśpiewki, opowiadające 
o ich trudnym losie, pragnieniu wolności czy 
też codziennych relacjach damsko-męskich. 

Istotnych wpływów doszukać się można 
również w tradycyjnych pieśniach gospel. 

Proste, rytmiczne opowieści przy akompa-
niamencie gitary i harmonijki ustnej urze-
kły wszystkich, bez względu na kolor skóry 

LEGENDARNA POLSKA GRUPA BLUESOWA 
Z KONCERTEM W IZABELINIE

PIKNIK MOTO-BLUESOWY
Dziś będzie zagadka. Co to jest ?

Czarne, błyszczące, szybkie, ryczące, 
z ogromną mocą silnika, z tajemni-
czym  jeźdźcem na pokładzie, w dużej 
ilości. 

Odpowiedź jest prosta, to grupa motocy-
klistów, która na swoich mechanicznych  
rumakach przybyła do naszej gminy na 
paradę motocykli i piknik moto-bluesowy. 
Takiej atrakcji jeszcze w Izabelinie nie było. 

Najpierw motocykliści zrobili rundę honoro-
wą przejeżdżając z rykiem przez całą gmi-
nę, potem zatrzymali się na parkingu przy 
Centrum Kultury Izabelin, by wymienić się 
doświadczeniami  i wypić kawę. Nasi miesz-
kańcy mogli zapytać o różne rzeczy związa-
ne z tą niezwykłą pasją i sposobem na ży-
cie, a także zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie 
na jednym z motocykli. Spotkanie odbyło 
się 17 września br. i było wstępem przed 
koncertem zespołu Nocna Zmiana Bluesa. 

 tekst i fot. Iwona Mazurek,

i przekonania. W końcu, dzięki wirtuozom 
takim jak B.B. King, Robert Johnson, Ray 
Charles czy Billie Holiday blues wkroczył 
prosto z amerykańskich ulic na salony, wni-
kając na stałe do kultury masowej i stając 
się sztuką samą w sobie. Jako, że mamy 
swoje rodzime, polskie, bluesowe perełki, 
nie mogło ich zabraknąć w Izabelinie.

Chłopaki dali czadu, a naszej publiczności 
nie trzeba było długo zapraszać do wspólnej 
zabawy. Wirtuoz harmonijki ustnej i jedno-
cześnie lider grupy Sławomir Wierzcholski 
przechodził sam siebie. W jego wykona-
niu był luz, blues i pełna perfekcja. Zespół 
wykonał 23 utwory, w tym te najbardziej 
znane i lubiane m.in. Hotelowy blues, Cho-
ry na bluesa, Ranus Blues, Drobnoustroje, 
Dieta warzywna, Życiowa szansa, Nieznajo-
my przyjaciel czy Codzienna gonitwa. Fani 
bluesa zostali zaproszeni na naprawdę nie-
zwykłą ucztę. Widać było, że każdy utwór 
smakują, a potem nagradzają dużymi bra-
wami. Dziękujemy za chwilę wspomnień, 
wzruszeń, nieskończonej energii i mocy.

Iwona Mazurek, fot. J. Marciniak
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WIECZÓR BIAŁORUSKI W IZABELINIE

Jeszcze nie tak dawno grupa na-
szych mieszkańców odwiedziła 

Białoruś, a tymczasem w weekend 24-
25.09.2016 r. Centrum Kultury Izabe-
lin miało gości z Białorusi. W sobotę od 
rana dziewięcioro młodych ludzi z Bia-
łorusi  zwiedzało Warszawę pod okiem 
przewodnika. Wszyscy byli zachwyceni 
możliwością poznania naszych zabyt-
ków i polskiej kultury. A tymczasem 
w Centrum Kultury Izabelin odbywały 
się przygotowania do Wieczoru Biało-
ruskiego. 

