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Jak w niebie
Już po raz trzeci nasza parafia oraz Ze-
spół Szkół w Izabelinie zorganizowały 
wspólnie Bal Wszystkich Świętych, czyli 
świetną zabawę dla małych i dużych.

Wchodząc 31 października do sali gim-
nastycznej w tzw. „dużej szkole” można 
się było poczuć jak w niebie i doświad-
czyć „świętych obcowania”. Na par-
kiecie podskakiwali radośnie m.in. św. 
Rita, św. Joanna d’Arc, św. Tereska od 
Dzieciątka Jezus, św. Jan Paweł II, św. 
Matka Teresa z Kalkuty, św. Krzysztof, 
św. Agnieszka, św. Paweł i wielu, wielu 
innych. Można też było zobaczyć anioły.

Zabawa rozpoczęła się wspólną modli-
twą, którą poprowadził pomysłodawca 
balu – ks. Jerzy Jastrzębski, następnie 
był inauguracyjny polonez, jak co roku 
– piosenka-hymn „Taki duży, taki mały 
może świętym być”, a potem: tańce, 
zabawy, konkursy… Całość umiejętnie 
animował nauczyciel przyrody – Pan 
Bartek Kornatowski. O dobrą muzy-
kę zadbał jak zwykle nasz katecheta 
– Mikołaj Grudziński. Piękne balonowe 
dekoracje przygotowały same dzieci 
i młodzież wraz z rodzicami, pod czuj-
nym okiem Pani Agaty Czunikin-Krasow-
skiej – nauczycielki plastyki. Dekoracje 
urozmaicały wykonane przez gimna-
zjalistów koszulki o tematyce religijnej. 
Nie zabrakło też smakołyków i napojów, 
które przygotowali sami uczestnicy balu 
i ich rodzice.

Tradycyjnie już nagrodzono najlepiej 
przebranych i najlepiej bawiących się 
„świętych”.

Zabawa była naprawdę udana, a co naj-
ważniejsze podkreśliła radosny charak-
ter uroczystości Wszystkich Świętych, 
która poprzedza pełen zadumy Dzień 
Zaduszny.

Karolina Dubaniewicz
fot. Paweł Stawski

 Otwarcie Sali Pamięci Grupy Kampinos
Z okazji Święta Niepod-
ległości w kościele para-
fialnym w Izabelinie 11 
listopada br. odbyła się 
uroczysta Msza Święta za 
Ojczyznę i poległych w jej 
obronie. 

Wzięli w niej udział m.in. 
przedstawiciele Środowi-
ska „Grupa Kampinos”,  
wójt oraz radni gminy 
Izabelin. Po nabożeństwie 
złożono kwiaty i zapalono 
znicze przed tablicami 
pamiątkowymi na dzwon-
nicy oraz przed tablicą na 
ul. Leśnej – poświęconej 
pamięci spalonym żywcem w dniu 11 listopada 1943 r. przez niemieckich żandarmów 
matki pchor. Franciszka Sznajdra ps. „Dąb II” i właścicielki domu Zofii Raciborskiej. 

W tym dniu miało miejsce również uroczyste otwarcie w Urzędzie Gminy wystawy obra-
zów kapitana Tadeusza Budzyńskiego i Sali Pamięci „Grupy Kampinos”.

fot. Olgierd Markiewicz i Katarzyna Wojtak

Taniec dla seniorów w Centrum Kultury Izabelin
  

Zapraszamy na zajęcia taneczne dla Seniorów w poniedziałki godz.  11.45- 12.45
Fantastyczna zabawa na sali widowiskowej, miła atmosfera, profesjonalne prowadzenie.

Każdy może nauczyć się tańczyć. 
W programie: bachata, merenge, salsa, cha-cha, tango walc wiedeński, jive, samba, 
rock and roll.

Dużo etiud tanecznych rozwijających pamięć. 

Koszt zajęć: 10 godzin – 70 zł /7 zł 1 godz./
Zapisy i opłaty w sekretariacie Centrum Kultury Izabelin  
tel. 22 752 68 28
Zapraszamy Panie i Panów.

Pierwsze kroki w świat komputerów

Zapraszamy do Centrum Kultury Izabelin
na kurs komputerowy dla dzieci
czwartki, godz. 18.30

Więcej informacji o programie 
- na zajęciach u instruktora - p. Jarosława Pluty
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„Śpieszmy się kochać ludzi
tak szybko odchodzą…”
J. Twardowski

W dniu 25 października odeszła 
do wieczności nasza koleżanka 
Halinka Urbańska. Była z nami od 
roku 1995, od początku powsta-
wania i istnienia gminy Izabelin, 
a także Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, w którym praco-
wała jako główna księgowa, zaj-
mowała się finansami, pilnowała 
budżetu i jego realizacji. Była oso-
bą sumienną i skrupulatną, cichą, 
spokojną, a w stosunkach z innymi koleżeńską i bezkonfliktową. Była 
tak nierozłączna z GOPS, że często niezauważalna, była po prostu 
członkiem naszej GOPS-owej rodziny. Zawsze uśmiechnięta, serdecz-
na, a jednocześnie dowcipna i potrafiąca jednym zdaniem podsumo-
wać cały problem. 

Wydawało się, że będzie z nami zawsze, była młoda, energiczna, 
miała tylko wyjechać na urlop, miała tyle planów. I nagle, jak grom 
z jasnego nieba, ta niespodziewana diagnoza, zamiast wypoczynku 
nad morzem i złotej plaży, pobyt w szpitalu, potem kolejne, chemie, 
operacje, badania i tak do końca. Walczyła przez ponad 8 lat, dziel-
nie i z wielką determinacją. Kiedy spotykałyśmy się lub rozmawiały-
śmy przez telefon w ciągu tych lat, zawsze była pełna optymizmu, 
wierzyła że wyzdrowieje, śmiała się, żartowała, pytała o wszystkich 
znajomych, interesowała się tym, co dzieje się w życiu każdego 
z nas, pytała o nasze dzieci, rodziny, ale także ogólnie, co dzieje się 
w GOPS, jakie mamy nowe zadania, co robimy itp. Starała się żyć 
normalnie, zajmowała się domem i ogródkiem, a nawet pomagała 
innym, jeździła na rowerze, spacerowała, chodziła z nami do teatru. 
Dzielnie znosiła coraz to nowe metody leczenia. Najbardziej brako-
wało jej pracy i ludzi, często wspominała, że dałaby wszystko, aby 
wrócić do swoich „cyferek” i długo wierzyła w to, że do pracy wróci. 
Los chciał inaczej. 

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Koleżanki i koledzy z GOPS

Przywrócić 
godność 

abstynencka działalność 
Przyjaciół Alego

Przywrócić godność człowiekowi uzależnionemu od alkoho-
lu i innych używek jest trudnym zadaniem, które podejmuje 
Fundacja im. Księdza Aleksandra Fedorowicza „Przyjaciele 
Alego”. Choroba uzależnienia osłabia lub wprost paraliżuje 
wolę człowieka, dlatego tak trudno uporać się z nałogiem. 
Żeby wyjść z nałogu trzeba chcieć, ale jak chcieć, skoro wola 
jest zniewolona? Ponadto na owo zniewolenie woli nakłada 
się jeszcze iluzja, że „jeszcze nie jest, aż tak źle”, „sam sobie 
poradzę” itp. Iluzji w podejściu do choroby alkoholowej ule-
gają nie tylko sami uzależnieni, ale i osoby z ich środowiska. 
Wejście na drogę trzeźwości jest bardzo trudne. Wymaga ono 
pomocy „z góry”, wiary w istnienie siły nadprzyrodzonej, oraz 
wsparcia wspólnoty ludzi i to wsparcia fachowego.  Trzeba 
połączyć w tym dziele fachowe działanie ludzkie i wezwanie 
pomocy nie z tego świata. 
Pierwszy Proboszcz Parafii Izabelin ksiądz Aleksander Fe-
dorowicz działał dla przywrócenia godności osobom uza-
leżnionym od alkoholu. Własnoręcznie zbierał z ulicy osoby 
w stanie upojenia alkoholowego. Prowadził je na plebanię, 
kładł spać. Organizował odczyty i grupy fachowej pomocy 
dla osób chorych na uzależnienie. Działalność pierwszego 
Proboszcza Parafii Izabelin podejmuje dziś grupa Jego du-
chowych przyjaciół – Przyjaciele Alego. Organizujemy przy 
Parafii na plebanii spotkania dla osób uzależnionych. Grupa 
wsparcia pod kierunkiem fachowego terapeuty spotyka się 
w każdy piątek o godzinie 17.00 w pomieszczeniach Fundacji. 
Spotkania odbywają się z zachowaniem należnej dyskrecji. 
Z pomocy mogą skorzystać zarówno osoby uzależnione, jak 
i współuzależnione – członkowie rodzin dotkniętych tym pro-
blemem. 
Naszą działalność chcemy rozwijać. Z korzyścią dla społecz-
ności Izabelina byłoby utworzenie filii gminnego ośrodka po-
mocy osobom uzależnionym. Zwiększyłoby to też możliwości 
pomocy świadczonej przez Fundację osobom chorym na uza-
leżnienie. Fundacja Przyjaciele Alego zaprasza także osoby, 
które chciałby się włączyć w działalność na rzecz trzeźwości
i w ogóle w dziedzinie leczenia uzależnień. 

Prezes Fundacji - Ks. dr Ludwik Nowakowski

Adres siedziby: 
Fundacja im. Ks. Aleksandra Fedorowicza 
ul. 3 maja 83   05-080 Izabelin 
E-mail: Przyjaciele_Alego@wp.pl, tel.: 601 194 269 
KRS: 0000621363

Radnemu Tomaszowi Urbańskiemu 
wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy 

składa Radna, Sołtys i Rada Sołecka Izabelina C.

Z powodu śmierci 
Tadeusza Romańskiego

Radnego II Kadencji 
Rady Gminy Izabelin

wyrazy głębokiego współczucia 
Rodzinie i Przyjaciołom 

Zmarłego
składają

Wójt Witold Malarowski
i Radni Gminy Izabelin.

Radnemu 
Tomaszowi Urbańskiemu 

i Jego Rodzinie 
wyrazy głębokiego żalu 
i współczucia z powodu 

śmierci Haliny Urbańskiej
składają

Wójt Witold Malarowski
i Radni Gminy Izabelin. 
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Drodzy Mieszkańcy,

Wszyscy pragniemy, by nasza wyjątkowa zielona gmina się roz-
wijała, by z każdym kolejnym rokiem była ładniejsza i zapewniała 
coraz wyższy komfort życia nam - Mieszkańcom. Pragniemy, by 
było więcej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, dobrych 
dróg i chodników dla pieszych, lokali komunalnych dla potrzebu-
jących będących ofiarami zdarzeń losowych, dobrze utrzymanej 
zieleni,  ścieżek rowerowych, lamp ulicznych, miejsc rekreacji 
i sportu do spędzania wolnego czasu i integracji społecznej oraz 
by był porządek i czystość oraz jak najmniej ciemnych ulic, kor-
ków, dziur, przełomów i kałuż na naszych drogach.  

Zapewniam, że takie są cele działania i zadania realizowane przez 
Wójta, Radę Gminy, Urząd Gminy i jednostki organizacyjne Gminy 
oraz spółkę Mokre Łąki zgodnie ze Strategią Zrównoważonego 
Rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030. Wiemy, że dróg osią-
gnięcia takiego stanu jest kilka, ale wszystkie mają jeden wspólny 
mianownik: środki finansowe i zaangażowanie społeczne Miesz-
kańców.  Najbardziej istotnym źródłem dochodów budżetowych 
gminy służących do finansowania inwestycji i usług komunalnych 
jesteśmy my – zameldowani Mieszkańcy gminy Izabelin rozlicza-
jący podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w Urzędzie 
Skarbowym Warszawa-Bielany. Dochody z PIT w 2015 roku wy-
niosły ponad 24 mln zł.  Niestety wysoka była także kwota „su-
perpodatku”, jaką nasza izabelińska wspólnota odprowadziła do 
budżetu państwa w postaci świadczenia wyrównawczego (tzw. ja-
nosikowe), która za 2015 r. wyniosła blisko 1,6 mln zł.  Przy okazji 
prac nad strategią rozwoju gminy policja powiatu warszawskiego-
-zachodniego  poinformowała, że wg jej danych w naszej gminie 
mieszka o 2000 osób więcej niż jest ich zameldowanych, czyli 
około 12200, a nie 10200 osób. Dlatego w grudniu 2015r. prze-
prowadziliśmy akcję ulotkową, zachęcając osoby niezameldowane 
do zameldowania się w naszej gminie oraz osoby rozliczające po-
datek PIT w innych gminach do rozliczania podatku jako Miesz-
kańcy gminy Izabelin w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Bielany.

