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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy najserdeczniejsze życzenia

wszystkim Mieszkańcom gminy Izabelin.

A by ten magiczny i radosny czas
        narodzenia dzieciątka Jezus

był dla Państwa okazją do dzielenia się dobrem
i spędzenia niezapomnianych chwil
w gronie najbliższych,
a w Nowym 2017 Roku szczęście i pomyślność
niech Państwu towarzyszą w każdy dzień.
Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Przewodnicząca Rady Gminy oraz Radni

W tym wyjątkowym, długo wyczekiwanym czasie, 
życzymy dużo zdrowia, wielu powodów do radości 

– tych dużych i tych małych, 
aby każdy kolejny dzień był lepszy od poprzedniego, 

niech święta Bożego Narodzenia będą pełne wytchnienia 
i zatrzymania od codziennego pędu.

 Wesołych Świąt i szczęśliwego 2017 roku 

życzą: Sołtys i Rada Sołecka Izabelina C.

Szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2017 

dla mieszkańców Truskawia  

życzą Sołtys, Rada Sołecka i Radni

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
składamy wszystkim mieszkańcom Mościsk 

najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, spełnienia marzeń, 
miłego spędzenia wieczoru przy opłatku w gronie najbliższych, 

dużo Błogosławieństwa Bożego 
oraz szczęśliwego i radosnego 2017 roku 

życzą sołtys Mościsk D. Karczmarek oraz Rada Sołecka

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzę mieszkańcom gminy Izabelin, 

a w szczególności mieszkańcom Sierakowa 
wiele radości i wzajemnej serdeczności, a w Nowym Roku 2017 

dużo sukcesów, zdrowia, spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności.

sołtys Sierakowa Grażyna Fluder Wasilewska

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia 
życzymy Mieszkańcom Lasek i gminy Izabelin 
spokoju oraz szczęścia, rodzinnej atmosfery 

oraz samych cudownych świątecznych chwil. 
Gdy pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie, 

niech w Państwa domach zagości radość z przebywania 
w gronie najbliższych.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! 

Sołtys Lasek i Rada Sołecka

Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła 
Świąt Narodzenia Pańskiego. 

Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy. 
Wszelkiej pomyślności w Nowym 2017 Roku oraz spełnienia w życiu 

osobistym i zawodowym życzą Mieszkańcom Izabelina

Radni i Sołtys Izabelina B: 
Teresa Skowrońska, Tomasz Urbański, Elżbieta Kowalczyk 

oraz Rada Sołecka

Świąt pełnych magii i uroku,
 świątecznego wzruszenia w rodzinnym gronie 

pełnym miłości i  radości, a w Nowym 2017 Roku  
spokoju w sercu i spełnienia wszystkich marzeń 

życzy sołtys Hornówka i Rada Sołecka
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Jest taki czas, co łzy w uśmiech zmienia,
jest taka moc, co smutek w radość przemienia,

jest taka siła, co spełnia marzenia...
To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia.

    Właśnie takich Magicznych Świąt,
    pełnych spokoju, refleksji, rodzinnego ciepła,

   bez pośpiechu, trosk i zmartwień,
   wśród tych bliższych i tych dalszych

  spędzonych z prawdziwą miłością i szczerą radością
życzą

Przedszkolaki, Dyrektor i pracownicy        
Gminnego Przedszkola w Laskach 

Niech cudowna moc 
wigilijnego wieczoru 
przyniesie radość, miłość i spokój,
a Nowy Rok 2017 
obdaruje pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt 
Bożego Narodzenia 
i Szczęśliwego Nowego Roku 2017

życzą dyrektor i pracownicy 
Centrum Kultury Izabelin 
oraz redakcja „Listów do Sąsiada“

W SKRÓCIE

OBÓZ PIŁKARSKI 
W BARCELONIE

Klub Ryś Laski organizuje zimowy obóz piłkarski w Barce-
lonie, szczegółowych informacji udziela trener Krzysztof 
Koc pod tel. 792 132 613 
Ilość miejsc ograniczona.

OTWARCIE SZTUCZNEGO 
LODOWISKA W IZABELINIE

Według informacji uzyskanych w Urzędzie Gminy Izabelin 
lodowisko będzie otwarte 20 grudnia br. i czynne będzie 
do końca lutego 2017 roku.  
Korzystanie z lodowiska jest BEZPŁATNE.
Lodowisko znajduje się na boisku Zespołu Szkół w Izabe-
linie przy ul. 3 Maja 49.
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek od godz. 15.45 do 20.00;  
sesje: 15.45–17.00; 17.15–18.30; 18.45–20.00
sobota, niedziela od godz. 11.00 do 20.00;  
sesje: 11.00–12.15; 12.30–13.45; 14.00–15.00
15.00–15.45  – przerwa techniczna
Sesje: 15.45–17.00; 17.15–18.30; 18.45–20.00
W okresie świątecznym:
24 grudnia 2016 r. godz. 9.00–12.00 
25 grudnia 2016 r. nieczynne 
26 grudnia 2016 r. godz. 16.00–20.00 
27, 28, 29 i 30 grudnia 2016 r. godz. 11.00–20.00 
31 grudnia 2016 r. godz. 9.00–12.00 
1 stycznia 2017 r.  godz. 16.00–20.00 
6 stycznia 2017 r.  godz. 11.00-20.00

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycz-
nych lodowisko będzie czasowo zamknięte. Komunikaty 
o dniach i godzinach zamknięcia lodowiska będą podawa-
ne na stronie: www.centrum.izabelin.pl oraz na lodowi-
sku w formie ogłoszenia.

Obsługą lodowiska zajmuje się Centrum Kultury Izabelin.