Rozstawiły się artystki z rękodziełem i pa-
miątkami z Białorusi. Barwne stragany cie-
szyły oczy i zachęcały do robienia zakupów. 
W sali na piętrze odbywały się warsztaty 
wycinanki białoruskiej. Mali i duzi fani ręko-
dzielnictwa dzielnie wycinali i kleili tradycyj-
ne wzory, by potem stworzyć z nich okolicz-
nościowe kartki.
A wieczorem nasi goście przeistoczyli się 

NABÓR DO GRUPY TEATRALNEJ SENIORÓW
Kabaret seniorów TREMA działający w CKI zaprasza w nowym sezonie chętnych seniorów 
do udziału w nowym widowisku (sztuce teatralnej) pt. „Seniorzy potrafią”. Mile widziany 
każdy chętny do współpracy z nami. Scenariusz spektaklu powstał na motywach powieści 
C. Ingelman – Sundberg pt. „Seniorzy w natarciu”. Zainteresowane osoby (nawet bez 
żadnych doświadczeń teatralnych, ale za to z dobrymi chęciami) prosimy o kontakt tele-
foniczny 22 752-68-28 lub zgłoszenie się bezpośrednio na próby zespołu w każdy wtorek 

w zgrany zespół „Biały Ptak” i wystąpili 
w koncercie pieśni i tańców  białoruskich. 
Sześć pięknych kobiet i jeden „rodzynek” 
mieli w sobie taką moc, energię i zapał, że 
zawojowali scenę co do centymetra. Jeden 
z gości wychodząc po koncercie powiedział: 
„Ta siódemka zastąpiła cały zespół Śląsk, taki 
mieli power!”. I to niewątpliwie była prawda. 
Nostalgiczne pieśni przeplatały się z ludowy-
mi tańcami z przytupem.  Podczas wieczoru 
był również pokaz slajdów z wycieczki na 

Białoruś, co było miłym wspomnieniem dla 
uczestników i nową wiedzą dla tych, którzy 
Białorusi nie znają. Następnie przyszedł czas 
na sprawdzenie wiedzy i trudne pytania uło-
żone przez panią Julię z Ambasady Białorusi. 
Nasi mieszkańcy dzielnie walczyli o nagrody 
i odpowiadali na zadawane pytania. 
Po drugiej części koncertu wszyscy zostali 

zaproszeni na poczęstunek białoruskimi fry-
kasami. A trzeba przyznać, że było w czym 
wybierać. Był kawior, śledziki w oleju, suszo-
na kiełbaska, kwas chlebowy, piwo i różne 
słodycze. Po napełnieniu żołądków można 
było jeszcze zerknąć na wystawę fotografii 
i skorzystawszy z tej strawy duchowej wrócić 
do swoich domów.  Wieczór pozostanie na 
długo w naszej pamięci jako barwny, wesoły, 
pełen dobrej energii.

Impreza  została przygotowana  przy współ-
pracy z Ambasadą Republiki Białorusi oraz 
Pałacu Kultury w Grodnie.

Iwona Mazurek, fot. Janusz Marciniak
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ZASADY ZATRZYMANIA I POSTOJU POJAZDÓW 
ORAZ RUCHU CIĘŻARÓWEK NA DROGACH PUBLICZNYCH

Wraz z zakończonym w ostatnim 
czasie cyklem spotkań sołeckich, 

należy zauważyć że duża część pytań 
oraz zgłoszeń ze strony mieszkańców 
dotyczyła kwestii nieprawidłowego 
zatrzymania lub postoju pojazdów 
w pasie drogowym dróg gminnych 
i powiatowych. 

Problematyka oraz zasady zatrzymania 
i postoju pojazdów na drogach, uregulowa-
na jest w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. 
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 nr 
0 poz. 1137) w artykułach od 46 do 50a.

Najistotniejszymi z punktu widzenia miesz-
kańców gminy i kierowców, wydają się być 
przytoczone poniżej artykuły regulujące 
kwestię zatrzymania i postoju pojazdów:

Art. 46. 

1. Zatrzymanie i postój pojazdu są do-
zwolone tylko w miejscu i w warunkach, 
w których jest on z dostatecznej odległości 
widoczny dla innych kierujących i nie po-
woduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub jego utrudnienia.

2. Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd 
na jezdni, jest obowiązany ustawić go jak 
najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej.

3. W czasie postoju na drodze poza obsza-
rem zabudowanym pojazd powinien znaj-
dować się, jeżeli to tylko możliwe, poza 
jezdnią.

4. Kierujący pojazdem jest obowiązany 
stosować sposób zatrzymania lub postoju 
wskazany znakami drogowymi.

5. Kierujący pojazdem jest obowiązany w cza-
sie postoju zabezpieczyć pojazd przed możli-
wością jego uruchomienia przez osobę niepo-
wołaną oraz zachować inne środki ostrożności 
niezbędne do uniknięcia wypadku.