Efektem tych działań było bardzo istotne zwiększenie liczby po-
datników PIT za 2015 rok w naszej gminie (z 6435 do 7478 po-
datników - wg danych Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany) 
oraz wzrost liczby osób meldujących się w 2016 (186 meldunków 
w ciągu 3 kwartałów 2016 r., wobec 134 w 2015 r.). Skutkiem 
tej akcji będzie także wzrost dochodów gminy z tytułu udziału 
w PIT za 2016 r. rzędu 2,5 mln zł (ostateczne dane będą znane 
w czerwcu 2017 r.).

Problem istnienia grupy 2000 niezameldowanych osób niepokoi, 
gdyż rodzi bardzo  wymierne ujemne konsekwencje finansowe 
dla gminy, a co za tym idzie obciąża wszystkich członków na-
szej wspólnoty zmniejszając środki na rozwój gminy. Większość 
z niezameldowanych osób nie zdaje sobie sprawy, że każda z nich 
wskutek braku społecznego zaangażowania w zakresie zameldo-
wania się w naszej gminie zwiększa „janosikowe” o 450 zł rocznie. 
Informujemy więc po raz kolejny o tym fakcie. Jeżeli wspomniane 
powyżej 2 tysiące niezameldowanych osób mieszkających na te-
renie naszej gminy dopełniłoby obowiązku meldunkowego to zy-
skalibyśmy jako wspólnota ok. 900 000 zł rocznie (o tyle zmniej-
szyłoby się „janosikowe” ), co pozwoliłoby na wprowadzenie np.  
I strefy biletowej przez ZTM na terenie całej gminy lub realizację 
innych potrzebnych gminie inwestycji. Jeżeli zameldowanie było-
by zrealizowane przez te 2 tysiące osób już w momencie wpro-
wadzenia „janosikowego” w 2004 roku, to najprawdopodobniej 
w chwili obecnej nie mielibyśmy jako gmina ani złotówki zadłu-
żenia, które wynosi obecnie 12,5 mln zł. Tyle mniej więcej kosz-
towała budowa szkoły podstawowej przy ulicy Wojska Polskiego.

Równie istotnym problemem decydującym o finansach naszej 
gminy jest kwestia niedopełniania przez niektórych Mieszkańców 
(zarówno zameldowanych, jak i niezameldowanych) ustawowego 
obowiązku – zgodnie z art. 17 Ustawy Ordynacja Podatkowa - 
rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT 
w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania 
z ostatniego dnia roku podatkowego. Takim urzędem jest dla nas 
Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany. Jeżeli takich osób jest jeszcze 
około 500, to – przeliczając wg danych z Urzędu Skarbowego za 
2015 rok - gmina traci dodatkowo średnio 1,6 mln zł rocznie do-
chodu, gdyż w 2015 roku każdy podatnik, który rozliczył PIT jako 
mieszkaniec gminy Izabelin przysporzył swojej gminie średnio 
3227 zł dochodu.  Dla informacji, za kwotę 1,5 mln zł wykonuje-
my obecnie przebudowę prawie 1 km ulicy Brzozowej w Laskach 
(z chodnikami i oświetleniem). Za taką samą kwotę możemy wy-
konać naprawę nawierzchni dróg o szerokości 5 metrów i długości 
5 km oraz położyć na nich nakładki bitumiczne o grubości 4 cm 
(w tym roku wykonaliśmy ponad 3,5 km takich napraw i nakładek 
w naszej gminie). 

Mając na uwadze potrzebę zwiększenia dochodów gminy – na 
czym nam wszystkim zależeć powinno -  w tym zwłaszcza z tytułu 
udziału w podatku PIT i poprzez redukcję „janosikowego”, zachę-
cam wszystkich Mieszkańców naszej gminy, aby złożyli w urzędzie 
Skarbowym Warszawa - Bielany swe roczne rozliczenia PIT za 
2016 r. (składane do 30 kwietnia 2017 r.) podając jako adres za-
mieszkania miejscowość z terenu naszej gminy. 

Pamiętajmy także, że dla rozliczenia podatku PIT na rzecz naszej 
gminy nie jest wymagane zameldowanie w naszej gminie - wy-
starczy jedynie oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie 
naszej gminy podane w zeznaniu rocznym lub w formularzu ZAP-3 
(osoby za które roczne rozliczenia PIT wypełnia płatnik np. eme-
ryci, renciści). 

O tym, ile środków więcej w najbliższych latach gmina pozyskiwać 
będzie z tytułu udziału w podatku PIT i dzięki zmniejszeniu kwoty 
„janosikowego” zadecyduje w dużej mierze to ilu zameldowanych 
mieszkańców i podatników nam przybędzie w kolejnych latach.

Aby tych z Państwa, którzy jeszcze nie są zameldowani  zachę-
cić do stania się „izabelińczykami” - a tych którzy już od dawna 
są zameldowanymi podatnikami docenić - planujemy w pierwszej 
połowie 2017 r. wprowadzić „Kartę Izabelińczyka”, która będzie 
uprawniała mieszkańców zameldowanych i rozliczających podatki 
w gminie Izabelin do wielu interesujących specjalnych ofert.  

Pamiętajmy, że obowiązek  zameldowania się w ciągu 30 dni od 
dnia zamieszkania obowiązuje i będzie nadal obowiązywał przy-
najmniej do końca 2017 roku, a nieoficjalnie wiadomo, że po-
zostanie na zawsze, gdyż zostanie poddany jedynie nieznacznej 
modyfikacji.

W imieniu wszystkich Mieszkańców i swoim własnym dziękuję 
każdemu zameldowanemu i rozliczającemu podatek dochodowy 
od osób fizycznych MIESZKAŃCOWI za pozytywną odpowiedź na 
apel w sprawie rozliczania  PIT za 2015 rok. Mogliśmy wykonać 
dzięki większym wpływom z tego tytułu więcej inwestycji i za-
dań niż planowaliśmy pierwotnie w naszym budżecie na 2016 rok. 
Mam zarazem przekonanie, że budżet na rok 2017 także dzięki 
nam – Mieszkańcom, będzie jeszcze większy co pozwoli zreali-
zować naszej gminie kolejne ważne i przydatne nam inwestycje. 

A czeka nas sporo, o czym wkrótce będziemy informować.

Wójt Gminy Izabelin
Witold Malarowski
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GMINNE PRZEDSZKOLE W LASKACH

25 października już nie pierwszy 
raz w Gminnym Przedszkolu 

„Akademia Pod Dębowym Liściem” 
obchodzony był Dzień Kundelka. 

Z tej okazji w holu powstała wystawa psich 
portretów, będąca efektem twórczości 
dzieci i rodziców. Każdy piesek jest inny, 
niepowtarzalny i – co najważniejsze – do 
przeżycia potrzebuje pomocy dobrego czło-
wieka. Szczególnie w tym dniu nauczyciele 
zwracają uwagę na potrzeby psów. Pani Dy-
rektor Małgorzata Przestrzelska i Zastępca 
Dyrektora Pani Elżbieta Pawłowska jak co 
roku zorganizowały w przedszkolu punkt 
zbioru karmy i rzeczy potrzebnych dla psów 
przebywających w schronisku w Józefo-
wie. Wielu mieszkańcom gminy Izabelin los 
psów leży na sercu. Widać to po rekcjach 
na portalach społecznościowych, gdy któ-
remuś z czworonogów dzieje się krzywda 
lub znajdzie się jakiś zabłąkany pies. Przed-
szkole zachęca wszystkich mieszkańców 
gminy do włączenia się w akcję zbiórki 
rzeczy dla bezdomnych zwierząt. Wystarczy 
przynieść koce, karmę do Gminnego Przed-
szkola w Laskach. Akcja potrwa do końca 
grudnia, a zebrane rzeczy trafią do schroni-
ska w Józefowie. 

Z okazji Dnia Kundelka lekarze z Kliniki Ve-
triver w Laskach z chęcią zgodzili się opo-
wiedzieć przedszkolakom o swojej pracy 
i pokazać klinikę oraz jej podopiecznych. 
Tym razem do kliniki wybrały się dzieci 
z grupy Sówek. Przedszkolaki mogły na 
własne oczy przekonać się jak wygląda 
opieka nad zwierzętami. Dzieci zastosowa-
ły zdobytą wiedzę podczas zabaw w gru-
pie maskotkami „pieskami” przyniesionymi 
z domu. 

Większość dzieci marzy o posiadaniu psa, 
dlatego warto uświadamiać przedszkola-
kom, że zwierzęta to nie zabawki, że wyma-
gają troski i opieki. W każdej grupie odbyły 
się zajęcia z udziałem suki Fanny i jej wła-
ściciela – pana Karola Makowskiego, za co 
dziękują wszyscy pracownicy przedszkola.

Przedszkole Gminne w Laskach dziękuje 
pracownikom Kliniki Vetriver za otwartość 
na Przedszkole i zajęcia z dziećmi. 

Alicja Oczyńska

DZIEŃ KUNDELKA

14 października to nie tylko Dzień 
Nauczycieli, ale wszystkich pra-

cowników oświaty. 

Dyrektor Gminnego Przedszkola w La-
skach „Akademia pod Dębowym Liściem” 
pani Małgorzata Przestrzelska często mówi 
o przedszkolu, że to drugi dom. Pracow-
nicy przedszkola dokładają wiele troski, 
by dzieci czuły się tu dobrze, szczęśliwie 
i bezpiecznie. Nie zawsze cały personel wi-
dać, ale wszyscy oddają swojej pracy całe 
serce. Żeby im podziękować za codzienne 
zaangażowanie, starania i uśmiech, dzieci 
z grupy Zajączków i Wiewiórek pod prze-
wodnictwem swoich nauczycielek przygo-
towały piękny i zabawny jesienny teatrzyk. 
Przedszkolaki z grupy Sówek wręczyły 
pracownikom przygotowane cudowne upo-

minki, a wszystkie dzieci odśpiewały naj-
głośniej jak potrafiły „Sto lat”. Może nawet 
najgłośniejsze w historii przedszkola. Pani 
Dyrektor i wszyscy obecni na występie nie 
kryli wzruszeń i radości. Rodzice przygoto-
wali życzenia i kwiaty w podzięce za pracę 
z ich pociechami. Z gratulacjami i kwiata-
mi dla pracowników przyjechał również 
Pan Wójt Witold Malarowski. Pani Dyrektor 
skierowała podziękowania, życzenia i wiele 
ciepłych słów do pracowników grona peda-
gogicznego, administracji i obsługi, i wrę-
czyła każdemu dyplom za zaangażowanie 
w codziennym życiu przedszkola. Takie 
chwile dają siłę do dalszej pracy, do podej-
mowania nowych wyzwań i starań, by dać 
dzieciom i rodzicom to, co najlepsze. 

Alicja Oczyńska

Niby nic, a jednak… dynia, i to ogrom-
na – przywieziona przez Tatę Borysa 

– Pana Mrozowskiego. Tak to się zaczę-
ło, że dynia stała się inspiracją do zor-
ganizowania w Gminnym Przedszkolu 
w Laskach wystawy pt. „Moja Dynia”.

Z każdym dniem na przedszkolnym holu przy-
bywało dyniowych prac, wykonanych przez 
Dzieci i Rodziców. Wystawa powiększała 
się, a jej ogromna popularność i podziw dla 
tak wspaniałych dzieł rosły wraz z nią. Na-
tura stworzyła dynie w ciekawych kształtach 
i różnych kolorach, a dzięki fantazji oraz kre-
atywności twórców zamieniły się one w zwie-
rzęta, ptaki, czarownice i zębate, dyniowe 
stworki. Dyniowe szaleństwo przede wszyst-
kim pozwoliło na wspaniałą wspólną zabawę, 
w którą zaangażowane były całe rodziny.  
W naszym przedszkolu niewątpliwą gwiazdą 
tegorocznej jesieni została.…DYNIA.

W dowód uznania, każdy uczestnik dynio-
wej wystawy otrzymał podziękowanie i pa-

„MOJA DYNIA” CZYLI CUDA I DZIWY Z DYNI

miątkowy dyplom.

Wszystkim twórcom serdecznie gratulujemy 
pomysłów!!!

Cieszymy się, że razem można wiele i czeka-
my na niekonwencjonalne pomysły podczas 
następnych wystaw i konkursów ;-)

Agnieszka Makowska

RADOSNY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
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PRZEDSZKOLAKI

OPIEKA SPECJALISTYCZNA W PRZEDSZKOLU W LASKACH

Gminne Przedszkole w Laskach 
może się pochwalić bardzo dobrą 

opieką specjalistyczną. 