Wigilia UTW
W poniedziałek 12 grudnia br. w CKI swoją wigilię mieli 
słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na początku uro-
czystości wszystkim zebranym życzenia złożyli  wice wójt 
Ryszard Haczek, dyrektor Centrum Kultury Izabelin Janusz 
Marciniak oraz koordynatorka  uniwersytetu Karolina Szadur-
ska. Następnie przyszedł czas na wspólne łamanie się opłat-
kiem,  życzenia i uściski. To niezwykle wzruszające chwile, 
kiedy pomimo różnych żali, życzymy sobie wszystkiego co 
najlepsze a to, co było nie fajne puszczamy w niepamięć. 
Przy wspólnym stole i wigilijnych potrawach topnieją lody, 
przełamywane są bariery, a świat staje się kolorowy, ma-
giczny i pełny harmonii. Po wspólnym biesiadowaniu część 
uczestniczek udała się na warsztaty ozdób świątecznych.  
Podczas zajęć powstały przepiękne, oryginalne karafki na 
winka i nalewki oraz kolorowe bombki. Przedmioty były wy-
konane m.in. metodą de Coupage. 

Iwona Mazurek, fot. 
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PROJEKT BUDŻETU 2017 
CZYLI BĘDZIE SIĘ DZIAŁO W GMINIE IZABELIN! 

Z ŻYCIA GMINY

Wójt Gminy Izabelin przedstawił na ostatniej Komisji 
Gospodarczo-Finansowej wstępny projekt budżetu 

gminy na rok 2017. 

Przewidywane dochody budżetu zawarte w tym projekcie prze-
kraczają po raz pierwszy w historii gminy poziom 60 mln zł, gdyż 
opiewają na kwotę 60 142 404 zł złotych, podczas gdy wydatki  za-
planowano w projekcie na poziomie 64,5 mln zł.  Różnica pomiędzy 
dochodami a wydatkami w kwocie 4,4 mln zł zostanie pokryta kre-
dytem i emisją obligacji. Poziom zadłużenia gminy na koniec 2017 
roku wyniesie 12 961 096 zł i będzie stanowił jedynie 21,6% plano-
wanych dochodów co przy średnim zadłużeniu gmin w Polsce prze-
kraczającym 35%  jest wynikiem bardzo dobrym. O ile planowane 
dochody z tytułu udziału gminy w podatkach PIT sięgają 27,1 mln 
zł, to planowane dochody gminy z tytułu udziału w podatkach CIT 
oszacowane zostały na poziomie zaledwie 100 000 zł. Głównymi 
pozycjami wydatkowymi w budżecie 2017r są oświata i wychowa-
nie  (17,5 mln zł), transport i łączność (12,9 mln zł), administracja 
publiczna (8,6 mln zł), świadczenia wychowawcze i  rodzinne (7,4 
mln zł) oraz gospodarka komunalna (5,9 mln zł). 

Wśród założeń budżetowych kluczowymi  dla rozwoju naszej gminy 
są wydatki majątkowe, które zostały zaplanowane na poziomie 13 
751 503 zł (w tym dotacje z budżetu państwa i środków unijnych  
na poziomie 5 094 503 zł). Lista inwestycji jest długa i obejmuje: 

1) Dokumentacja techniczna przebudowy drogi wojewódzkiej 
nr 898 na odcinku od przepustu rurowego do skrzyżowania 
z ul. 3 Maja w Mościskach 2015-2017 – 80 000 zł

2) Ścieżki i infrastruktura rowerowa w gminie Izabelin w ramach 
ZIT 2016-2018 – 4 676 661 zł, przy czym: 4 229 338zł, w tym 
dotacje 3 383 470 zł w zakresie dróg powiatowych oraz 447 323 zł, 
w tym 357 858 zł dotacji w zakresie dróg wojewódzkich

3) Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu War-
szawskiego Zachodniego - przebudowa ul. Sienkiewicza w Izabe-
linie B oraz ul. 3 Maja na odcinku od ul. Tetmajera w Izabelinie do 
ul. Słonecznej w Laskach – 2 500 000 zł

4) Przebudowa dróg gminnych ul. Poznańskiej i ul. Partyzantów 
w Laskach – 1 713 000, w tym dotacje 1 293 000 zł

5) Budowa połączenia drogowego ul. Łąkowej w Mościskach 
z ul. Klaudyńską w Klaudynie gm. Stare Babice – 336 000 zł, w tym 
60 000 zł dotacji

6) Budowa układu dróg - ul. Makowa, ul. Chabrowa wraz 
z wyjazdem do ul. Estrady w Mościskach - projekt (ok. 0,8 km) 
– 100 000 zł

7) Przebudowa dróg gminnych - ul. I Poprzeczna, ul. Kordeckiego 

do ul. Sienkiewicza i ul. Jana Kazimierza do ul. Szymanowskiego - 
projekt (ok. 2 km) – 150 000 zł

8) Budowa ul. Jodłowej w Mościskach – projekt – 60 000 zł

9) Przebudowa dróg gminnych - ul. Langiewicza od ul. 3 Maja 
do ul. Chodkiewicza, ul. Chłopickiego od ul. Langiewicza do ul. Sie-
rakowskiej oraz ul. Chodkiewicza od ul. Langiewicza do ul. Siera-
kowskiej w Izabelinie C - projekt (ok. 1,5 km) – 45 000 zł

10) Przebudowa ul. Matejki na odcinku od ul. Tetmajera do ul. Po-
niatowskiego w Izabelinie – projekt – 15 000 zł

11) Koncepcja zagospodarowania rejonu ulic: Rynkowa, Orła Białe-
go w Izabelinie C – 10 000 zł