Art. 47. 

1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na 
chodniku kołami jednego boku lub przed-
niej osi pojazdu samochodowego o dopusz-
czalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 
2,5 t, pod warunkiem że: 

1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje 
zakaz zatrzymania lub postoju; 

2) szerokość chodnika pozostawionego dla 
pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu 
i jest nie mniejsza niż 1,5 m; 

3) pojazd umieszczony przednią osią na 
chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na 
jezdni.

2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warun-
ków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzyma-
nie lub postój na chodniku przy krawędzi 
jezdni całego samochodu osobowego, mo-

tocykla, motoroweru, roweru lub wózka 
rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej 
masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t 
może być w całości umieszczony na chod-
niku tylko w miejscu wyznaczonym odpo-
wiednimi znakami drogowymi.

Art. 49. 

1. Zabrania się zatrzymania pojazdu: 

1) na przejeździe kolejowym, na przejeź-
dzie tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz 
w odległości mniejszej niż 10 m od przejaz-
du lub skrzyżowania; 

2) na przejściu dla pieszych, na przejeździe 
dla rowerzystów oraz w odległości mniej-
szej niż 10 m przed tym przejściem lub 
przejazdem; na drodze dwukierunkowej 
o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązu-
je także za tym przejściem lub przejazdem; 

3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie; 

4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w po-
bliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusi-
łoby to innych kierujących pojazdami wielo-
śladowymi do najeżdżania na tę linię; 

5) na jezdni obok linii przerywanej wyzna-
czającej krawędź jezdni oraz na jezdni i na 
poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej 
krawędź jezdni; 

6) w odległości mniejszej niż 10 m od 
przedniej strony znaku lub sygnału drogo-
wego, jeżeli zostałyby one zasłonięte przez 
pojazd; 

7) na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wy-
jątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na 
obszarze zabudowanym na drodze jedno-
kierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej 
o małym ruchu; 

8) na pasie między jezdniami; 

9) w odległości mniejszej niż 15 m od słup-
ka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na 
przystanku z zatoką – na całej jej długości; 

10) w odległości mniejszej niż 15 m od 
punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezd-
nia z prawej jej strony ma tylko jeden pas 
ruchu; 

11) na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla 
rowerów oraz w śluzie rowerowej, z wyjąt-
kiem roweru.

2. Zabrania się postoju: 

1) w miejscu utrudniającym wjazd lub wy-
jazd, w szczególności do i z bramy, garażu, 
parkingu lub wnęki postojowej; 

2) w miejscu utrudniającym dostęp do inne-
go prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub 
wyjazd tego pojazdu; 

3) przed i za przejazdem kolejowym, po 
obu stronach drogi, na odcinku od przejaz-

du kolejowego do słupka wskaźnikowego 
z jedną kreską; 

4) w strefie zamieszkania w innym miejscu 
niż wyznaczone w tym celu; 

5) na obszarze zabudowanym, pojazdu lub 
zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie 
całkowitej przekraczającej 16 t lub o długo-
ści przekraczającej 12 m, poza wyznaczony-
mi w tym celu parkingami.

3. Zabrania się zatrzymania lub postoju po-
jazdu na autostradzie lub drodze ekspreso-
wej w innym miejscu niż wyznaczone w tym 
celu. Jeżeli unieruchomienie pojazdu na-
stąpiło z przyczyn technicznych, kierujący 
pojazdem jest obowiązany usunąć pojazd 
z jezdni oraz ostrzec innych uczestników 
ruchu.

4. Zakaz zatrzymania lub postoju pojazdu 
nie dotyczy unieruchomienia pojazdu wyni-
kającego z warunków lub przepisów ruchu 
drogowego.

Mając na uwadze przytoczone regulacje 
prawne dotyczące zatrzymania  i postoju 
pojazdów, pragniemy przypomnieć zainte-
resowanym, aktualną prawną definicję dwu 
czynności unieruchamiających pojazd: 

- zatrzymanie pojazdu – unieruchomie-
nie pojazdu niewynikające z warunków lub 
przepisów ruchu drogowego, trwające nie 
dłużej niż 1 minutę oraz każde unierucho-
mienie pojazdu wynikające z tych warun-
ków lub przepisów;

- postój pojazdu – unieruchomienie po-
jazdu niewynikające z warunków lub prze-
pisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 
1 minutę.