W skład Zespołu Pomocy Psychologiczno-
-Pedagogicznej wchodzą: logopeda, 

terapeuta pedagogiczny, psycholog oraz pe-
dagog wspomagający. Naszym celem jest 
wczesne rozpoznanie potrzeb i ewentualnych 
trudności przedszkolaków, dlatego stawiamy 
duży nacisk na współpracę z nauczycielami, 
rodzicami i innymi instytucjami wspomagają-
cymi rozwój dzieci (Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna, lekarze specjaliści etc.)
Na początku każdego roku szkolnego dzieci 
są diagnozowane pod kątem rozwoju emo-
cjonalno-społecznego, umiejętności, spraw-
ności fizycznej i wyrazistości mowy. 
W najstarszych grupach 5-cio i 6-latków 
przeprowadzany jest sondaż, który ma na 
celu dokładne zbadanie różnych funkcji po-
znawczych dziecka, mających decydujący 
wpływ na późniejszą naukę w szkole.
Wiadomo, że dzieci rozwijają się nieharmo-
nijnie. Jednak w wieku przedszkolnym ich 
mózg jest też najbardziej plastyczny. Pewne 
funkcje poznawcze, które wypadają u dane-
go dziecka słabo, mają największą szansę 

w tym wieku zostać usprawnione i przyspie-
szone. Naszym celem jest stwarzanie dzieciom 
warunków  i możliwości do równego startu 
w nauce szkolnej.  Przedszkole w Laskach 
ma na tym polu spore osiągnięcia.
W nauce szkolnej, zwłaszcza na samym jej 
początku, bardzo ważny jest ukończony roz-
wój mowy. Dlatego też każde dziecko we 
wrześniu bierze udział w badaniach prze-
siewowych u logopedy. Dzieci potrzebujące 
terapii usprawniającej wymowę uczęszczają 
systematycznie na zajęcia logopedyczne.    
W przypadku zaobserwowanych trudności 
z percepcją słuchową, wzrokową, motoryką 
małą lub dużą przedszkolaki zostają obję-
te terapią pedagogiczną. Natomiast dzieci 
przejawiające trudności w rozwoju spo-
łeczno-emocjonalnym, myśleniu logicznym, 
przyczynowo - skutkowym biorą  udział w za-
jęciach z psychologiem. Przedszkolaki, które 
posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego pozostają pod opieką pedagoga 
wspomagającego.  
Rodzice dzieci objętych pomocą psycholo-
giczno-pedagogiczną mają możliwość stałe-
go kontaktu ze specjalistami, uczestniczenia 
w zabawach, warsztatach i spotkaniach or-

ganizowanych przez logopedę, pedagogów 
i psychologa. Rodzicom dzieci z najwięk-
szymi trudnościami edukacyjnymi, emocjo-
nalnymi, społecznymi oraz logopedycznymi 
systematycznie udzielamy wsparcia w for-
mie konsultacji, porad i wskazówek do pracy 
z dzieckiem. W tym miejscu warto podkre-
ślić, że bardzo ważna jest praca rodzica 
z dzieckiem w domu. Z naszych doświadczeń 
wynika, że wspomaganie dzieci zarówno 
w przedszkolu jak i w domu przynosi najlep-
sze rezultaty.
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodzi-
ców, którzy czują potrzebę porozmawiania 
o swoich pociechach, podzielenia się swoimi 
obserwacjami, niepokojami, skonsultowania 
różnorodnych sposobów pracy z dzieckiem.
Liczymy na dalszą owocną współpracę 
z rodzicami, nauczycielami i organem pro-
wadzącym dzięki, któremu możemy praco-
wać w tak okazałym składzie i służyć pomo-
cą naszym przedszkolakom. Dzięki naszej 
współpracy każde dziecko w przedszkolu 
w Laskach jest szybko zdiagnozowane i ob-
jęte fachową opieką.

Zespół pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej

GMINNE PRZEDSZKOLE W IZABELINIE

Umiejętność komunikowania się w ję-
zyku angielskim jest obecnie bardzo 

istotna, głównie ze względu na ogromne 
możliwości stojące przed człowiekiem 
biegle posługującym się tym językiem.
Dzięki tej umiejętności otwierają się przed 
nami drzwi do wiedzy oraz świata. W związku 
z tym uważam, że młody człowiek powinien 
poznawać język angielski już od samego po-
czątku swojej edukacji w przedszkolu. 
Z moich doświadczeń wynika, że dzieci uczą 
się języka angielskiego w sposób przyjazny 
i łatwy. Wczesne rozpoczęcie nauki rozwija 
u najmłodszych pozytywny stosunek do innych 
kultur, a także stanowi podstawę dla później-
szych doświadczeń w tej dziedzinie. Edukacja 
dwujęzyczna w przedszkolu nie powinna być 
powiązana z tradycyjnymi formami uczenia 
języka obcego. W grupie dwujęzycznej należy 
zapewnić dzieciom codzienny kontakt z języ-
kiem poprzez „zanurzenie” w nim, co powodu-
je uczenie się języka obcego w sposób natural-
ny. Dzieci poprzez gry, zabawy i odpowiednio 
dobrane pomoce dydaktyczne bardzo szybko 
zaczynają rozumieć, reagować na komunika-
ty, a także mówić w języku obcym. W grupie 
dwujęzycznej nie odbywa się bowiem formal-
na nauka języka angielskiego, polegająca na 
zajęciach językowych zorganizowanych raz 
lub dwa razy w tygodniu. Aby zapewnić do-
bre efekty, dzieci mają stały kontakt z językiem 
obcym podczas pobytu w przedszkolu. Język 
angielski może być stosowany o każdej porze 
dnia w przedszkolu: podczas zabaw, toalety, 
spożywania posiłków, spacerów, wycieczek itp. 
Z moich doświadczeń wynika, że najbardziej 
efektywną formą dwujęzyczności w przedszko-
lu, jest prowadzenie grupy przez dwie nauczy-
cielki, gdzie jedna posługuje się wyłącznie ję-

DWUJĘZYCZNOŚĆ W GMINNYM PRZEDSZKOLU W IZABELINIE
zykiem polskim, a druga językiem angielskim, 
realizując program nauczania przewidziany dla 
danej grupy wiekowej. Jeżeli dzieci uczęsz-
czają do tego rodzaju przedszkola, po zakoń-
czonej edukacji, widoczne są bardzo dobre 
efekty kilkuletniej pracy, wkładu nauczycieli, 
jak i rodziców dziecka, których zaangażowanie 
jest niezwykle istotne, poprzez motywowanie 
dzieci oraz organizowanie różnych gier i zabaw 
językowych w domu, czytanie dzieciom opo-
wiadań i wierszy w języku angielskim. 
Jak to działa?
1. Dzieci wykorzystują swoje naturalne zdol-
ności uczenia się języka podczas komunika-
cji. Aby uruchomić ten proces dzieci muszą 
mieć systematyczny i intensywny kontakt 
z językiem obcym, najlepiej każdego dnia. Od 
samego początku nauczania należy zachęcać 
dziecko do używania go podczas codziennych 
zajęć i aktywności w przedszkolu. Dla przykła-
du, kiedy dziecko bawi się, można wskazywać 
na zabawki, jakich używa i nazwać te przed-
mioty w języku angielskim, a następnie za-
chęcić dziecko do powtórzenia nazwy/ zwrotu. 
Inny przykład, kiedy prosimy dzieci o zmianę 
danej aktywności, np. prosimy o posprząta-
nie zabawek, umycie rąk/ zębów itp., można 
z łatwością przekazać te informacje w języku 
angielskim, łącząc przekaz słowny z gestami/ 
mimiką/ zaprezentowaniem danej czynności 
przez nauczyciela. Podczas posiłków, można 
wskazywać dziecku przedmioty takie jak np. 
talerze, sztućce, czy też posiłek znajdujący się 
na talerzu dziecka, oraz nazywać te wszystkie 
elementy, zachęcając dzieci jednocześnie do 
powtórzenia nazw. 
2. Przedstawienie dzieciom materiału lek-
sykalnego powinno odbywać się za pomocą 
bezpośredniej demonstracji przy pomocy 

przedmiotów, obrazków, jak i gestów, np.: 
kiedy uczymy dzieci jakie ubrania wybieramy 
w dzień deszczowy, mroźny, czy też upalny, 
należy pokazać dzieciom ubrania/ przedmioty 
codziennego użytku lub obrazki podczas wpro-
wadzania ich nazw w języku angielskim. Roz-
szerzając ten przykład, kiedy pragniemy na-
uczyć dzieci słownictwa opisującego pogodę, 
możemy z łatwością ułatwić im zrozumienie, 
dzięki odpowiednim gestom lub mimice np.: 
jest zimno/gorąco itp.
3. Dzieci szybko domyślają się znaczenia słów, 
jednak w sytuacji nieporozumień należy zasto-
sować tłumaczenie na język polski. 
4. Bardzo dobrze jest, jeśli zajęcia odbywają 
się w formie zabawy, kiedy wprowadzamy pio-
senki, gry, wiersze, a także zabawy ruchowe 
w języku angielskim, najlepiej powiązane 
z tematem zajęć zawartym w planie tygodnio-
wym. 
5. Istotne jest, aby wszystkie dzieci brały czyn-
ny udział w zajęciach, powtarzały, zadawały 
pytania i odpowiadały na pytania. 
6. Nowe słownictwo należy wypowiadać wy-
raźnie i powoli, następnie w miarę przyswaja-
nia, można przyspieszać tempo mówienia. 
7. Ważną zasadą jest systematyczność w po-
wtarzaniu treści już poznanych.
8. Nie należy zapomnieć o stosowaniu sys-
temu chwalenia oraz nagradzania za efekty 
pracy. Pozytywne motywowanie dzieci, to 
klucz do sukcesu w ich edukacji. Dziecko 
w wieku przedszkolnym jest w stanie opano-
wać umiejętność komunikacji w języku angiel-
skim w sposób naturalny, co pozwala wytwo-
rzyć w dziecku motywację do nauki języków 
obcych w przyszłości i najprawdopodobniej 
zapobiec tworzeniu się tzw. barier językowych.

Sylwia Pilarska-Détári
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Z ŻYCIA GMINY

PROBLEM MIESZKAŃCÓW SIERAKOWA U MINISTRA ŚRODOWISKA 
I RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Od lat 70-tych ubiegłego wieku na mocy ustawy trwa 
proces przejmowania gruntów od mieszkańców Siera-

kowa przez Kampinoski Park Narodowy. Od prawie 40 lat 
ograniczone jest zarazem prawo własności do korzystania 
z posiadanych nieruchomości na cele budowlane co utrud-
nia zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych i zaniża wartość 
działek. W ciągu tego okresu KPN wykupił już większość 
gruntów przewidzianych do przejęcia na cele parkowe.

W wyniku inicjatywy mieszkańców Sierakowa – z p. Marianem Wa-
silewskim i radną Bronisława Bieńkowską na czele – Urząd Gminy 
Izabelin zorganizował w bieżącym roku 2 spotkania z Wicemini-
strem Środowiska p. A. Szweda-Lewandowskim. Podczas spotkań, 
w których uczestniczyli m.in. Wójt Gminy Izabelin Witold Malarow-
ski oraz Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Zielińska, zgłoszono 
problemy mieszkańców Sierakowa – które zaprezentowała radna 
Bronisława Bieńkowska – wynikające z niemożności przyjęcia ze 
względu na ustawę o parkach narodowych Miejscowego Planu Za-
gospodarowania Przestrzennego Etap 2 dla miejscowości Sieraków, 
problem pogarszającego się stanu osad parkowych, w których za-
mieszkują rodziny byłych pracowników Kampinoskiego Parku Naro-
dowego oraz wystąpiono o przyspieszenie wydania zgody na budo-
wę kanalizacji i wodociągu. 

Wiceminister A. Szweda-Lewandowski wyraził gotowość pomocy 
KPN-owi i naszej gminie w rozwiązaniu problemu osad parkowych 
oraz udzielił zgody na budowę kanalizacji i wodociągu w Sierako-
wie. Niestety wyraził jednocześnie sprzeciw wobec rozpoczęcia prac 
nad planem zagospodarowania przestrzennego Etap 2 dla pasa 
o szerokości 110 m na północ i południe od ulicy gen. R. Abrahama. 
Zaakceptował natomiast propozycję zbadania możliwości modyfi-
kacji niektórych wskaźników MPZP Etap I, których zmiana umożli-
wiłaby mieszkańcom Sierakowa rozbudowę istniejących budynków 
mieszkalnych w drodze dobudowy piętra lub skrzydła budynku.

W związku z powyższym Mieszkańcy Sierakowa wystąpili o wspar-
cie do Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiając najistotniej-
sze problemy w piśmie, które prezentujemy poniżej. Wkrótce po-
winna nadejść odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich, o której 
p. Marian Wasilewski i radna Bronisława Bieńkowska z pewnością 
poinformują Mieszkańców Sierakowa bezpośrednio lub na naszych 
łamach. Pan Marian Wasilewski i radna Bieńkowska zapowiadają 
dalsze działania na rzecz Sierakowa.

 Ryszard Haczek
Zastępca Wójta

Sieraków, dnia 15 października 2016 r. 

Mieszkańcy wsi Sieraków
Gmina Izabelin 
powiat warszawski - zachodni

adres do korespondencji:
Bronisława Bieńkowska 
ul. Generała Romana Abrahama 104
05-080 Sieraków 
tel. 603 540 011; 
e-mail: bronia.bienkowska@gmail.com

      Pan dr Adam Bodnar
       Rzecznik Praw Obywatelskich
       Al. Solidarności 77
       00 - 090 Warszawa

WNIOSEK

My mieszkańcy miejscowości Sieraków, gmina Izabelin, przy poparciu władz samorządowych Gminy Izabelin, wnioskujemy o 
wsparcie przez Pana Rzecznika Praw Obywatelskich naszych działań w zakresie wyłączenia z granic Kampinoskiego Parku Na-
rodowego (dalej „KPN”) gruntów będących naszą własnością w granicach do 110 m na północ i na południe od ul. Generała Romana 
Abrahama w Sierakowie, gruntów zamieszkałych i użytkowanych przez mieszkańców Sierakowa jeszcze przed powstaniem KPN.