12) Zakup działek pod inwestycje – 815 000 zł

13) Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego 
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji 
społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoin-
formacji 2016-2018 – 12 861 zł

14) Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 
i sprzętu biurowego – Rada Gminy  – 30 000 zł

15) Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem, sprzę-
tu biurowego – Urząd Gminy – 30 000 zł

16) Wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Warszawie na dofinansowanie budowy obiek-
tu szkoleniowo-treningowego pn. „Komora dymowa” – 80 000 zł

17) OSP Laski - zabudowa wiaty garażowej wraz z bramą garażową 
– 25 000 zł

18) Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu War-
szawskiego Zachodniego na dofinansowanie budowy Systemu 
Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania w powiecie – 46 700 zł

19) Budowa sieci monitoringu wizyjnego w Gminie Izabelin oraz 
dostępu do internetu 2009-2018 – 100 000 zł

20) Szkoła podstawowa w Izabelinie ul. 3 Maja 49 - dodatkowe sale 
lekcyjne – 100 000 zł

21) Rozbudowa przedszkola w Laskach o salę wielofunkcyjną 2016-
2017 – 663 000 zł

22) Przedszkole w Izabelinie - zakup klimatyzatorów – 9 000 zł

23) Przedszkole w Laskach - zakup klimatyzatorów – 7 000 zł

24) Zespół boisk sportowych przy Szkole podstawowej w Izabeli-
nie - boisko lekkoatletyczne 2016-2019 – prace przygotowawcze 
– 10 000 zł

25) Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Izabelinie – 400 000 zł

26) Zakup sprzętu komputerowego GOPS – 4 000 zł

27) Odprowadzenie wód opadowych z terenu dróg gminnych 2011-
2017 – 200 000 zł

28) Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w Izabe-
linie C, Hornówku, Truskawiu i Laskach – 269 500 zł

29) Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
budowy przyłączy kanalizacyjnych – 30 000 zł

30) Zwiększenie kapitału zakładowego spółki gminnej GPWiK Iza-
belin „Mokre Łąki” sp. z o.o. – 1 000 000 zł

31) Dotacja celowa dla Centrum Kultury Izabelin na dofinansowa-
nie zadań inwestycyjnych – 50 000 zł

32) Zakup traktora do koszenia trawy, zakup siatki - łapacza piłek 
– 30 000 zł

33) Budowa boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy placu 
zabaw w Mościskach – 32 300 zł

34) Nawierzchnia poliuretanowa na boisku w Izabelinie B 2016-
2017 – 21 481 zł

35) Park rekreacji i sportu w Izabelinie 2015-2019 – 100 000 zł.

fot. Marcin Olejnicki
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Odnośnie do wydatków majątkowych i inwestycji w naszej gminie 
należy wziąć także pod uwagę, że GPWiK Mokre Łąki uzyskało dofi-
nansowanie i zrealizuje w 2017 roku inwestycje w zakresie budowy 
sieci wod-kan o wartości rzędu 12 mln zł. Zarząd spółki informuje 
także, że planuje złożyć do końca lutego wniosek na ostatni etap 
budowy sieci wod-kan opiewający na kwotę ok. 16 mln zł, tak by 
zakończyć budowę tej infrastruktury w gminie Izabelin w 2018 roku 
na co wszyscy mieszkańcy nie posiadający dotychczas kanalizacji 
bardzo czekają. Szczegóły dotyczące projektów budowy kanalizacji 
(i kluczowych projektów  inwestycyjnych gminy) będą zamieszcza-
ne i aktualizowane na stronach internetowych urzędu gminy i spółki 
Mokre Łąki.

Mając powyższe dane na uwadze warto zauważyć, że łączny wysi-
łek inwestycyjny gminy i spółki Mokre Łąki w 2017 roku przekroczy 

25 mln zł !!! Czeka nas więc bardzo dużo pracy i zadań do realizacji. 

Jedną z istotnych pozycji po stronie wydatków naszej gminy jest 
wpłata na część równoważącą subwencji ogólnej, którą płacimy na 
rzecz budżetu centralnego czyli tzw. janosikowe. W budżecie prze-
widujemy, że w 2017 r. jako gmina zapłacimy z tego tytułu kwotę 
1 644 940 zł. Ponieważ wysokość tej kwoty zależy bezpośrednio od 
liczby zameldowanych mieszkańców w naszej gminie, zachęcamy 
wszystkich niezdecydowanych do dopełnienia obowiązku meldun-
kowego (zgodnie z prawem powinno to było nastąpić w terminie 30 
dni od dnia zamieszkania) i zameldowania się w naszej wspólnocie 
oraz rozliczania podatku PIT jako mieszkańcy naszej gminy. Będzie 
to z korzyścią dla wszystkich mieszkańców.