Niezwykle istotnym z punktu widzenia 
mieszkańców naszej gminy, wydają się 
być również kwestie regulujące ruch po-
jazdów ciężarowych po sieci dróg publicz-
nych, znajdujących się na terenie Gminy 
Izabelin. Zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz.U.2016.0.1440 t.j):

1. Po drogach publicznych dopuszcza się 
ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku 
pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z za-
strzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Minister właściwy do spraw transportu 
ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:

1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, 
po których mogą poruszać się pojazdy o do-
puszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,

2) dróg krajowych, po których mogą poru-
szać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku 
pojedynczej osi do 8 t – mając na uwadze 
potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia 
ruchu tranzytowego.
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3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi okre-
ślone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi po-
wiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć 
dróg, po których mogą poruszać się pojaz-
dy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej 
osi do 8 t.

Przejazd pojazdu nienormatywnego, które-
go wymiary i rzeczywista masa całkowita 
nie są większe od dopuszczalnych oraz na-
ciski osi nie są większe od dopuszczalnych 
przewidzianych dla dróg, po których mogą 
się poruszać pojazdy o dopuszczalnym na-
cisku pojedynczej osi napędowej do 11,5t., 
może się odbywać wyłącznie za zgodą wła-
ściwego zarządcy drogi po wcześniejszym 
uzyskaniu stosowanego zezwolenia.

Przypominamy także, iż na drogach powia-
towych (ul. 3 Maja, ul. H. Sienkiewicza, ul. 
ks. Federowicza, ul.  Sierakowskiej) istnie-

INTERWENCJE 
OCHOTNICZYCH 

STRAŻY POŻARNYCH 
W GMINIE IZABELIN 
we wrześniu 2016

Dziesięć interwencji jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
w ciągu miesiąca można przyjąć 
jako średnią o tej porze roku. 

W pięciu przypadkach podejmowano 
działania zabezpieczające, ratownicze 
przy usuwaniu zagrożenia przez uszko-
dzone silnymi wiatrami drzewa, które 
wystąpiły w dniach 6,8,12,23, i 28 b. m. 
na ulicach 3 Maja w Izabelinie i w La-
skach, ks. Jeremiego, Tetmajera i Zakła-
dzie dla Niewidomych. 

Gniazda os i szerszeni zlikwidowano 
w Laskach w Zakładzie dla Niewido-
mych, w Sierakowie przy ul. Abrahama 
oraz w Izabelinie przy ul. Planty. 

W Laskach przy ul. Klonowej z drzewa 
o wysokości ok. 9 m zdjęto kota. 

W dniu 16 września OSP w Izabelinie 
i Laskach podjęły działania poszuki-
wawcze zaginionego mężczyzny poru-
szającego się samochodem osobowym 
przez teren KPN. Po kilku godzinach po-
szukiwań został odnaleziony w rejonie 
Sierakowa. Ustalono, że poszukiwany 
był chory na cukrzycę i w czasie jazdy 
zasłabł, uderzył w drzewo. 

20 września zanotowano pożar sadzy 
w przewodzie kominowym w Izabelinie 
przy ul. Krasińskiego 44. Przyczyną po-
żaru był brak okresowego czyszczenia 
przewodu dymowego.

płk mgr inż. Edward Gierski

jące oznakowanie pionowe B-5 - zakazuje 
wjazdu samochodów ciężarowych o masie 
całkowitej przekraczającej 10t. 

Ruch pojazdów ciężarowych, służących 
obsłudze posesji jest dopuszczalny, po 
wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia na 
czasowy przejazd pojazdów ciężarowych 
po ograniczonych znakami B-5 i B-18 od-
cinkach dróg gminnych i/lub powiatowych, 
wydanym przez Zarząd Dróg Powiatowych 
w Ożarowie Mazowieckim z siedzibą ul. Po-
znańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki. 
Kontrolę prawidłowości stosowania ze-
zwolenia prowadzą odpowiednie organy, 
uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

Wyrażamy przekonanie, że stosowanie się 
kierowców do w/w przepisów przyczyni 
się do rozwiązania problemów związanych 

z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów 
na terenie naszej  gminy utrudniającym 
przejazd innym kierowcom bądź przechód 
osobom pieszym za co wszyscy będą sobie 
wzajemnie wdzięczni.