Pierwsze informacje o wsi Sieraków pochodzą z XVIII w. W roku 1959 utworzono KPN, który swym obszarem objął również naszą 
miejscowość. W dniu 18 lipca 1975 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 139/75 w sprawie wykupu gruntów znajdujących się w gra-
nicach KPN, w tym także gruntów w Sierakowie. Przepisy te nadal obowiązują. 

W pierwszych latach obowiązywania uchwały nr 139/75 część mieszkańców zdecydowała się oddać swoje grunty i gospodarstwa 
we wsi Sieraków w zamian za grunty, działki budowlane w Dąbrowie Leśnej, mieszkania w Legionowie lub rekompensatę finansową. 
Ministerstwo Środowiska przeznaczyło na wymianę również działki budowlane w pobliskim Izabelinie B. Nikt jednak mieszkańcom 
Sierakowa nigdy nie zaproponował tej wymiany, mieszkańcy byli traktowani jako niegodni działek w Izabelinie, ówcześni prominenci 
(w KPN i Ministerstwie Środowiska) rozdzielili działki między siebie. 

W wielu przekazanych do KPN budynkach w Sierakowie od razu zostali zameldowani pracownicy KPN i ich rodziny. Wiele takich 
budynków jest zamieszkałych do dnia dzisiejszego przez rodziny byłych pracowników KPN lub ich spadkobierców. Pracownikom KPN 
i ich rodzinom przez wiele lat dawano nadzieję na pracę i zamieszkanie. Obecnie podejmowane są działania w celu pozbycia się ich z 
Sierakowa. 

Do dnia dzisiejszego KPN nie zrealizował celu uchwały z 1975 roku w odniesieniu do terenów Sierakowa. Kilkudziesięcioletnie za-
niechania urzędników i władz państwowych zajmujących się parkami narodowymi skutkują tym, że obecnie KPN w sposób „taktowny” 
przerzuca problem zamieszkania swoich pracowników i ich rodzin w miejscowości Sieraków na Gminę Izabelin (powstałą w 1995 r.), 
która ma zapewnić lokale komunalne, przeznaczając na ten cel własne środki finansowe z budżetu gminy.

Rdzenni mieszkańcy Sierakowa, którzy zdecydowali się pozostać w gospodarstwach na swojej ziemi, od czasu przyjęcia przez Radę 
Ministrów uchwały z 1975 roku mieli bardzo ograniczone prawa do korzystania ze swojej własności. Na swoich działkach nie mogli się
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budować, rozbudowywać a nawet wykonywać remontów. Nie byli traktowani przez władze publiczne tak samo jak mieszkańcy innych 
miejscowości. Przez kilkadziesiąt lat doprowadziło to do peuperyzacji mieszkańców Sierakowa. 

Na skutek decyzji o włączeniu naszej miejscowości do terenów KPN w 1959 r. oraz podjęciu uchwały nr 139/75 w sprawie wykupu 
gruntów znajdujących się m.in. w Sierakowie znacznie obniżyła się wartość posiadanych przez nas nieruchomości (cena 1 m2 działek 
w Sierakowie kształtuje się na poziomie ok 20-25 zł, podczas gdy w sąsiednim Izabelinie na poziomie 500-800 zł). 

Obecnie mieszkańcy Sierakowa nadal nie mogą w pełni korzystać ze swoich praw do gruntów, których są właścicielami. W wyniku 
tych wieloletnich starań i rozmów wyrażono zgodę na uchwalenie bardzo ograniczonego planu zagospodarowania. Nie było zgody 
na całościowy plan, zaproponowano dwa etapy. Rada Gminy Izabelin dnia 05.03.2014 podjęła uchwałę Nr XXXV/300/2014 o planie 
zagospodarowania przestrzennego wsi Sieraków, Etap I. Uchwalony plan miejscowy objął swym zakresem jedynie zabudowane frag-
menty działek (mieszkańcy nazwali ten plan inwentaryzacją działek). W zasadzie plan ten nie daje możliwości wybudowana nowych 
budynków, chyba że po wyburzeniu dotychczasowych. Mieszkańcy nie mogą także wykorzystać na cele budowlane gruntów niezabu-
dowanych znajdujących się w granicach do 110 m na północ i na południe od ul. Generała Romana Abrahama w Sierakowie. 

Istniejący stan z jednej strony ogranicza możliwość zaspokojenia słusznych potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Sierakowa, a z 
drugiej strony stwarza klimat zawieszenia i niepewności co do ich przyszłości. 

Nadal nie są rozwiązane kwestie dotyczące gruntów znajdujących się poza obszarem objętym planem miejscowym dla Sierako-
wa. Mieszkańcy Sierakowa wielokrotnie występowali w tej kwestii do dyrekcji KPN i do władz, oczekując godziwych zasad wykupu 
ich gruntów. W piśmie z grudnia 2015 roku, kierowanym do Pana Ministra Jana Szyszko, wskazano, że wykup gruntów prywatnych 
znajdujących się w granicach KPN należy rozpatrywać w sposób kompleksowy w odniesieniu do całości gruntów w granicach KPN, ale 
należy nadać wykupywanym gruntom różną rangę: czym innym są bowiem grunty prywatne niezabudowane, a czym innym grunty 
zabudowane i znajdujące się na nich zabudowania mieszkalne. Traktowanie przy wycenie tych wszystkich gruntów jednakowo, jako 
leśnych lub przeznaczonych pod zalesienie jest nieuczciwe wobec ich właścicieli. Gospodarstwa i grunty zabudowane, a istniejące przed 
ustanowieniem granic KPN nie były gruntami leśnymi czy przeznaczonymi pod zalesienie i ich wartość nie była równa gruntom leśnym 
lub gruntom użytkowanych rolniczo. Wykup czy wymiana powinna dać możliwość właścicielom lub ich spadkobiercom, odtworzenia 
dokładnie takiej samej sytuacji mieszkaniowej w innym miejscu (z reguły poza terenem KPN). Oferowane obecnie kwoty za wykup 
działki z domem nie dają możliwości odtworzenia dotychczasowych warunków mieszkaniowych w innym miejscu, czy zakupu nawet 
małej działki spełniającej wymogi budowlane, a co dopiero mówić o budowie czegokolwiek. Rdzenni mieszkańcy Sierakowa nie godzą 
się na to, aby za sprzedane przez nich domy i działki do zasobów KPN otrzymać cenę stanowiącą równowartość kilkunastu drzew, bez 
szansy na stworzenie za ten ekwiwalent dotychczasowych warunków mieszkaniowych. 

Po zmianach ustrojowych sprawa mieszkańców Sierakowa nadal nie została rozwiązana. 
Z problemem dotyczącym uregulowania kwestii związanych z ich gruntami znajdującymi się 
w granicach KPN zwracano się do wielu osób, urzędów i instytucji, m.in.:
1995 r. - poseł Janusz Piechociński (PSL), 
1997r. - Rada Ministrów RP,
1997r. - Prezydent RP,
1997 r. - Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Jan Szyszko,
1997 r. - poseł Krzysztof Oksiuta (AWS-SKL),
1999 r. - Premier Rządu Jerzy Buzek,
2000 r. - NIK Najwyższa Izba Kontroli,
2001 r. - poseł Krzysztof Oksiuta - interpelacja do J. Buzka, 
2001r. - senator Robert Smoktunowicz składa oświadczenie do Ministra Środowiska St. Żelichowskiego i dyrektora KPN J. Misiaka,
2002 r. - Minister Środowiska St. Żelichowski do Longina Pastusiaka Marszałka Senatu o rozwiązanie problemu wsi Sieraków,
2002 r. - senator Robert Smoktunowicz do przewodniczącego Komisji Ochrony środowiska Adama Graczyńskiego,
2003 r. - stanowisko Rady Gminy Izabelin,
2003 r. - poseł Krzysztof Oksiuta (zapytanie poselskie),
2003 r. - minister Środowiska Czesław Śleziak ma wolę podjęcia starań w celu regulacji i wyłączenia Sierakowa z granic KPN,
2003 r. - senator Robert Smoktunowicz,
2004 r. - poseł Krzysztof Oksiuta,
2005 r. - pismo do Ministra Jana Szyszko,
2008 r. - poseł Julia Pitera,
2015 r. - pismo do Ministra Jana Szyszko.

Mieszkańcy stale wnioskują o II etap planu miejscowego, który powinien objąć obszar w pasie 110 metrów na północ i na południe 
od ulicy Generała Romana Abrahama w Sierakowie. W 2015 roku Rada Gminy Izabelin przyjęła stanowisko w sprawie rozwiązania 
problemów wsi, które 30 grudnia 2015 roku przesłała do Ministra Środowiska Jana Szyszko. 

 W czerwcu i wrześniu br. odbyły się spotkania z Podsekretarzem Stanu, Głównym Konserwatorem Przyrody A. Szweda-Lewandow-
skim. Minister nie wyraził zgody na II etap planu zagospodarowania przestrzennego.

Mieszkańcy Sierakowa mają przekonanie, że władze państwowe nadal nie są zainteresowane udzieleniem im pomocy i podjęciem 
działań w celu rozwiązania ich problemu. Ministerstwo Środowiska zachowuje stanowisko wyczekujące, nie dąży do uporządkowania 
sprawy i stworzenia właściwego ładu przestrzennego. 

Z powyższych względów mieszkańcy Sierakowa oczekują podjęcia przez Pana Rzecznika działań wspierających stanowisko miesz-
kańców Sierakowa w zakresie wyłączenia z granic KPN gruntów w granicach do 110 m na północ i na południe od ul. Generała Romana 
Abrahama w Sierakowie.

Mieszkańcy Sierakowa nie są zagrożeniem dla parku narodowego. Byli na tym terenie przed jego powstaniem i chcą w tym miejscu 
żyć godnie i po ludzku. Ich prawa zagwarantowane Konstytucją RP, szczególnie prawo własności, powinny być respektowane przez 
władze, podczas gdy od wielu lat prawa te są ograniczane, naruszone są zasady sprawiedliwości i zasady współżycia społecznego. 

Mieszkańcy proszą Pana Rzecznika jako strażnika wolności i praw człowieka i obywatela o zainteresowanie się ich sprawą i wsparcie 
ich działań związanych z wyłączeniem miejscowości Sieraków z granic Kampinoskiego Parku Narodowego, a w przypadku gdyby nie 
było to możliwe, proszą o pomoc w urealnieniu zasad przyznawania odszkodowań za grunty mieszkańców Sierakowa znajdujące się w 
granicach KPN, tak aby po wywłaszczeniu było możliwe odnowienie istniejącej substancji mieszkaniowej w nowym miejscu zamiesz-
kania.

 Z wyrazami szacunku,
mieszkańcy Sierakowa
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W dniach 28-30 października br. 
na zaproszenie Dyrektora Domu 

Kultury w Mińsku do udziału w Mię-
dzynarodowym Festiwalu „Siła Sło-
wiańskich Serc” do Mińska pojechała 
delegacja Centrum Kultury Izabelin. 
W tej grupie znalazło się pięciu woka-
listów ze Studia Piosenki działającego 
w Centrum Kultury Izabelin. 

Reprezentanci Izabelina wykonali repertu-
ar polskich i zagranicznych wykonawców. 
Wśród nich znaleźli się Czesław Niemen, 
Anna Jantar, Anna German czy Beatlesi. 
Oprócz występów na festiwalu, uczestnicy 

wyprawy mieli trochę czasu na zwiedza-
nie stolicy Białorusi oraz poznanie ośrodka 
kultury w Mińsku. Wrażeń i opinii było co 
nie miara. Nie ukrywam, że byłam bardzo 
ciekawa, na co zwrócili uwagę nasi młodzi 
artyści. Dlatego zadałam im kilka pytań. 

IM: Festiwal miał rangę międzynarodo-
wą. Z jakich krajów byli wykonawcy?
Dorota Mazurek: 
Oprócz Polski byli 
jeszcze artyści 
z Ukrainy, Rosji 
i oczywiście 
z Białorusi.

IM: Jaką muzykę 
śpiewali uczest-
nicy festiwalu, 
a co zaprezentowała grupa  z Izabelina?
Dorota Mazurek: Uczestnikami festiwalu 
były głównie zespoły ludowe i chóry, któ-
re pięknie grały, śpiewały oraz tańczyły. 
Kobiety i mężczyźni, którzy występowali, 
byli rośli, postawni, dobrze zbudowani. 