Ryszard Haczek 
Zastępca Wójta Gminy Izabelin

Izabelin, dnia 6 grudnia 2016 r.
UAG. 6720.1.2016.AI

O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

 zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin

Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t. j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 778 z późn. zm. ) oraz  art. 39, art. 46 pkt 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., 
poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu 30 listopada 2016 r. uchwały Nr XX/163/16 w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Izabelin.
Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., 
poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń 
ww. zmiany Studium.
Obszary objęte projektem zmiany Studium:
1) Obszar Nr 1 ograniczony jest: od północy: północną granicą fragmentu działki Nr 242, północną granicą działek Nr 65/3 i 67/15, 
fragmentem działki Nr 69 na przedłużeniu północnej granicy działki Nr 67/15, północną granicą działek 70/13 i 72/1, południowa 
granicą Kanału Wólczyńskiego przecinającego działki Nr 75/2, 79, 80/1, od wschodu: wschodnią granicą Gminy Izabelin, od południa: 
północną linią rozgraniczającą ul. 3 Maja od zachodu: fragmentem działki Nr 97 (ścięcie narożnikowe), zachodnią granicą działki Nr 
98, fragmentem działki Nr 97 (ścięcie narożnikowe), fragmentem działki Nr 84, fragmentem działki Nr 246 (ścięcie narożnikowe), 
zachodnią granica działki Nr 65/3, fragmentem działki Nr 245 (ścięcia narożnikowe), zachodnią granicą działki Nr 65/3, fragmentem 
działki Nr 244 (ścięcia narożnikowe), zachodnia granicą działki Nr 65/3, fragmentem działki Nr 243 (ścięcia narożnikowe), zachodnią 
granicą działki Nr 65/3, fragmentem działki Nr 242 (ścięcie narożnikowe) do wysokości południowej granicy działki Nr 64.
2)  Obszar Nr 2 obejmuje działki Nr 236/97, 210/3 oraz 211 położone we wsi Mościska w rejonie ul. Lipkowskiej Wody.
3)  Obszar Nr 3 ograniczony jest: od północy: od północno-zachodniego narożnika działki nr 305 dalej południową granicą ul. 
3 Maja (działki Nr 526 z obrębu Izabelin) do północno-wschodniego narożnika działki Nr 92/53; od wschodu: od północno-wschodnie-
go narożnika działki nr 92/53, dalej wschodnią granicą działek nr 92/53, 92/52, 92/51 do południowo-wschodniego narożnika działki 
nr 92/50; od południa: dalej południową granicą działek nr 92/50 i 191/8 do jej południowo-zachodniego narożnika, do południowo-
-wschodniego 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 południową granicą 
działki 67/15 do jej południowo-zachodniego narożnika, dalej do południowo-wschodniego narożnika działki nr 222/2 i dalej południo-
wą granicą działek 222/2, 221/2, 61/2, 305 do południowo-zachodniego narożnika działki 305;od zachodu : dalej wschodnią granicą 
działki nr 304 (ul. Janiny i Anieli Miazgowskich) do północno-zachodniego narożnika działki nr 305.
Granice obszarów objętych projektem zmiany Studium oznaczone zostały na załącznikach graficznych do w/w uchwały, które dostępne 
są na stronie internetowej Gminy Izabelin pod adresem: www.bip.izabelin.pl w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne”, „doku-
menty w trakcie sporządzania”.
Zainteresowani mogą:
1) Zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Izabelin, Referat Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. 3 Maja 42, 
pok. Nr 1, w godzinach pracy Urzędu;
2) Składać wnioski do zmiany Studium w zakresie obszarów objętych ww. uchwałą oraz do strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Izabelin (Kancelaria), ul. 3 Maja 42, drogą pocztową na adres 
Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym.
We wniosku należy podać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy.

Termin składania wniosków: do dnia 13 stycznia 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Izabelin. 
Wójt Gminy Izabelin

/-/ Witold Malarowski

Z ŻYCIA GMINY
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„…Ważna jest tylko miłość, ważne jest, żebym robił co dobre i żebym chciał dokoła siebie szerzyć dobro…”

FUNDACJA IM. KS. ALEKSANDRA FEDOROWICZA 
„PRZYJACIELE ALEGO” 

W Roku Miłosierdzia przy Parafii 
św. Franciszka z Asyżu w Izabe-

linie rozpoczęła działalność Fundacja 
im. Ks. Aleksandra Fedorowicza „Przy-
jaciele Alego”. Fundacja kultywuje 
pamięć i kontynuuje dzieła miłosier-
dzia zadziwiającego w swojej prosto-
cie i miłości do drugiego człowieka, 
zmarłego w opinii świętości w 1965 r. 
pierwszego Proboszcza izabelińskiej 
Parafii – Ks. Aleksandra Fedorowicza. 

 Ks. Ali urodził się 16.06.1914 r. w Klebanów-
ce jako przedostatnie z dziewięciorga dzieci 
Aleksandra i Zofii z Kraińskich. Skromny, po-
korny i wpatrzony w Eucharystię swoją po-
stawą pokazywał jak żyć duchem Ewangelii. 
Duży wpływ na małego, chorowitego chłop-
ca - przyszłego kapłana – miała przede 
wszystkim rodzina, ale również otaczająca 
go przyroda oraz kształtujące każdego czło-
wieka kontakty z innymi ludźmi. Ukończył 
Gimnazjum we Lwowie, tam też w 1933 r. 
rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym 
Uniwersytetu Jana Kazimierza. Dwa lata 
później wstąpił do seminarium duchownego 
we Lwowie. Nawroty gruźlicy płuc i pobyty 
w sanatoriach doprowadziły w 1938 r. do 
konieczności przerwania studiów. Podczas 
wojny kontynuował naukę prywatnie. Świę-
cenia kapłańskie otrzymał w 1942 r. z rąk 
ks. adp. Bolesława Twardowskiego. Jako 
kapłan posługiwał najpierw w Lipinkach 
pod Gorlicami, a następnie we wsi Tywonia, 
należącej do Parafii w Jarosławiu. Od roku 
1945 - na zaproszenie ks. Władysława Kor-
niłowicza rozpoczął pracę wśród niewido-
mych i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 
Służebnic Krzyża w podwarszawskich La-