Wszelkie nieprawidłowości lub naru-
szenia powyższych przepisów należy 
zgłaszać do:
- Komendy Powiatowej Policji dla 
Powiatu Warszawskiego Zachodnie-
go z siedzibą w Starych Babciach, ul. 
Warszawska 276, 05-082 Stare Babi-
ce, tel. 22 722 80 00
- Rewiru Dzielnicowych Wydziału Pre-
wencji KPP z siedzibą w Hornówku, ul. 
Szkolna 2A, 05-080 Izabelin, tel. 600 
997 814.

Referat Komunalny

APLIKACJA „MOJA KOMENDA”
 – KONTAKT Z POLICJĄ I DZIELNICOWYMI 

NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji uruchomiło nową 

wersję aplikacji mobilnej „Moja Ko-
menda”, dzięki której odnajdziemy 
dzielnicowego, który opiekuje się na-
szym rejonem zamieszkania. 

Aplikacja „Moja Komenda” umożliwia wy-
szukanie każdego dzielnicowego w Polsce. 
Aby to zrobić wystarczy wpisać np. własny 
adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie 
funkcjonariusza, który dba o nasz rejon za-
mieszkania oraz pokaże, w której jednostce 
on pracuje. Dzielnicowych możemy wyszu-
kać także po ich imieniu lub nazwisku. Aby 
połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy 
jedno kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnico-
wych działa w trybie offline. Użytkownik nie 
musi mieć dostępu do Internetu, aby odna-
leźć swojego dzielnicowego. 

Aplikacja „Moja komenda” zawiera tak-
że bazę teleadresową wszystkich komend 
i komisariatów w Polsce. Dodaliśmy do niej 

dodatkowe jednostki, m.in. rewiry dzielni-
cowych oraz posterunki. Aplikacja została 
wyposażona w dwa tryby wyszukiwania 
informacji. Po włączeniu usług lokalizacyj-
nych w telefonie sama odnajdzie najbliższe 
policyjne obiekty. Po przejściu w tryb online 
wystarczy jedno kliknięcie, by wskazała tra-
sę do najbliższej komendy lub komisariatu. 
Równie sprawnie połączy nas z dyżurnymi 
policjantami z wybranej jednostki. Dodatko-
wo „Moja komenda” umożliwia wyszukanie 
po nazwie jednostki, ulicy lub kodzie pocz-
towym. 

„Moja Komenda” już dziś dostępna jest na 
telefony z Android. Wersja na iOS zostanie 
opublikowana w ciągu kilku najbliższych 
dni. Usługa jest bezpłatna. 

podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja
oficer prasowy

Komendy Powiatowej Policji
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

z siedzibą w Starych Babicach

PODZIĘKOWANIE
Chciałbym bardzo podziękować za bezinteresowną pomoc panom Romanowi Gołę-
biowskiemu i Krzysztofowi Sondejowi, którzy w swoim wolnym czasie zamon-
towali furtkę umożliwiającą swobodne przejście dla osób niepełnosprawnych, matek 
z dziećmi i naszych mieszkańców. Furtka pozwala na wygodniejsze przedostanie się na 
trybuny boisk piłkarskich znajdujących się w Laskach przy ul. Wieczorka 50. Panowie 
mogą być wzorem do naśladowania dla innych mieszkańców. 

Andrzej Dziekański - Kierownik administracyjny obiektów sportowych

Z ŻYCIA GMINYZ ŻYCIA GMINY
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SPEKTAKL „DAMY I HUZARY” W REŻYSERII LAURY ŁĄCZ  
W słoneczną niedzielę 25 września 

br. na deskach naszej rodzimej 
sceny pojawił się teatr „Karta”  z Kar-
czewa z przedstawieniem „Damy i Hu-
zary” w reżyserii Laury Łącz. 

Ten amatorski teatr istnieje i działa od 1998 
roku pod okiem reżyserki. Od 2006 roku 

W sobotę 1 października br. w Cen-
trum Kultury Izabelin obchodzi-

liśmy Międzynarodowy Dzień Muzyki. 
Z tej okazji na naszej scenie wystąpiły 2 
wspaniałe, utalentowane młode  instru-
mentalistki, laureatki wielu konkursów 
muzycznych oraz stypendystki Minister-
stwa Kultury. 