Wrażenie robiły ich barwne stroje i boga-
te nakrycia głowy. Na mnie wrażenie zro-
biła moc wykonawców. Tam wszystko było 
głośne, ogromne i z niesamowitą werwą. 
Wszystko było z ogromną siłą, dumą naro-
dową, poczuciem, że razem możemy zba-
wić świat. Miałam wrażenie, jakby ci ludzie 
śpiewali już w kołysce, a tę moc wyssali 
z mlekiem matki. Wszystko co robili było 
na 100%. W ich repertuarze były m.in. 
pieśni narodowe, patriotyczne i ludowe. 
A my zaprezentowaliśmy głównie repertuar 
polski. Ja śpiewałam piosenkę Anny Jantar 
„Moje jedyne marzenie”, Krzysztof Mazu-
rek, mój syn, śpiewał „Pod papugami” Cze-
sława Niemena, Emilia Strzelecka wcie-
liła się w Annę German, Ola Matuszczyk  
zaśpiewała „Modlitwę” Bułata Okudżawy, 
a Ola Merchel sięgnęła po repertuar Be-
atlesów „Yesterday”. Chyba się nasze wyko-
nania podobały, bo gdy Krzysztof odbierał 
dyplom dla Polski, to było wielkie „Wow!”.

IM: Co Wam się najbardziej podobało 
na festiwalu w Mińsku?
Krzysztof Mazurek:
Na mnie wrażenie 
zrobiło to, jak  
Białorusini pielę-
gnują swoją kulturę 
narodową. Jak tylko 
wjechaliśmy do 
Mińska, to praktycz-
nie na każdej
ulicy była jakaś placówka kulturalna: teatr, 
filharmonia czy opera. Można było się po-
mylić, bo tych obiektów było bardzo dużo. 
Nam się to udało i 40 minut czekaliśmy nie 
pod tą operą, co trzeba. Na szczęście udało 
nam się odnaleźć resztę grupy (śmiech). 

Białorusini zaglądają do swojej przeszłości 
i korzeni,  mają duże parcie na kulturę i lu-
dowość, zupełnie inaczej, niż to się dzieje 
w Polsce. Gdy byliśmy na dziecięcych wy-
stępach w filharmonii, to okazało się, że 

tam każda szkoła ma po kilka zespołów 
ludowych, w których dzieci tańczą, śpiewa-
ją i grają na instrumentach. To było niesa-
mowite, bo nawet kilkuletnie, przedszkolne 
dzieci występowały z taką pasją, jakby nic 
innego w życiu nie robiły, tylko grały na sce-
nie. Widać, że ta kultura jest im wpajana 
bardzo wcześnie. Dyrektor domu kultury 
„Traktornyj zawod” opowiadał nam, że oko-
ło 1,5 tys. ludzi przychodzi codziennie do 
tego ośrodka na różne zajęcia rozwojowe. 
My byliśmy w nim w niedzielę i zostaliśmy 
po nim oprowadzeni. Byliśmy zdumieni, 
bo każda sala była zajęta i wypełniona po 
brzegi ludźmi (we wszystkich kategoriach 
wiekowych), którzy się czegoś uczyli bądź 
rozwijali swoje pasje. Było z pięć rodzajów 
tańców, sekcja instrumentów dętych, ko-
repetycje z matematyki, klub młodzieżowy 
z pracownią komputerową, sekcja teatralna 
i wiele innych. 

W Polsce młodzi ludzie wolą kopiować za-
chodnie wzorce, a na Białorusi bardziej ce-
nią to, co jest ich własne, rdzenne, mają 
większe poczucie narodowościowe i miłość 
do swojej ojczyzny. I to widać na ulicach, 
gdzie jest zdecydowanie mniej sieciówek 
np. Mc Donaldów, KFC, kawiarni czy marko-
wych sklepów.  Przy  drogach stoją banery 
z napisami “Kocham Białoruś” i to jest taka 

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
„SIŁA SŁOWIAŃSKICH SERC” 

W MIŃSKU NA BIAŁORUSI

Dom Kultury „Traktornyj Zawod“w Mińsku

Teatr Opery i Baletu
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prawdziwa, dobra i patriotyczna miłość do 
ojczyzny. Nie wyczułem w tym żadnej pro-
pagandy. 

Aleksandra 
Matuszczyk:
Bardzo mi się tam 
podobało, a wspo-
mnienia zostaną 
na długo. Urzekło 
mnie podejście 
organizatorów 
i uczestników.
Wszyscy sobie nawzajem pomagali, bawili 
się, nie szczędzili miłych słów. Miałam wra-
żenie, jakbym znała się z tymi ludźmi parę 
lat, a nie zaledwie kilka godzin. 
Festiwal był bardzo dobrze zorganizowany. 
Występy przyjmowane były wielkimi owa-
cjami. Publiczność doskonale znała pieśni, 
widać było, że pielęgnują tradycję. Sam 
Dom Kultury posiada 25 zespołów ludo-

wych, a na zajęcia przychodzi tam dziennie 
1500 osób chcących uczyć się tańca, śpie-
wu, gry i wielu innych rzeczy.

Ola Merchel: 
Mi najbardziej po-
dobały się występy 
najmłodszych 
kilkuletnich dzieci, 
które śpiewały 
i tańczyły lepiej 
niż ja (śmiech). 
Fajni byli też sami 
ludzie, którzy zawsze byli weseli, uśmiech-
nięci, optymistycznie nastawieni i chętni do 
zabawy. My w porównaniu do nich byliśmy 
trochę ponurzy. 

IM: Co dla Ciebie było inne i nowe na 
Białorusi?
Dorota Mazurek: Ja zwróciłam uwagę na 
wielkie przestrzenie i stosunkowo mało lu-
dzi, bardzo szerokie ulice, ogromne parki, 
dużo obiektów i hal sportowych, budynki 
wyglądające jak gmachy i wszędzie królują-
cy Włodzimierz Lenin. Jest Plac Lenina, gi-
gantyczne pomniki Lenina, stacje metra Le-
nina, a na stoiskach z pamiątkami gadżety 
z wizerunkiem właśnie W. Lenina i J. Sta-
lina. Byliśmy też na małych zakupach w 
centrum handlowym, ceny podobne jak w 
Polsce.

Krzysztof Mazurek: Kiedy byliśmy na 
krótkiej objazdowej wycieczce po Mińsku, 
spodobała mi się również dbałość o zabytki, 
i to nie tylko te białoruskie, ale o wszystkie, 
które stoją na ich terenie. Byliśmy między 
innymi w bardzo zadbanym kościele wy-
budowanym przez polskiego ziemianina 
Edwarda Woyniłłowicza. Ciekawostką była 
droga krzyżowa (płaskorzeźby w drewnie) 
podpisana w języku białoruskim przy użyciu 
alfabetu łacińskiego. Odwiedziliśmy starą 
cerkiew i Plac Lenina. Inne było też to, że 
ludzie żyją tam dniem dzisiejszym. W myśl 

przysłowia Horacego „Carpe diem”, chwytaj 
dzień. Robią wrażenie, jakby nie przejmo-
wali się tym, co powiedzą inni i co będzie 
jutro. Ważne jest to, by jak najlepiej prze-
żyć i wykorzystać tę chwilę.

Ola Merchel: Wrażenie zrobiła na mnie 
sama stolica Białorusi. Nasza Warszawa łą-
czy stare i nowe. Są nowoczesne budynki 
i wiekowe kamienice, a w Mińsku jakby czas 
się zatrzymał. Miasto daje odczucie, jakby 
od wielu lat nic się w nim nie zmieniło. 
Ogromne pomniki, ogromne ulice, wszystko 
takie duże.

IM: Dziękuję wszystkim za rozmowę.

I tak z pierwszej ręki otrzymaliśmy 
dawkę ciekawych informacji, co sły-
chać u naszych sąsiadów zza miedzy  
i jakie są różnice w postrzeganiu 
świata pomiędzy Polakami a Białoru-
sinami.

Iwona Mazurek
zdjęcia: Janusz Marciniak

Delegacja z Izabelina przed Parlamentem
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Koncerty z okazji Narodowego Święta Niepodległości
w Centrum Kultury Izabelin
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KONKURS 
„MOJE MIEJSCE NA ZIEMI” 
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

W dniu 5 listopada 2016 roku 
w Centrum Kultury Izabelin od-

było się oficjalne zakończenie konkur-
su gminnego „Moje miejsce na Ziemi”

Nagrody laureatom wręczyła Pani Dyrektor 
Szkoły dla klas 4-6 – Anita Fieducik. Kon-
kurs składał się z dwóch kategorii – można 
było publikować fotografie ukazujące pięk-
no naszego sąsiedztwa lub wykonać projekt 
muralu do szkolnej stołówki. Obie katego-
rie cieszyły się wysoką frekwencją wśród 
uczestników i głosujących. Mamy nadzieję, 
że była to dla nich dobra zabawa, ponie-
waż po raz pierwszy mieliśmy szansę sami 
wybierać zwycięzców, dzięki internetowej 
platformie do głosowania. 

Wybór publiczności w kategorii fotografia: 
Marysia Poniatowska za zdjęcie «Przyjem-
na gra» – I miejsce, Ola Stachowicz zdję-
cie «Dmuchawiec» – II miejsce, Helena 
Maciuszko za «Słoneczniki po ulewie» – III 
miejsce. Wybór publiczności w kategorii 
Mural: Alicja Urbańska, Klaudia Ogórek, Zu-
zanna Ogórek projekt «JarzynaPowerMan» 
– I miejsce, Marianna Łuczak projekt «Ko-
lorowy ptak – Paw z warzyw» – II miejsce, 
Weronika Orlińska projekt «Owoce i warzy-
wa» – III miejsce.

Jury składające się z przedstawicieli szkoły, 
uczniów i rodziców wybrało projekt, który 

zostanie odwzorowany na ścianie stołówki. 
Jest to praca Weroniki Rochowieckiej «Ja-
rzyna Power».
Oprócz nagród za trzy pierwsze miejsca 
przyznano wyróżnienia dla prac, które dzięki 
swojej urodzie ozdobią ściany szkolnych ko-
rytarzy. Wśród nich są: Aleksander Kamiń-
ski «Drzewo», Edyta Poniatowska «Miejsce 
do odpoczynku», Emilia Tomczak Stosiak, 
Gabrysia Zatorska «Piękno zaklęte w dyni», 
Marysia Poniatowska «Jesienne drzewo», 
«Tulipan», «Odpoczynek», «Mazurek na 
wierzbie», «Ważka», «Ptak» , «Wgrana», 
Antonina Strychalska «Suchar», «Jesien-
ne liście», Olga Cackowska «Tajemniczy 
ogród», «Kwiatek, jak kwiatek :) Ładny», 
Paulina Nowicka «Kolorowy las», Szymon 
Sokołowski «Pies w lesie», «Latająca Sza-
kira», Helena Maciuszko «Słoneczka ostat-
nie dni», «Słonecznikowa mozaika», Tosia 
Kornatowska «Na kościelnej drodze», Anna 
Zaręba «Ni pies ni wydra, ale uśmiechnij 
się», «Nie koziołek nie biedronka», Róża 
Tomaszewska «Warzywniak pod dębem», 
Jędrzej Fotek «Jarzyna power game», Lena 
Pielak, Matylda Karska «Demonstracja wa-
rzyw», Magda Lisicka «Niech moc będzie 
z warzywami», Oliwia Nowicka «Tęcza wa-
rzywno owocowa», Weronika Fotek «Jutro 
znowu pomidorowa». 

Wszystkie prace były wyeksponowane 
przez tydzień w Centrum Kultury Izabelin, 
obecnie zostały przekazane Szkole. Można 
je również oglądać na stronie: 
www.konkurs.stres-irs.org. 

Konkurs został zrealizowany dzięki inicja-
tywie grupy rodziców uczniów ze szkoły 
w Izabelinie i miał na celu integrację lokal-
nej społeczności w tym dzieci i młodzieży 
oraz budowanie odpowiedzialności za dobro 
wspólne jakim jest między innymi budynek 
szkoły. W Izabelinie mieszka wiele rodzin 

z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkol-
nym, dlatego skupianie działań lokalnej 
społeczności wokół szkoły jest jak najbar-
dziej zasadne i potrzebne. Dzięki udziałowi 
w konkursie być może udało się czasem 
spojrzeć na otoczenie inaczej niż na co 
dzień, tak by dostrzec to nieoczywiste pięk-
no, które nas otacza, a które często omija-
my. Dzielimy wspólną przestrzeń publiczną 
i jej estetyka jest sumą naszych wyborów, 
ponieważ możemy mieć wpływ na to jaka 
ona jest.

„Przestrzeń, w której mieszkamy, pracujemy 
i uczymy się, ma na nas niebywały wpływ. 
Przestrzeń w szkole powinna sprzyjać kre-
atywności, wymianie myśli, ułatwiać komuni-
kację i wzmacniać pracę zespołową. Dobrze 
zaplanowana przestrzeń szkolna przekłada 
się na lepszą współpracę między uczniami, 
na postawy uczniów skierowane na realiza-
cję zadań oraz na zmniejszenie liczby proble-
mów związanych z zachowaniem uczniów.” 
(www.szkoławspolpracy.pl). 