skach. Wypełniając osobiste życzenie kard. 
Stefana Wyszyńskiego od dnia 5 lipca 1951 
r. przeniósł się do nowo erygowanej parafii 
w Izabelinie. Był pierwszym budowniczym, 
aktywnym proboszczem, ale przede wszyst-
kim organizatorem życia społecznego 
i religijnego, inicjatorem ruchu trzeźwości. 
W 1954 - jako jeden z pierwszych w Polsce 
otrzymał zgodę Prymasa Polski na sprawo-
wanie liturgii w języku polskim, odprawianie 
Mszy św. twarzą do wiernych oraz czytanie 
tekstów przez świeckich razem z kapła-
nem. Mimo pogłębiającego się cierpienia 
i rozwijającej choroby kontynuował z zaan-
gażowaniem pracę duszpasterską. W trak-
cie częstych wizyt w szpitalu pisał piękne 
listy do chorych i parafian przypominając 
w nich nieustannie, że „Bóg jest Miłością”. 
Budował klimat jedności, dialogu i współ-
pracy między ludźmi żyjącymi nie tylko na 
izabelińskiej ziemi, ale również i w Polsce. 
Świadczy o tym fakt, że to ks. Ali popro-
szony został o wygłoszenie kazania podczas 
pierwszego w Polsce nabożeństwa ekume-
nicznego w dniu 10.01.1962 r. Tym samym 
dał wymowny znak, że Kościół w Polsce 
rozpoczyna wcielać w życie reformy Soboru 
Watykańskiego II. Potrafił w swojej posłu-
dze połączyć troskę o sprawy Boże i ludzkie 
w niebywały sposób wskazując, iż centrum 
życia społecznego i religijnego jest wspól-
nie odprawiana Msza Święta w języku oj-
czystym. Zmarł 15 lipca 1965 r. Pochowany 
został na parafialnym cmentarzu. 

Ks. Ali całą swoją ziemską wędrówkę po-
święcił najbardziej potrzebującym – w tych 
odtrąconych, zepchniętych na margines, 
dotkniętych słabością, cierpieniem, ubó-

stwem – zarówno materialnym jak i ducho-
wym widział cierpiącego Jezusa Chrystusa. 
Każdemu okazywał serce – pełne ciepła, 
miłości i dobroci. „…Nie lękajcie się gorąco 
kochać bliźniego, tak z głębi serca. Niech 
będzie potrzebą waszego serca współczucie 
dla drugiego człowieka, które sprawia, że 
czujesz tak, jak on, i to nie tylko ten, który 
jest ci miły, ale żebyś umiał odczuć, co czu-
je nieprzyjaciel, i co czuje każdy człowiek...” 
– mówił. Takim – ukochanym choć wyma-
gającym Ojcem – zapamiętali go parafianie. 

Kultywowana pamięć o Duszpasterzu, po-
dejmowane działania, być może przyczyniły 
się do inicjatywy powołania w maju 2016 
r. Fundacji im. Ks. Aleksandra Fedorowicza 
„Przyjaciele Alego”, którą obecnie kieruje 
Ks. dr Ludwik Nowakowski. Głównym celem 
Fundacji jest szerzenie pamięci i kontynu-
owanie dzieł miłosierdzia Kapłana. Do re-
alizacji zamierzonych działań ma przyczynić 
się m.in. stworzenie i prowadzenie Muzeum 
im. Ks. Aleksandra Fedorowicza, a także 
działania na rzecz zapobiegania i leczenia 
uzależnień. Wierzymy, że dzieła miłosier-
dzia, które rozpoczął Ks. Ali mogą i powinny 
być kontynuowane przez tutejszych para-
fian i mieszkańców. Mamy wielką nadzieję, 
że działalność naszej Fundacji przyczyni się 
do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego 
pierwszego izabelińskiego Proboszcza. Za-
praszamy wszystkie osoby chętne do włą-
czenia się w dzieło propagowania Osoby Ks. 
Aleksandra Fedorowicza. Prosimy przede 
wszystkim o wsparcie duchowe, modlitew-
ne, ale także o darowizny na rzecz rozwoju 
dzieła. Osoby chętne do zaangażowania się 
w pracę Fundacji prosimy o kontakt listowny 
na adres Parafii w Izabelinie, elektroniczny: 
ludwikn@misjateresy.pl; Przyjaciele_Ale-
go@wp.pl lub telefoniczny pod numerem: 
601-194-269

FUNDACJA IM. KS. ALEKSANDRA 
FEDOROWICZA 

„PRZYJACIELE ALEGO”

ul. 3 MAJA 83 05-080 IZABELIN

KRS:0000621363

NIP: 1182125787

Numer konta Fundacji: 
20 1020 1026 0000 1502 0279 0046

Zdjęcia:

1. Ks. Aleksander Fedorowicz fot. archi-
wum Parafii

2. Pierwszy Proboszcz Parafii św. Francisz-
ka z Asyżu w Izabelinie pochowany został 
na miejscowym cmentarzu. 
fot. M. Kamińska

Z ŻYCIA GMINY
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BIBLIOTEKA MOJA PASJA

Z ŻYCIA GMINY

Oddając w ręce czytelników swoją książkę pragnę zapo-
znać Państwa z jej genezą. Powołując do życia konkurs 

literacki dla młodzieży, miałam na uwadze zainteresowa-
nie dzieci procesem twórczym. Biblioteka szkolna w Iza-
belinie zawsze była miejscem spotkań ludzi z wyobraźnią, 
których kształtowała miłość do literatury. 
Przy okazji pragnęliśmy uwypuklić postawy proekologiczne, stąd 
przyroda stała się ożywionym bohaterem i wiodącym tematem 
wszystkich piętnastu edycji konkursu Tomik Literacki Młodych Au-
torów. Spotkał się on z wielkim zainteresowaniem wśród uczniów 
mazowieckich szkół podstawowych i zyskał przychylne opinie 
władz oraz prasy. Można powiedzieć, że nasz projekt zadomowił 
się w świadomości młodych mieszkańców województwa mazowiec-
kiego i ich nauczycieli, zatem cel został osiągnięty, bo miał rozwijać 
wrażliwość na piękno przyrody i uczyć patriotyzmu poprzez miłość 
do ziemi ojczystej.