Były  to: Jagoda Stanicka i  Aleksandra Pła-
czek. Solistkom towarzyszył charyzmatyczny 
pianista Maciej Grzybowski. Artyści  wykonali 
dzieła dwóch  wybitnych kompozytorów, re-
prezentujących różne style muzyczne i naro-
dowości, jednak ze wspólną cechą tj. mistrzo-
stwem warsztatu i poruszającym przesłaniem 
utworów. W wykonaniu muzyków nasza pu-
bliczność usłyszała m.in. Koncert fortepianowy 
nr I op. 10 Sergieja Prokofiewa oraz Koncert 
fortepianowy G-dur Maurice’a Ravela. 
Trzeba przyznać, że podczas całego koncertu 
emocji było pod dostatkiem i każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie.

Iwona Mazurek, fot. J. Marciniak

MIĘDZYNARODOWY 
DZIEŃ MUZYKI 
W IZABELINIE

w działalności teatru nastąpiła 4 letnia prze-
rwa, by z pełnym wigorem powrócić  w 2010 
roku. I tak oto wielkie damy i waleczne hu-
zary trafili do Izabelina. Akcja przedstawie-
nia toczy się w wiejskiej posiadłości majora, 
u którego goszczą pułkowi koledzy: rot-
mistrz, porucznik pułku huzarów Edmund 
oraz kapelan. Wolny czas panowie spędzają 
na polowaniu i grze w szachy. Panom ofice-
rom usługuje stary wiarus Grzegorz. Jednak 
kawalerską sielankę przerywa nagle najazd 
sióstr majora, które wraz ze świtą młodych 
panien postanawiają odwiedzić brata. Ofi-
cerski honor nakazuje godnie damy przyjąć, 
ale podjęte próby, szczególnie wystrzelenie 
z moździerza, dają zupełnie odmienny re-
zultat. Autorem scenariusza oraz reżyserem 
przedstawienia jest Laura Łącz, która po 
mistrzowsku poprowadziła pasjonatów te-
atru przez całą historię. Sztuce towarzyszy-
ła cała gama pozytywnych emocji, radości 
i śmiechu. Dodatkowym atutem były piękne 
stroje i muzyka. Dla mnie niesamowite jest 

to, że nie każdy musi być zawodowym akto-
rem, by spełniać swoje dziecięce marzenia 
o występowaniu na scenie i bawieniu ludzi 
do łez. W pasji jest  siła i moc. Oby było co-
raz więcej ludzi, którzy nie boją się marzyć, 
potrafią nimi zarazić innych i dać ukojenie 
wielu sercom.

Iwona Mazurek, fot. J. Marciniak
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26 listopada 2016 
g. 12.00

CENTRUM KULTURY IZABELIN

bilety: 15 zł
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muzyka

11 listopada 2016 godz. 16.00
Koncert przedszkolaków z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

12 listopada 2016 godz. 17:00
Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości 
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

18 listopada 2016 godz. 20:00
Koncert operetkowy »W zaczarowanym świecie 
operetki i musicalu«
Mała Scena pod Łosiem Centrum Kultury Izabelin, bilety: 15 zł

23 listopada 2016 godz. 8.00
Teatr muzyczny – „Pół żartem, pół serio”
Muzycy Filharmonii Narodowej w Warszawie wystąpią dla 
uczniów Szkoły Podstawowej w Izabelinie.
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin sztuka

19 listopada godz. 20:00
Wernisaż wystawy 
„Kopia z ręki mistrza”
wystawa wyjątkowych prac uczniów Społecznego Gimnazjum nr 
99 STO na Bemowie, prowadzącego własną galerię – Szkolną 
Galerię Sztuki. 
hol Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

teatr

26 listopada godz. 12:00
Spektakl dla dzieci 
»Pimpuś Sadełko« 
na motywach bajki 
Marii Konopnickiej
sala koncertowa 
Centrum Kultury Izabelin, 
bilety: 15 zł

4 listopada godz. 20:00 
Spotkanie z gwiazdą - Czesław Majewski
Rozmowę ze znanym kompozytorem, dyrygentem, pianistą 
i aktorem poprowadzi dziennikarz Marek Gaszyński.
Centrum Kultury Izabelin, sala 124, wstęp: 15 zł