Organizatorem konkursu była lokalna Fun-
dacja „Instytut Redukcji Stresu”, projekt 
współfinansowany przez Gminę Izabe-
lin, realizowany w partnerstwie ze Szkołą 
w Izabelinie oraz Centrum Kultury Izabelin.
Organizator dziękuje wolontariuszkom, któ-
re pracowały przy realizacji tego przedsię-
wzięcia: 

Pani Małgorzacie Komorowskiej Fotek, Pani 
Katarzynie Castellini, Pani Joannie Śledziń-
skiej oraz Pani Dianie Banach. Wszystkim 
uczestnikom dziękujemy za udział i włożone 
serce, wszystkie prace były piękne. Dzięki 
Waszym głosom szkolna stołówka i korytarz 
będą wyglądały na pewno ciekawiej.

Justyna Karska
Fundacja Instytut Redukcji Stresu

MAM GRAĆ...? 
Spotkanie z Czesławem Majewskim w Centrum Kultury Izabelin

Spotkanie z popularnym i lubianym artystą odbyło się 4 listopada i upłynęło 
w sympatycznej atmosferze. Pan Czesław opowiadał różne zabawne anegdotki 

ze swego artystycznego życia, a w międzyczasie przygrywał także na pianinie. Roz-
bawił publiczność piosenką „Szła dzieweczka do laseczka”, którą zagrał w różnych 
stylach muzycznych (na rockowo, na jazzowo, w stylu samby itp.). Ciekawe były 
historie o współpracy z Violettą Villas, której przez dłuższy czas pan Czesław akom-
paniował. Na sali, wśród publiczności znalazła się także aktorka - pani Izabella Olej-
nik, która wspomniała swoje recitale, w których towarzyszył jej właśnie nasz gość.

Karolina Dubaniewicz
fot. Janusz Marciniak

Koncerty z okazji Narodowego Święta Niepodległości
w Centrum Kultury Izabelin
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XIX SESJA RADY GMINY IZABELIN

W dniu 26 października 2016 r.  
odbyła się XIX sesja Rady Gmi-

ny Izabelin. 

Sesję otworzyła, porządek obrad i protokół 
z poprzedniej sesji Rady Gminy przyjęła 
przewodnicząca Grażyna Zielińska.
Sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy 
w okresie między sesjami złożyli przewodni-
czący poszczególnych komisji a informację 
o pracy Urzędu Gminy i Wójta między se-
sjami złożył Witold Malarowski.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy 
Izabelin przedstawiła informację dotyczącą 
analizy oświadczeń majątkowych radnych 
za rok 2015, a Wójt swoją dotycząca analizy 
oświadczeń majątkowych za rok 2015

Radni podjęli następujące uchwały:

*Uchwała nr XIX/150/16  
(9 za / 4 przeciw /1 wstrzymał się) w spra-
wie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Izabelin na lata 2016-2023.

*Uchwała nr XIX/151/16   
(9 za / 4 przeciw / 1 wstrzymał się) w spra-
wie zmiany uchwały budżetowej na rok 
2016 Gminy Izabelin.

*Uchwała nr XIX/152/16   
(14 za / 0 przeciw / 0 wstrzymał się) 
w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości. Określa się na-
stępujące stawki podatku od nieruchomości 
obowiązujące na terenie Gminy Izabelin:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej bez względu na sposób zakla-
syfikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków – 0,85 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojący-
mi lub wodami powierzchniowymi płynący-
mi jezior i zbiorników sztucznych  – 4,51 zł 
od 1ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego – 0,35 zł od 1 m² po-
wierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej – 21,00 zł od 
1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-

wanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 
1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń – 4,50 
zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego – 4,50 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

*Uchwała nr XIX/153/16   
(14 za / 0 przeciw / 0 wstrzymał się) 
w sprawie przyjęcia informacji o stanie 
realizacji zadań oświatowych za rok szkol-
ny 2015/2016 Gminy Izabelin. Zgodnie  
z zapisem art. 5a ust. 4 ustawy o systemie 
oświaty (Dz. U. 2015 r., poz. 2156, z późn. 
zm), Wójt Gminy Izabelin przedstawia Ra-
dzie Gminy Izabelin informację o stanie re-
alizacji zadań oświatowych za poprzedni rok 
szkolny 2015/2016. Przedmiotową uchwałę 
przyjmuje się celem przedstawienia sytuacji 
oświatowej w Gminy Izabelin.   

*Uchwała nr XIX/154/16   
(13 za / 0 przeciw / 0 wstrzymał się)  
w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/140/16 
Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 
2016r. w sprawie  przekształcenia  Biura 
Obsługi Finansowej w Izabelinie w Cen-
trum Usług Wspólnych Izabelin. Uchwałą 
Nr XVIII/140/16 w sprawie przekształce-
nia  Biura Obsługi Finansowej w Izabeli-
nie w Centrum Usług Wspólnych Izabelin 
została powołana nowa jednostka organi-
zacyjna Gminy, której głównym zadaniem 
jest prowadzenie obsługi Zespołu Szkół 
w Izabelinie oraz przedszkoli gminnych. 
Podstawowym zadaniem Centrum jest ob-
sługa administracyjna, finansowa i organi-
zacyjna wyżej wskazanych jednostek orga-
nizacyjnych Gminy zaliczonych do sektora 
finansów publicznych. W chwili obecnej na-
leży doprecyzować inne zadania Centrum, 
co jest przedmiotem niniejszej uchwały.

*Uchwała nr XIX/155/16    
(14 za / 0 przeciw / 0 wstrzymał się) 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/106/16 
Rady Gminy Izabelin z dnia 27 stycznia 
2016 r. w sprawie ustanowienia stypendiów 
sportowych dla osób fizycznych za osiągnię-
te wyniki sportowe, określenia zasad i trybu 
przyznawania i pozbawiania oraz ustalania 

wysokości stypendiów sportowych w Gmi-
nie Izabelin. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 
r. o sporcie przewiduje w art. 31 ust. 1, że 
jednostki samorządu terytorialnego mogą 
ustanawiać i finansować okresowe stypen-
dia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia 
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe. W ust. 3 został zawarty przepis, 
że organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego określa w drodze uchwa-
ły szczegółowe zasady, tryb przyznawania 
i pozbawiania stypendiów sportowych, na-
gród i wyróżnień biorąc pod uwagę znacze-
nie danego sportu dla tej jednostki samo-
rządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik 
sportowy. Przedmiotowa Uchwała została 
podjęta w dniu 27 stycznia 2016 r. Obec-
nie wystąpiła konieczność doprecyzowanie 
niektórych jej przepisów. Najważniejszym 
jest uściślenie okresu, w którym sportowiec 
osiągnął wysokie wyniki sportowe brane 
pod uwagę przy przyznawaniu stypendium 
sportowego. Niniejsze wyniki powinny zo-
stać osiągnięte w roku poprzedzającym rok, 
w którym wypłacane będzie stypendium – 
aby stypendium było wykorzystane na cele 
związane ze sportem. 

*Uchwała nr XIX/156/16  
(9 za / 0 przeciw / 5 wstrzymał się) w spra-
wie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 
przetargu nieograniczonego nieruchomości 
stanowiącej działki ewidencyjne nr 69/4 
i 74/1 oraz nieruchomości stanowiącej 
działki ewidencyjne nr 75/2 i 78/1 położone 
w obrębie Izabelin gmina Izabelin. Działki 
nr ew. 69/4, 74/1, 75/2, 78/1 stanowią wła-
sność Gminy Izabelin. Działki objęte są usta-
leniami obowiązującego planu: miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego wsi 
Izabelin Północny zatwierdzonego uchwałą 
Rady Gminy Izabelin Nr IX/53/2003 z dnia 
25 czerwca 2003 r. Przedmiotowe działki 
położone są na terenie przeznaczonym pod 
zabudowę jednorodzinną o charakterze re-
zydencyjnym. 

*Uchwała nr XIX/157/16 
(14 za / 0 przeciw / 0 wstrzymał się) 
w sprawie przyjęcia protokółów kontroli Ko-
misji Rewizyjnej. Zgodnie z paragrafem 80 
ust.2 Statutu Gminy Izabelin (Uchwała Nr 
XVI/124/04 Rady Gminy Izabelin z dnia 21 
stycznia 2004r.) protokół kontroli jest przed-
stawiany Radzie, która podejmuje uchwałę 
o jego przyjęciu lub odrzuceniu.  

Iwona Mazurek
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INTERWENCJE 
OCHOTNICZYCH 

STRAŻY POŻARNYCH 
W GMINIE IZABELIN 

w październiku 2016

W miesiącu październiku piętnaście razy syreny 
strażackich samochodów wzbudzały niepokój 

mieszkańców.

Załogi OSP podejmowały interwencje przy dwóch pożarach, 
przy dwunastu miejscowych zagrożeniach, w tym w siedmiu 
przypadkach przy usuwaniu drzew i gałęzi stanowiących za-
grożenie podtopieniami budynków spowodowanymi przez 
budowę tam przez bobry. Na ulicy Sienkiewicza w Izabelinie 
B usunięto gniazdo os w podsufitce dachowej w budynku 
mieszkalnym. W Truskawiu przy ul. 3 Maja oraz w Laskach 
przy ul. Sokołowskiego udzielono pomocy załogom pogotowia 
ratunkowego w przypadku podejrzenia zatrucia dymem mało-
letniego dziecka oraz osoby dorosłej spowodowanej niespraw-
nością techniczną urządzenia podtrzymującego pracę serca. 
W obydwu przypadkach, nie obyło się bez konieczności trans-
portu ich do szpitala. W Izabelinie C przy ul. Grzybowej paliły 
się sadze w przewodzie kominowym. Na ulicy Projektowanej 
palił się samochód dostawczy marki Volkswagen, który spalił 
się prawie doszczętnie. Zanotowano również w Laskach jeden 
alarm fałszywy spowodowany nieumyślnie.

STRAŻACY OSTRZEGAJĄ!

Zbliża się zima! rozpoczyna się sezon grzewczy, a ra-
zem z nim wzrasta zagrożenie pożarowe w budyn-

kach mieszkalnych, gospodarczych i innych, w których 
znajdują się urządzenia i instalacje do ogrzewania. 
Przyczynami pożarów może być zapalenie się sadzy w przewo-
dach kominowych, które nie były usunięte. Iskry z palącej się 
sadzy mogą w przypadku popękanych ścian kominów przedo-
stać się na poddasze budynku lub pomieszczeń piwnicznych, 
gdzie często gromadzone są różne palne przedmioty, powodu-
jąc ich zapalenie i powstanie pożaru. Tlenek węgla popularnie 
zwany czadem występuje i gromadzi się w pomieszczeniach, 
gdzie jest brak skutecznej wentylacji. Przyczyną tego zjawiska 
może być blokowanie, zatykanie kratek wentylacyjnych, za-
nieczyszczone przewody wentylacyjne w trzonie kominowym. 
Czad to cichy zabójca! Bezwonny, bezbarwny i toksyczny po-
woduje zatrucia ludzi, bardzo często śmiertelne. Obowiązkiem 
właściciela (zarządcy) budynku jest również minimum raz 
w roku sprawdzić szczelność instalacji gazowej. Mieszanina 
lżejszego od powietrza gazu ziemnego metanu z powietrzem 
w ilości ok. 1% stwarza mieszaninę wybuchową i przy naj-
mniejszym bodźcu energetycznym grozi wybuchem, co może 
spowodować zniszczenie budynku i ofiary w ludziach. Powyż-
sze dotyczy również urządzeń i instalacji na gaz propan bu-
tan(cięższego od powietrza) gromadzonego w butlach. Dolna 
granica wybuchowości wynosi ok. 3% 

płk mgr inż. Edward Gierski

Z ŻYCIA GMINYZ ŻYCIA GMINY

WÓJT
GMINY IZABELIN
woj. mazowieckie

Izabelin, dnia 24 października 2016 r.

L. dz. UAG. 6722.10.2016.JS

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 778 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 ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tj. Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podję-
ciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu  25 maja 2016 r. uchwały 
Nr XVI/129/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi  
Hornówek część E oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb 
przedmiotowego planu miejscowego.

Obszar objęty projektem planu ograniczony jest:
- od północy: od północno-zachodniego narożnika działki nr 
305 dalej południową granicą ul. 3 Maja (działki Nr 526 z ob-
rębu Izabelin) do północno-wschodniego narożnika działki nr 
189/3;
- od wschodu: od północno-wschodniego narożnika działki nr 
189/3, wschodnią granicą działek nr 189/3, 189/4, 189/5, 191/8 
do południowo-wschodniego narożnika działki nr 191/8;
- od południa: dalej południową granicą działki nr 191/8 do jej 
południowo-zachodniego narożnika, do południowo-wschodnie-
go narożnika działki nr 87/3 i dalej południową granicą działki 
87/3 do jej południowo zachodniego narożnika, dalej linią prostą 
południowymi granicami działek 83/4, 80, linią prostą na drugą 
stronę ulicy Pietkiewicza, dalej południową granicą działki 74 
do jej południowo-zachodniego narożnika, dalej do południowo-
-wschodniego narożnika działki nr 69 i dalej południową granicą 
działki 69 do jej południowo-zachodniego narożnika, dalej do 
południowo-wschodniego narożnika działki nr 67/15 i dalej po-
łudniową granicą działki 67/15 do jej południowo-zachodniego 
narożnika, dalej do południowo-wschodniego narożnika działki 
nr 222/2 i dalej południową granicą działek 222/2, 221/2, 61/2, 
305 do południowo-zachodniego narożnika działki 305;
- od zachodu: dalej wschodnią granicą działki nr 304 (ul. Ja-
niny i Anieli Miazgowskich) do północno-zachodniego narożnika 
działki nr 305.