 Z perspektywy minionych piętnastu lat mogę stwierdzić, że spełniły 
się nasze oczekiwania. Szkoła dysponuje bogatym zbiorem niepo-
wtarzalnych książek oraz poetyckich tomików, których wydawanie 
stało się tradycją uświetniającą spotkanie kończące każdą edycję 
tego przedsięwzięcia. A trzeba tu dodać, że rokrocznie wzrastała 
liczba uczestników. Poziom konkursu był coraz wyższy, co wypra-
cowali sami uczniowie, którzy tworzyli coraz ciekawsze książki, na-
dając im ponadprzeciętne formy. Były one prezentowane w kraju 
i za granicą, m.in. w Gmachu Sejmu Rzeczpospolitej, w Bibliotece 
Uniwersytetu Warszawskiego, w Ogrodzie Botanicznym w Powsi-
nie, w Bibliotece Królewskiej w Kopenhadze, w Kuratorium Oświaty 
w Warszawie, w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w War-
szawie, w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli Edukacji w Warszawie, w Galerii „Zadra” w Warszawie, 
w bibliotekach północnych Włoch: Bolzano, Lana, Brixen, Vero-
na, Bruneck, w bibliotekach i centrach multimedialnych w Austrii 
i Słowenii, na Targach Książki Edukacyjnej w Pałacu Kultury i Nauki 
w Warszawie, na Targach Książki we Frankfurcie, na międzynaro-
dowej sesji naukowej Books and Reading for Intercultural Edu-
cation Barfie w Warszawie, na Ogólnopolskim Forum Nauczycieli 
Bibliotekarzy Szkół Polskich w Warszawie, Bydgoszczy i Słupsku, 
na Targach Książki w Krakowie, na Międzynarodowych Targach Po-
znańskiej Książki dla Dzieci i Młodzieży, na Targach Edukacyjnych 
w Kielcach i podczas licznych Spotkań z Książką w Izabelinie.
Przeprowadzenie piętnastu edycji wojewódzkiego konkursu To-
mik Literacki Młodych Autorów oraz wydanie finałowych tomików 
z twórczością dziecięcą promujących piękno Mazowsza było moż-
liwe dzięki wsparciu głównych sponsorów: Wójta Gminy Izabelin 
Witolda Malarowskiego, Starosty Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego Jana Żychlińskiego oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Izabelinie 
Antoniego Zycha. 
Ściśle współpracowałam z panem Witoldem Malarowskim – wój-
tem Gminy i panią Martą Wojtachnio – skarbnikiem Gminy, a dzięki 
ich życzliwości, otwartości i wsparciu laureaci otrzymywali zawsze 
bardzo wartościowe nagrody, zaś pięknie wydane finałowe tomiki 
z twórczością dziecięcą trafiały do uczniów, nauczycieli i bibliotek 
na całym Mazowszu. Ogromną wdzięczność i słowa uznania mam 
również dla pana Antoniego Zycha - Dyrektora Zespołu Szkół w Iza-
belinie, gdyż zawsze mogłam liczyć na jego zrozumienie i wsparcie, 
którego doświadczaliśmy przez te wszystkie lata.
Dumna jestem, że dane mi było współpracować z tyloma świa-
domymi, oddanymi sprawie osobami, dla których wspólne dobro 
zawsze było sprawą nadrzędną. Dzięki temu mogłam promować 
bibliotekę i szkołę w środowisku lokalnym, w kraju i za granicą, co, 
nie ukrywam, sprawiało mi ogromną satysfakcję.
Kończąc pracę przy XV edycji konkursu, przeprowadziłam résumé, 
bo dla świata znaczymy tyle, ile zdołaliśmy dać z siebie innym.

 Stanisława Fadrowska-Adamczyk

KONCERT KAROLINY DĄBROWSKIEJ
4 grudnia na scenie naszego Centrum 

Kultury wystąpiła Karolina Dą-
browska - wokalistka, saksofonistka, 
uczestniczka ostatniej edycji progra-
mu TVP The Voice of Poland. 

Na scenie towarzyszyli jej Mateusz Dłuż-
niewski na instrumentach klawiszowych, 
Jakub Laszuk na gitarze elektrycznej, basi-
sta Konstanty Ramotowski oraz perkusista 
Marcin Ścierański. Na scenie tego dnia po-

jawiły się również zaproszone przez Karolinę 
wokalistki: Violka Marcinkiewicz, Ania Nuno 
Waszkiewicz, Kamila Krukowska oraz Karo-
lina Dubaniewicz. W jednym z utworów na 
scenie wystąpiły również dzieci - uczennice 
i uczniowie Karoliny ze szkoły EduLab wy-
konując wspólnie utwór „Dni których jeszcze 
nie znamy”.