5 i 19 listopada godz. 10:00 – 14:00
Wyprzedaż garażowa
Opłata dla sprzedających 10 zł,
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin 

13 listopada godz. 16:00
Bal seniora
Informacje i zapisy w Klubie Seniora Centrum Kultury Izabelin.
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin

wydarzenia inne

warsztaty dla dzieci

5 listopada godz. 10:00-12:00
Gry planszowe
Centrum Kultury Izabelin, sala 124, bilety: 15 zł

16 listopada godz. 18:00
Funiversity – Powietrze
Centrum Kultury Izabelin, 
sala 224, 
bilety: 20 zł

19 listopada godz. 12:00
Warsztaty bębniarskie 
Centrum Kultury Izabelin, 
sala 124, 
bilety: 20 zł 

19 listopada 
Warsztaty robotyki – Twój Robot
RoboKids dla dzieci 5-7 lat 
godz. 10:30 – 11:30, bilety: 20 zł

Lego Mindorms EV 3 dla dzieci 7-13 lat 
godz. 11:30 – 12:30, bilety: 35 zł
sala 223

26 listopada godz. 16:00
Dzień Tańca
sala koncertowa 
Centrum Kultury Izabelin, 
wstęp wolny

26 listopada 2016 godz. 13:00
Gordonki - czyli umuzykalniające 
spotkania dla dzieci i rodziców - gitara
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, 
bilety: 15 zł

19 listopada godz. 17:00
Międzynarodowy Dzień Seniora
Spektakl »Grube ryby« 
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny
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FILMY DLA DZIECI:

5 listopada godz. 11:00 
Proszę słonia 
reż. W. Giersz, b/o, 106 min

12 listopada godz. 11:00 
Siedmiu krasnoludków ratuje Śpiącą Królewnę
reż. B. Aljinovic, H. Siepermann, od 7 lat, 87 min 

19 listopada godz. 11:00
Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta
reż L. E. Gato, od 7 lat, 88 min

26 listopada godz. 11:00
Rabusie fistaszków
reż. R. Venokur, od 7 lat, 78 min

FILMY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH:

4 listopada godz. 18:00 
Na planie
reż. J. Ziarnik, od 12 lat, 18 min

Biesy po latach
reż. A. Wajda, od 12 lat, 53 min

5 listopada godz. 16:00 
Kanał
reż. A. Wajda, od 16 lat, 97 min

8 listopada godz. 18:00 
Mama
reż. Julio Medem, od 12 lat, 106 min

11 listopada godz. 18:00 
Ziemia obiecana
reż. A. Wajda, od 16 lat, 165 min

12 listopada godz. 16:00 
Mama
reż. Julio Medem, od 12 lat, 106 min

15 listopada godz. 18:00 
Szef
reż. J. Favreau, od 12 lat, 109 min

18 listopada godz. 18:00 
Popiół i diament
reż. A. Wajda, od 12 lat, 103 min 

19 listopada godz. 16:00 
Mama
reż. Julio Medem, od 12 lat, 106 min

22 listopada godz. 18:00 
Jackpot
reż. M. Martens, od 16 lat, 86 min

25 listopada godz. 18:00 
Demon 
reż. M. Wrona, od 16 lat, 89 min

26 listopada godz. 16:00 
Jackpot
reż. M. Martens, od 16 lat, 86 min

29 listopada godz. 18:00
Gołąb przysiadł na gałęzi i rozmyśla o istnieniu
reż R. Andersson, od 16 lat, 95 min

Kino za Rogiem
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MIEJSCE

 NA 

TWOJĄ 

REKLAMĘ

Nauczanie 
języka 

chińskiego

Tel. 696 137 381 

Zakrzewska 
Jadwiga 

Mądrości Homo Laskusa
Homo Laskus wyszedł z domu. Była 
godzina 17:16. Ładny słoneczny, jesi-
enny dzień. Szedł w stronę lasu. Chci-
ał pobyć w samotności i odetchnąć 
świeżym powietrzem. Uważał, że jest 
szczęściarzem, bo może mieszkać tak 
blisko Puszczy Kampinoskiej. Szedł 
i myślał o szczęściu. Według niego 
brało się ono z dyscypliny i poma-
gania innym. Najgorsze jak człowiek 
zajmuje się za bardzo swoją osobą. 