Granice obszaru objętego projektem planu oznaczone zostały 
na załączniku graficznym do w/w uchwały, który dostępny jest 
na stronie internetowej Gminy Izabelin pod adresem: 
www.bip.izabelin.pl  w zakładce „zagospodarowanie przestrzen-
ne”,  „dokumenty w trakcie sporządzania”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego 
planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowi-
sko. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz numer działki, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do pro-
tokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. 
o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 
262 z późn.zm.) na adres: 
Wójt Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, e-mail:  
izabelin@izabelin.pl  lub k.stanczyk@izabelin.pl  w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 23 grudnia 2016 r.

Osoby składające wnioski drogą elektroniczną otrzymają infor-
mację zwrotną potwierdzającą wpływ i zarejestrowanie wniosku 
w dzienniku korespondencyjnym Urzędu Gminy Izabelin.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy 
Izabelin. 
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KARATE DAŁO MI PEWNOŚĆ SIEBIE, 
POKORĘ I SZACUNEK…
z Dominikiem Seroką - instruktorem karate w Centrum Kultury 
Izabelin - rozmawiała Iwona Mazurek

Jest Pan dwukrotnym mistrzem świata 
i czterokrotnym mistrzem Europy w ka-
rate. Od czego zaczęła się Pana przy-
goda z tym sportem?
W pierwszej klasie podstawówki miałem 
marzenie, by zacząć trenować karate.  
W tamtych czasach były modne filmy 
o sztukach walki  z Brucem Lee  i Jackie 
Chanem. Ci aktorzy byli moimi idolami 
i gwiazdami, chciałem być jak oni i ich na-
śladować. Jednak rodzice stwierdzili, że jest 
jeszcze za wcześnie, bo  najpierw trzeba 
przejść przez przygotowania do pierwszej 
komunii . Jednak w trzeciej klasie nastąpił 
wielki początek mojej przygody z karate, 
mama zapisała mnie na zajęcia i tak się to 
wszystko zaczęło.

Czy w tej chwili jest Pan tylko trenerem 
karate czy również zawodnikiem? 
W ostatnim roku wstrzymałem się z rywa-
lizacją sportową, ale w moich planach jest 
powrót na matę jako zawodnik w 2017 roku, 
ponieważ  karate stało się sportem olimpij-
skim i za cztery lata będą rozgrywki, a moim 
marzeniem jest udział w olimpiadzie. 

W jakim klubie Pan trenuje?
Aktualnie z moim przyjacielem  Piotrem 
Słabym tworzymy klub Mazowiecka Szko-
ła Walk Kuma-de. Mamy dwie filie, jedną 
w Izabelinie i drugą w Sochaczewie. To wła-
śnie tam prowadzimy zajęcia karate. Jeśli 
chodzi o moją osobę, to muszę przyznać, 
że jak do tej pory miałem chyba z piętnastu 
nauczycieli karate. Ja pochodzę z Łomży 
i już tam jako dziecko, miałem znakomi-
tych Sensei’ów. Później jeździłem do Kolna 
i Warszawy, ale tak naprawdę muszę przy-
znać, że w całej Polsce i Europie mam swo-
ich znakomitych nauczycieli, którzy dołożyli 
swoją cegiełkę do mojego rozwoju.

Co Panu dał ten sport?
Karate dało mi pewność siebie, pokorę, sza-
cunek i dystans do świata.  Jest w sporcie 
wiele takich cech, które kształtują charak-
ter. Ja na przykład z urwisa i nadpobudli-
wego dziecka, którym byłem,  stałem się 
stonowanym człowiekiem. Co prawda nadal 
nie mogę usiedzieć na miejscu, ale to już 
inna kwestia (śmiech). Karate traktuję jako 
coś więcej niż sport czy pasję. Dla mnie 
to jest sztuka walki, która związana jest 
z pewnym stylem życia, ale także z pew-
ną  drogą przez życie, która je ułatwia. 
Pomaga w komunikowaniu się z ludźmi, 
nawiązywaniu nowych znajomości. Był taki 
czas w mojej karierze, że nawet dwa razy 
w miesiącu jeździłem na zawody sportowe 
po całej Europie. Tam poznałem wiele osób 
z Rumuni, Cypru czy Serbii,  którzy do dziś 
są moimi przyjaciółmi. Jednak poznawanie 
siebie na macie, pozwala nam dostrzec to, 
co w nas prawdziwe (to, jak się zachowu-
jemy, co sobą reprezentujemy), a nie to co 
o sobie mówimy. Dzięki temu wiemy z kim 

tak naprawdę mamy do czynienia. 

Od 2016 roku prowadzi Pan zajęcia ka-
rate dla dzieci w naszym Centrum Kul-
tury. Od jakiego wieku najlepiej zaczy-
nać treningi? 
W naszej sekcji zaczynamy treningi  od pią-
tego roku życia. Są one prowadzone głów-
nie w formie zabawy. W latach 80-90 tych 
było w Polsce i Europie takie przekonanie, 
że treningi należy zaczynać w 14 roku ży-
cia, bo nasz organizm jest już ukształto-
wany, nie rośnie  tak szybko jak wcześniej, 
a nasze kości i stawy są  już w takim stanie, 
że trudno jest je zdeformować. Jednak dziś 
treningi zaczyna się znacznie wcześniej, 
przemycamy podstawy i filozofię sztuk 
walki i jesteśmy w stanie wychować  sobie 
fajnych zawodników. Jest też inne prze-
konanie, że droga z karate zaczyna się od 
stopnia mistrzowskiego i  czarnego pasa. 
Wtedy dopiero można mówić o poznaniu 
tej filozofii.

Co tak małym dzieciom daje ten sport?
Karate jako sport  jest jednym z najlepiej 
rozwijających zajęć fizycznych, jeśli chodzi 
o koordynację ruchową m.in. skoczność, 
zwinność czy  zręczność  (podobnie zresztą 
jak zapasy i pływanie). Karate to są zajęcia 
ogólnorozwojowe, bo wojownik - karateka 
musi być przestronny. Ja sobie żartuje, że 
to musi być taki murarz, tynkarz, akroba-
ta (śmiech). W nasze treningi wplatamy 
bardzo dużo akrobatyki i gimnastyki, żeby 
w odpowiednim momencie dzieci prawi-
dłowo się rozwijały. Są specjalne tabele, 
które pokazują w jakim wieku, jakie ćwi-
czenia powinny być wykonywane do pra-
widłowego rozwoju. Kolejną  sprawą  jest 
to, że podczas treningów dzieciaki mogą 
się wyszaleć i są  dużo spokojniejsze 
w domu czy szkole. Poza tym,  uczestnicząc 
w treningach tworzą wspólnotę, grupę lu-
dzi o podobnych zainteresowaniach i stylu 
życia. Z własnego doświadczenia wiem, że 
przyjaźnie, w których łączy ludzi wspólna 
pasja są najbardziej trwałe. Tworzy się spe-
cyficzny  krąg, w którym ludzie czują się jak 
w rodzinie. Gdziekolwiek pojadą łączą  ich 
wspólne wartości i pewna przewidywalność 
w zachowaniu. Karateka szanuje karatekę, 
bo to jest część społeczności aktywnej. 
Oczywiście małym dzieciom potrzebne jest 
wsparcie rodziców. Ja takie wsparcie do-
stałem. Był taki moment, kiedy tata woził 
mnie na treningi dwa razy w tygodniu po 
30 kilometrów, żebym mógł się rozwijać. 
Jestem bardzo wdzięczny moim rodzicom 
za to poświęcenie. 

Czy jest to sport tylko dla chłopców czy 
dziewczynki też mogą trenować?
Absolutnie dla wszystkich. My w sekcji 
w Izabelinie mamy pięć dziewczynek.

Jakie ma Pan plany jeśli chodzi o grupy 

w Izabelinie. Czy dzieci trenują tylko dla 
siebie czy chce je Pan przygotować  do 
jakiś zawodów?
Zdecydowanie zawody, ponieważ jest to 
nieodłączna część treningu. Bardzo waż-
ną umiejętnością jest  nauka wygrywania  
i przegrywania, którą młodzi zawodnicy 
powinni wcześniej czy później nabyć. Już 
w grudniu w Izabelinie będą pierwsze za-
wody, na które chcemy zaprosić zaprzyjaź-
nione sekcje, żeby dzieci zobaczyły jak to 
wszystko wygląda. A później jak wszystko 
dobrze pójdzie, to będziemy szkolić mło-
dych olimpijczyków.

Wow, czyli wielkie plany przed nami?
No tak, droga do igrzysk olimpijskich zosta-
ła otwarta, czekaliśmy na to 14 czy 16 lat, 
ale wreszcie się udało. Lekko nie będzie, 
ale dzieci to nasza przyszłość, więc  jeśli się 
nimi dobrze pokieruje, to za kilka lat będzie-
my mogli być z nich dumni.

A co z dorosłymi ludźmi, czy ma Pan im 
coś do zaoferowania?
Na przykład zajęcia Fitness Fight, które 
mają na celu nie tylko aktywność fizycz-
ną, ale także podwyższanie świadomości 
ludzi, że z każdej sytuacji jest jakieś wyj-
ście. Dzięki nim w sytuacji zagrożenia będą 
w stanie się obronić. Poza tym,  podczas 
tych treningów dobrze się bawimy, a także 
angażujemy wszystkie mięśnie w aktyw-
ności fizycznej. Kolejną sprawą jest nauka 
elementów samoobrony, które dają czło-
wiekowi większą pewność siebie, że  może 
i potrafi  zadbać o siebie.  

Jakie ma Pan marzenia?
Jak już wcześnie wspomniałem  moim ma-
rzeniem  jest pojechać na olimpiadę, a tak-
że posiadać  w przyszłości swoje Dojo, czyli 
halę treningową, gdzie będę miał swoich 
uczniów i będę im przekazywał swoją wie-
dzę. Chciałbym być kiedyś nieskazitelnym 
wzorem do naśladowania. I choć wiem, że 
to może być trudne, to mimo to nie ustaję 
w swoich marzeniach i dążeniach do celu. 

Dziękuję za rozmowę i życzę spełnienia 
wszystkich marzeń
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Z ŻYCIA GMINYSPORT

CIĘŻKA PRACA ZAWSZE SIĘ OPŁACA…
z Olgą Shpommer - instruktorem akrobatyki, gimnastyki artystycznej 
i lekkoatletyki w Centrum Kultury Izabelin - rozmawiała Iwona Mazurek

Od 2008 roku jest Pani wicemistrzynią 
świata w biegach przełajowych. Od cze-
go zaczęła się Pani miłość do sportu?
Jeszcze jako dziecko byłam aktywna. Mi-
łość do sportu zaszczepił mi mój nauczyciel 
wychowania fizycznego w szkole podsta-
wowej, który pod koniec roku zawsze robił 
nam testy sprawnościowe. Okazało się, że 
byłam najszybsza, najzwinniejsza, miałam 
najlepsze wyniki i to mnie popchnęło do 
doskonalenia aktywności fizycznej. Pod-
czas zawodów, gdzie reprezentowałam 
swoją szkołę, poznałam swojego przy-
szłego trenera, zaproponowano mi jedną 
z najlepszych szkół sportowych na Ukrainie. 
W bardzo krótkim czasie zaczęłam odnosić 
sukcesy sportowe. I właśnie od tego zaczę-
ła się moja przygoda ze sportem.

Jak długo Pani trenuje, w jakim klubie 
i jakie są Pani największe osiągnięcia 
sportowe?
Na początku trenowałam w szkole sportowej 
Olimpijskiego Rezerwu w Tarnopolu, w miejscu 
mojego urodzenia. W wieku 17 lat osiągnęłam 
największy sukces w moim dotychczasowym 
życiu sportowym. Reprezentując moją ojczy-
znę Ukrainę na międzynarodowych zawodach 
sportowych, zdobyłam tytuł wicemistrzyni 
świata w biegach przełajowych. Ten sukces 
kosztował mnie wiele pracy i mnóstwo wy-
rzeczeń. Nie miałam tradycyjnego dzieciństwa 
jak moi rówieśnicy, ale ciężka praca popłaca 
i tylko dzięki niej można zrealizować swoje 
cele. Potem już w Polsce na studiach w klubie 
AZS-AWF Warszawa, moim trenerem był An-
drzej Wołkowycki. Szło mi bardzo dobrze, ale 
wystąpiło kilka czynników, które nie pozwoliły 
mi startować w zawodach, w których repre-
zentowałabym Polskę i moją uczelnię. Jednym 
z tych powodów był brak pozwolenia od Fe-
deracji Lekkiej Atletyki na Ukrainie, ponieważ 
byłam w kadrze narodowej Ukrainy. W obliczu 
tych utrudnień zrezygnowałam z treningów, 
skupiłam się na edukacji i studiowaniu wycho-
wania fizycznego, co nie było wcale takie pro-
ste, bo miałam dosyć sporą barierę językową.