Koncert nosił tytuł „R.I.P the GREATEST” 
i był poświęcony największym artystom: 

Whitney Houston, Prin-
ce’owi, Amy Winehouse, 
Markowi Grechucie i wielu 
innym. 

tekst i zdjęcia:
Grzegorz Nowicki
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Zacznijmy od początku. Przez wiele lat 
współpracował Ksiądz z TVP przy pro-
dukcji programów katolickich dla dzie-
ci. Był Ksiądz pierwszym prowadzącym, 
reżyserem oraz współscenarzystą pro-
gramu telewizyjnego Ziarno, za który 
przyznano Księdzu w 1990 roku nagro-
dę Wiktora.
Jakie wspomnienie z tamtego czasu 
pozostało w sercu Księdza?
Z tamtego okresu mam tylko miłe wspo-
mnienia. W telewizji przepracowałem 
4 lata. Kiedyś jednak to była bardzo prosta 
rzecz, bo były tylko 2 programy telewizyjne. 
Dziś jest ich 100 albo więcej, a ich oglą-
danie polega na klikaniu kciukiem w pilota 
i przełączaniu kanałów. W dzisiejszych me-
diach chyba bym się nie odnalazł, bo liczy 
się to, żeby dobrze wypaść, a nie przekazać 
wartościowe treści. My też przed każdym 
nagraniem powtarzaliśmy sobie, że każdy 
lubi dobrze wypaść. A wtedy dzieci odpo-
wiadały, że dobrze wypaść można tylko 
przez okno. Telewizja polega na podobaniu 
się,  jest zatem wielką pokusą. Dziś chodzi 
o to, żeby przyklaskiwać, a przecież czasem 
telewizja powinna iść pod prąd. 

A co dała księdzu praca z dziećmi?
Całe życie odprawiałem specjalne msze dla 
dzieci, ale praca w TVP pokazała, że to był 
błąd. Należy odprawiać msze dla wszyst-
kich, tak jak to czynił Pan Jezus, który nie 
dzielił ludzi. Uważam, że miejsce dzieci jest 
przy rodzicach. Najważniejsze jest słowo, 
które powinno trafiać i do dorosłych i do 
dzieci.

Życiorys księdza jest szalenie ciekawy 
i bogaty w zmiany. Wiem, że przez kilka 
lat był ksiądz misjonarzem w krajach 
byłego Związku Radzieckiego m.in. na 

WYWIAD Z KS. WOJCIECHEM DROZDOWICZEM  
prałatem, kanonikiem kapituły kampinosko-bielańskiej archidiecezji warszawskiej, proboszczem  

parafii bł. Edwarda Detkensa na Bielanach w Warszawie oraz  tegorocznym rekolekcjonistą 
w parafii w Izabelinie

Syberii jako duszpasterz wśród Polonii 
w Wierszynie i Krasnojarsku, a także 
proboszczem w Nowosybirsku. 
Jakie widzi Ksiądz różnice w posłudze 
kapłańskiej w Polsce, a jakie na ob-
czyźnie?  
Syberia to jest kompletnie inny świat. Ży-
łem tam i pracowałem ponad sześć lat. Dla  
mnie najciekawsze jest zderzenie katolicy-
zmu polskiego z prawosławiem syberyjskim 
i rosyjskim. Katolicy polscy i europejscy 
mają wszystko poukładane w głowie, wia-
rę, uczucia. A wierni na wschodzie mają 
to wszystko schowane w jakiś innych ob-
szarach duszy. To jest bardzo pouczające, 
że może być inaczej. Na Syberii są bardzo 
aktywne różne wspólnoty i kościoły prote-
stanckie, reformowane. Można by się zapi-
sać do nich na korepetycje, jak ewangeli-
zować. Polski ksiądz objeżdża  Bajkał, żeby 
znaleźć duszyczkę do nawrócenia i dla niej 
odprawia mszę. A co robią na Syberii, jaka 
jest ich tajemnica? Otóż tam ktoś zna jedną 
literę „alfabetu bożego” i przekazuje ją da-
lej, a my w łacińskim kościele, chcemy znać 
wszystkie litery, poskładać je w słowa, po-
tem zdania i dopiero wtedy głosić dobrą no-
winę. To są różne sposoby podejścia, które 
nie podlegają ocenie. Nasz jest dobry, ale 
w kościołach prawosławnych poprzez litur-
gię,  czy  kościołach  protestanckich poprzez 
głoszenie słowa Bożego w taki najprostszy 
sposób, to też jest bardzo pouczające.  

Za czym Ksiądz tęskni w Polsce, co było 
na Syberii?
Syberia kojarzy mi się z pociągami, ponie-
waż odległość jednej parafii od drugiej wy-
nosi często około 1000 km i bardzo dużo 
czasu spędza się w pociągach. Tęsknię za  
tą niebywałą przestrzenią. Na Syberii Rosyj-
skiej, od Uralu aż pod Pacyfik mieszka nie-
wiele ponad 40 mln ludzi, więc to są ogrom-
ne obszary. Paradoksalnie tęsknię za tą 
wolnością, którą daje Syberia. Tam człowiek 
jest zdany sam na siebie i na tamtą społecz-
ność. Syberia kojarzy się Polakom z łagrami 
i więzieniem, a mi zupełnie odwrotnie,  ko-
jarzy się z wielką wolnością. W Polsce nie 
narzekam na ograniczenie moich swobód, 
ale tam się oddycha wolnością absolutną.