To czyni przedstawicieli homo sapiens osobnikami nieszczęś-
liwymi. Czyli wszystko było proste i piękne. Kiedy człowiek ma 
tak poukładane w głowie i bardzo w to wierzy, to świat jest 
wspaniały.

Gdy dochodził do dużej polany za ulicą Piaskową, poczuł 
jednak niepokój. Kilka razy w życiu doświadczył czegoś po-
dobnego. Czasami mu się wydawało, że to duchy zmarłych go 
nawiedzają albo były to zwykłe ludzkie lęki, których przybywa 
każdemu człowiekowi coraz więcej i więcej, z roku na rok, 
aż utrudniają najprostsze decyzje życiowe. I człowiek zaczyna 
płynąć, niesiony rzeką czasu, w nieznanym, ale oczywistym 
kierunku. I ta oczywistość może przerażać. Ale przecież nie 
tego, który wie co to sens i szczęście.

Kiedy wracał do wsi z naprzeciwka szła starsza kobieta 
z małym kundelkiem na smyczy. Czarny, niemal chudy pies 
miał w oczach nieufność. Twarz kobiety nic nie wyrażała. 
Przypominała maskę pozbawioną wszelkiej namiętności. Ani 
uśmiech, ani grymas niechęci, ani nawet najmniejszy ślad 
skupienia czy przepływających myśli, które tak łatwo dostrzec 
w twarzach ludzi w miejskim autobusie czy w metrze.

 – Proszę pana – powiedziała nagle. – Niech mi pan coś powie.

 – Co takiego? – spytał Homo Laskus.

 – Gdzie jest mój domek?

 – Nie może pani trafić?

 – Ale gdzie jest mój domek? 

 – Nie wiem. A jak się pani nazywa? 

 – Nie mogę znaleźć mojego domku.

 – Może ulicę pani pamięta? – Dopytywał Laskus.

 – Ale gdzie jest mój domek?

Na drodze pojawił się młody mężczyzna. Mówił do kobie-
ty mamo. Wziął ją pod rękę i poszli. Zniknęli w lesie. Tak, 
jakby ich nigdy nie było na świecie. Homo Laskus miał jeszcze 
sprawną pamięć, nogi, ręce, logiczne myślenie. Może dlatego 
z taką łatwością przychodziły mu do głowy prawdy o szczęściu 
i sensie świata, którymi lubił się chwalić. Nigdy później już 
nie spotkał starszej pani. Pewnie z każdym miesiącem coraz 
bardziej zapadała się w świat nazywany fachowo alzheime-
rem, w którym nie poznawała już syna, przedmiotów, sąsi-
adów, domu, swojej miłości, marzeń i w końcu siebie.

Rafał Wojasiński
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Wynajmę lokal usługowo-handlowy 
tel. 509 280 581

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
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GABINET STOMATOLOGICZNY
Joanna  Wronkowska

tel. 791 984 484

05-080 Izabelin
ul. Orła Białego 81

22 722 76 77 

Biuro Rachunkowe Finansista
Pełen zakres usług

Lipków, ul. Jakubowicza 13, 05-080 Izabelin
Tel: 735 306 063 

e-mail: finansista@poczta.onet.eu

KARTY HISTORIIREKLAMY
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Casa dei Bambini Warsaw Montessori School

True Montessori environment
• All lessons conducted in English
• extra curricular activities

(yoga, jujitsu, music, ballet, science and much more)

True Montessori environment
• All lessons conducted in English
• extra curricular activities

(yoga, jujitsu, music, ballet, science and much more)

Casa dei Bambini
ul. Szkolna 16
Izabelin Hornowek

tel: +48 692 099 134
office@warsawmontessori.edu.pl
www.warsawmontessori.edu.pl

Accepting applications for our Izabelin location. Accepting children ages 2,5 - 6

Izabelin, ul. Chłopickiego 40
www.stomatologizabelin.pl
Klinika czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 - 20.00

KliniKa Stomatologiczna

tel. 22 721 80 10 
603 688 819

pracujemy
  na twój uÊmiech

• stomatologia zachowawcza i dziecięca • protetyka
• ortodoncja • chirurgia • implanty • endodoncja • rtg

REKLAMY

PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW

OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

Układanie kostki brukowej 
kompleksowo (z gwarancją) 

tel. 601-30-18-66
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