Czym obecnie się Pani zajmuje?
Obecnie studiuję na Akademii Wychowania 
Fizycznego w Warszawie (ostatni semestr), 
realizuję się zawodowo, wychowuję dziecko. 
Organizuję imprezy rekreacyjno-sportowe dla 
dzieci. Teraz, kiedy pracuję wiem, że dobrze 
wybrałam kierunek studiów i staram się reali-
zować w tym na jak najwyższym poziomie.

Pracuje Pani jako trener?
Tak, jestem trenerem i instruktorem spor-
towym. Jestem założycielką Klubu Biegacza 
„Izabelin biega”, mamy swoją stronę na FB 

i tam o wszystkim informujemy, także ser-
decznie zapraszam. 
W Centrum Kultury Izabelin pracuję jako in-
struktor i prowadzę dla dzieci zajęcia z lekko-
atletyki, akrobatyki i gimnastyki artystycznej.

Co dają te zajęcia dzieciom, w czym im 
mogą pomóc?
Przede wszystkim poprzez te dyscypli-
ny sportowe dzieci rozwijają się fizycznie 
i umysłowo, kształtują swój charakter, ale 
też piękną, prawidłową sylwetkę. W mojej 
pracy podkreślam, poprawiam i doskonalę 
umiejętności motoryczne dzieci.

Od jakiego wieku najlepiej zaczynać 
treningi?
Tak naprawdę jak najwcześniej. Ważne jest 
jednak to, by trafić na dobrego trenera, któ-
ry by to popierał, pomógł w doskonaleniu 
umiejętności, ale jednocześnie nie zaszko-
dził. Uważam, że można zacząć od 4 roku 
życia, ale tylko wtedy jeśli dziecko samo 
chce ćwiczyć. Absolutnie nie wolno zmuszać.

Jakie ma Pani plany jeśli chodzi o grupy 
w Izabelinie. Czy dzieci trenują tylko dla 
siebie czy chce je Pani przygotować do 

jakiś zawodów?
Jestem bardzo wymagającą osobą, przede 
wszystkim wobec samej siebie, wiem co to 
ciężka praca i jak wygląda droga do sukce-
su. Chciałabym tę swoją pasję i wolę walki 
przekazać dalej moim podopiecznym. Tutaj 
nie chodzi tylko o dobre samopoczucie po-
przez aktywność, chciałabym przygotować 
dzieci, z którymi pracuję do zawodów, na 
razie na szczeblu amatorskim, które będą 
organizowane na terenie Izabelina i w okoli-
cach. Chcę prowadzić młodych sportowców 
na jak najwyższym poziomie i pokazać im, że 
ciężka praca zawsze się opłaca. Gdyby tego 
nie było, mnie też by nie było, tutaj z wami.

Jakie są Pani marzenia?
Zastanawiam się, czy ja mam marzenia. 
Chyba raczej plany, ale one nigdy nie wy-
chodzą tak jak trzeba, bo ten ocean życia 
popędza nas do przodu. Po drodze łapie 
się trochę trawy, rzuca kotwicę, by choć na 
chwilę się zatrzymać, ale on i tak gna przed 
siebie. Moim takim malutkim marzeniem 
jest, by moje plany były realizowane.

Dziękuję za rozmowę i życzę realizacji 
wszystkich planów i zamierzeń.

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ KARATE
10 GRUDNIA 2016 g. 10.00-14.00  Centrum Kultury Izabelinwstęp wolny

Zapraszamy do kibicowania!w programie również
 pokazy akrobatyki

mikołajki na sportowo
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FILMY DLA DZIECI
3 grudnia 2016  godz. 11:00 
Królowa Śniegu
reż. W. Barbe, M. Swiesznikow, od 5 lat, 73 min
10 grudnia 2016  godz. 11:00 
Polskie bajki: Agatka, Bali, Czerwone i Czarne, Hip-
-Hip & Hurra, Mami Fatale, Parauszek i przyjaciele 
Różni reżyserzy, od 5 lat, ok. 60 min
17 grudnia 2016  godz. 11:00
Mały Książe reż M. Osborne, od 7 lat, 101 min
22 grudnia 2016  godz. 11:00
Uwolnić Mikołaja reż. Ch. Smith od 7 lat, 107 min
22 grudnia 2016  godz. 16:00
Rabusie fistaszków reż. R. Venokur, od 7 lat, 78 min
30 grudnia 2016  godz. 11:00
Królowa Śniegu 2 reż. A. Tsitsilin, od 5 lat, 75 min

FILMY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
2 grudnia 2016  godz. 18:00 
Jak dogonić szczęście
reż. P. Chelsom, od 12 lat, 114 min
3 grudnia 2016  godz. 16:00 
Demon 
reż. M. Wrona, od 16 lat, 89 min
6 grudnia 2016  godz. 18:00 
Triszna. Pragnienie miłości
reż. M. Winterbottom, od 16 lat, 113 min
9 grudnia 2016  godz. 18:00 
Eskorta
Reż. T. L. Jones, od 16 lat, 117 min
10 grudnia 2016  godz. 16:00 
Rozdzieleni
reż. M. Hazanavicius, od 18 lat, 129 min
13 grudnia 2016  godz. 18:00 
Demon 
reż. M. Wrona, od 16 lat, 89 min
16 grudnia 2016  godz. 18:00 
Świat według Burney’a
reż. R. J. Lewis, od 12 lat, 134 min 
17 grudnia 2016  godz. 16:00 
Moje córki krowy
reż. K. Dębska, od 12 lat, 83 min
20 grudnia 2016  godz. 18:00 
Boże Narodzenie
reż. Ch. Carion, od 12 lat, 110 min
27 grudnia 2016  godz. 18:00 
Moje córki krowy
reż. K. Dębska, od 12 lat, 83 min
30 grudnia 2016  godz. 18:00 
Cały ten cukier
reż. D. Gameau, od 12 lat, 97 min

Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY

muzyka
4 grudnia 2016 godz. 17.00
Koncert Karoliny Dąbrowskiej z zespołem 
»R.I.P The Greatest« -  w hołdzie największym nie-
żyjącym artystom
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny
7 grudnia 2016 godz. 8.00
Musica da camera - dawne tańce i melodie
Muzycy Filharmonii Narodowej w Warszawie wystąpią dla 
uczniów Szkoły Podstawowej w Izabelinie.
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin
10 grudnia 2016 godz. 17.00
»Muzyczna podróż do krainy Świętego Mikołaja«
Koncert kolęd dla dzieci
Dominika Dulny, Joanna Czarkowska, Dominika Kasprzycka-
-Gałczyńska, przy fortepianie - św. Mikołaj: Marcin Piękos. 
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, bilety: 15 zł
18 grudnia 2016 godz. 16.00
Koncert Świąteczny 
w wykonaniu uczniów Studia Piosenki CKI
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny.

Kino za Rogiem

3 grudnia godz. 16.00 
Spotkanie autorskie z o. Leonem Knabitem
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny
4 grudnia godz. 10.00 – 14.00
Wyprzedaż garażowa
Opłata dla sprzedających 10 zł,
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin 
6 grudnia godz. 18.00
Mikołajkowy SHOW
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny
10 grudnia godz. 10.00-14.00
Mikołajki na sportowo - turniej karate
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny
Świąteczny kiermasz rękodzieła
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

wydarzenia inne

warsztaty dla dzieci
3 grudnia 2016 godz. 10.00-12.00
Warsztaty gier planszowych
Centrum Kultury Izabelin, sala 124, bilety: 15 zł
10 grudnia 2016 godz. 11.00-13.00
Świąteczne warsztaty ozdób choinkowych
Centrum Kultury Izabelin, koszt: 10 zł. ZAPISY
17 grudnia 2016 godz. 15.00
Warsztaty robotyki – Twój Robot (ZAPISY)
Lego Mindorms EV 3 dla dzieci 6-12 lat 
godz. 15.00, bilety: 35 zł
21 grudnia 2016 godz. 18.00
Warsztaty naukowe Funiversity - Elektrostatyka
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 20 zł. 

teatr
17 grudnia 2016 godz. 17.00
»Zamieszanie ze świętami« - przedstawienie dla dzieci
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, bilety: 15 zł

sztuka

1 grudnia 2016-12 stycznia 2016
Wystawa z okazji Roku Sienkiewicza pt. Rzecz w tym, 
żeby fantazji nie tracić! Bohaterowie „Trylogii” Henry-
ka Sienkiewicza w karykaturze Jacka Frankowskiego.
hol wystawienniczy Centrum Kultury Izabelin
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KAROLINA 
DĄBROWSKA 
Z ZESPOŁEM

 KONCERT „R.I.P. THE GREATEST”

w hołdzie 
największym 

artystom: 
Whitney Houston, 

Prince’owi, 
Amy Winehouse, 

Markowi Grechucie 
i wielu innym

4 grudnia 2016 / g. 17.00 / wstęp wolny
Centrum Kultury Izabelin

Karolina Dąbrowska 
wokal, saksofon

Jakub Laszuk 
gitara

Mateusz Dłużniewski 
instrumenty klawiszowe

Konstanty Ramotowski 
bas

Marcin Ścierański 
perkusja

 uczestniczka 
ostatniej edycji 

The Voice of Poland

„ZAMIESZANIE ZE ŚWIĘTAMI”
przedstawienie teatralne dla dzieci

17 grudnia 2016 g. 17.00
bilety: 15 zł

KONCERT ŚWIĄTECZNY 
DLA DZIECI

„Muzyczna podróż 
do krainy 

św. Mikołaja” 
wystąpią śnieżynki:

Dominika Dulny
Dominika Kasprzycka-Gałczyńska

Joanna Czarkowska
/prowadzące Gordonki/

 
przy fortepianie

św. Mikołaj: 
Marcin Piękos

10 grudnia 2016 g. 17.00

wstęp: 15 zł

K O N C E R T 
Ś W I Ą T E C Z N Y 
STUDIA PIOSENKI
18 grudnia 2016  / g. 16.00

wstęp wolny
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KARTY HISTORIIREKLAMY

MIEJSCE

 NA TWOJĄ 

REKLAMĘ

Nauczanie 
języka 

chińskiego

Tel. 696 137 381 

Zakrzewska 
Jadwiga 

Internet światłowodowy

tel. 512 767 208
www.kampinostelco.pl

ZIMOWE 
SĄSIEDZKIE 

WYPRZEDAŻE
GARAŻOWE

4 grudnia 2016 /niedziela/

21 stycznia 2017 /sobota/

4 lutego 2017 /sobota/

godz. 10.00 sala koncertowa CKI

wstęp dla kupujących 

bezpłatny

wystawcy: 10 zł

KIERMASZ 
ŚWIĄTECZNY 

W CENTRUM KULTURY IZABELIN

 10 grudnia 2016 
g.10.00-14.00
RĘKODZIEŁO:

•  ozdoby 
świąteczne 

• stroiki 
•  bombki 

• upominki 

ŚWIĄTECZNE 

WARSZTATY
OZDÓB 

CHOINKOWYCH
g. 11.00-13.00
dla dzieci 6-12 lat

zapisy w sekretariacie CKI
koszt: 10 zł
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KARTY HISTORIIREKLAMY

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 

LEŚNE PRZEDSZKOLE

PODKRZACZEK
Las Młociński

www.facebook.com/Podkrzaczek
502 964 417, podkrzaczek@gmail.com

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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KARTY HISTORII

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

MIEJSCE 
NA 

TWOJĄ REKLAMĘ
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KONCERT KOLĘD
KWARTET SMYCZKOWY „AMOK”

6 stycznia 2017 / g. 17.00
bilety: 15 zł

MIKOŁAJKOWY 

SHOW
GRY
ZABAWY
KONKURSY
ANIMACJE TANECZNE

SPOTKANIE 
ZE  ŚWIĘTYM 

MIKOŁAJEM!
6 GRUDNIA 2016 
g. 18.00         wstęp wolny

„Koncert wiedeński”
Maciej PRZESTRZELSKI -  skrzypce / koncertmistrz

Soliści Orkiestry Romantica
Anna BARAŃSKA-WRÓBLEWSKA 
- konferansjer / altówka / dyrektor artystyczny

7 stycznia 2017 /g. 18.00

KONCERT KOLED
„Wigilia w polskiej tradycji”
14 stycznia 2017

g. 18.00

,

Zespół Piesni i Tanca
Politechniki Warszawskiej

, ,

bilety: 20 zł
1 5 zł   (ulgowy)