Czym różnili się Polacy na Syberii od 
tych żyjących w Polsce?
Większość Polaków na Syberii odeszła od 
tradycji religijnych i narodowych dlatego, 
że pochłonęła ich masa syberyjska, która 
jest  mieszanką narodowościową.  Jedynym 
wyjątkiem jest polska wieś Wierszyna na 
północ od Bajkału, którą Rosjanie chętnie 
pokazują, bo to jest wieś dobrowolców. 
Na początku XIX wieku otrzymawszy pie-
niądze na rozruch z płd. Galicji wyjecha-
ła grupa Polaków i tam się osiedliła. Tam  

przetrwały zwyczaje katolickie, pomimo że 
nie było księdza. Była za to „babka” pani 
Magdalena, która wszystkich chrzciła i uczy-
ła pacierza. I to jest jedyne miejsce jakie 
znam, gdzie przetrwał język polski i tradycje 
katolickie. W tamtym czasie niebezpiecznie 
było przyznać się do swojej polskości, czy 
do swoich korzeni niemieckich czy żydow-
skich. Dlatego świadomość narodowo-
ściowa została głęboko ukryta w psychice 
tych ludzi. Oczywiście śladów polskości jest  
wiele, bo Polacy po okresie zsyłek zakładali 
rodziny i tam się osiedlali. Na przykład brat 
Józefa Piłsudskiego, Bronisław, był bada-
czem przyrody, zostawił po sobie muzeum. 
Kolej transsyberyjska to też zasługa wielu 
polskich inżynierów. Jednak dopiero po pie-
restrojce, po 1991 roku, kolejne pokolenie 
zmieniło myślenie, zaczęło uczyć się języka 
polskiego i odwiedzać Polskę. 

Byłam kilka razy na mszy świętej 
w kościele w lesie Bielańskim i przy-
znam szczerze zdumiał mnie fakt, że 
przychodzi tam aż tylu wiernych. Prze-
cież jest ksiądz proboszczem najmniej-
szej parafii w archidiecezji warszaw-
skiej, więc skąd taki tłum ludzi?
To jest stary XVII wieczny kościół z trady-
cjami, tj. fundacja kamedulska z czasów 
wojny smoleńskiej. W 1954 roku z likwida-
cji wydziału teologicznego na UW, powstała 
na terenie kościoła, całkiem spora państwo-
wa uczelnia ATK. Tam też przez 12 lat było 
seminarium duchowne, w pobliżu są szko-
ły katolickie i AWF. Przed wojną było tam 
jedno z najlepszych gimnazjów katolickich 
w Polsce, którego najsłynniejszym absol-
wentem jest generał Wojciech Jaruzelski. 
To wszystko pracuje na to miejsce i na jego 
atmosferę. Poza tym, na tamtym terenie nie 
było tylu kościołów, co dziś. To jest unikalne 
miejsce w Warszawie. 

Podziemia Kamedulskie działają pręż-
nie już ponad 14 lat. Koncerty, wystawy, 
przedstawienia teatralne przyciągają 
do parafii tłumy ludzi w każdym wieku. 
Tych podziemi tam nie było, bo wszędzie 
były ścianki działowe, żeby można było 
tam przechowywać stare książki czy mate-
riały budowlane. Myśmy te ścianki usunęli 
i nagle pojawiła się unikalna przestrzeń. 
Nikt nie wie dlaczego jest tak duża, bo we 
wszystkich kościołach kamedulskich, pod-
ziemia to są małe pomieszczenia przezna-
czone na pochówek dla duchownych. A na-
sze wnętrze ma ponad 5 metrów wysokości. 
Czasem myślę sobie, że architekci, którzy 
projektowali ten kościół, w jakimś niebie-
skim widzeniu zobaczyli, że takie podziemie 
się przyda. Nam się przydaje na koncerty 
jazzowe i piosenek autorskich, współpracę 
z ASP, czy z Akademią Teatralną. 
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Z ŻYCIA GMINY

Jakie ma ksiądz plany artystyczne na 
2017 rok? 
Ja już dawno przestałem planować, bo Bie-
lany idą siłą rozpędu. Ktoś przychodzi chce 
nagrać płytę, ktoś inny chce nagrać film. 
W zeszłym roku Bartek Prokopowicz na-
grywał film „Chemia”,  a Krzysztof Zanussi 
w 2014 r. „Obce ciało”. Wcześniej Andrzej 
Wolf nagrał bardzo piękny dokument o Ire-
nie Sendlerowej. Sporo fajnych rzeczy poja-
wia się na Bielanach.

Jakie ma ksiądz marzenia?
Mam 62 lata i w tym roku zapisałem się na 
reżyserię na pierwszy rok studiów do War-
szawskiej Szkoły Filmowej. Postanowiłem 
razem z młodymi uczyć się reżyserii, bo 
dramaturgia wywodzi się z kościoła, potem 
przeniknęła do teatru i innych dziedzin sztu-
ki. A ja chciałem na koniec życia, wsparty 
doświadczeniami z Warszawskiej Szkoły 
Filmowej powiedzieć jakieś mądre kazanie.

W takim razie życzę Księdzu spełnienia 

tego marzenia oraz wszystkich innych, 
mniejszych i większych.

A ja życzę czytelnikom Listów do Sąsiada, 
żeby sąsiedzkie więzi w parafii w Izabe-
linie się umacniały,  rodziny z miłością się 
jednoczyły, a podzieleni Polacy usiedli przy 
wspólnym wigilijnym stole.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Iwona Mazurek

Czas adwentu to oczekiwanie na przyjście nowego, 
lepszego życia. To czas zadumy i refleksji, to moment 

rozrachunku sumienia.  Co roku, każda parafia stara się 
zaprosić w tym okresie jak najlepszego rekolekcjonistę, 
którego kazania  trafią do serca parafian i spowodują  
pozytywne zmiany. Do  parafii św. Franciszka z Asyżu 
w Izabelinie przyjechał ksiądz Wojciech Drozdowicz. 
Niezwykle barwna i ciekawa postać. 

W niedzielę 11 grudnia było pierwsze kazanie. Ksiądz Wojciech 
porównał na nim człowieka i jego życie do świątecznej choinki. 
W okresie przedświątecznym wpadamy w błyskawicznie kręcą-
cy się kołowrotek spraw do załatwienia, sprzątania, gotowania 
i wielkich zakupów. Każdy chce mieć w swoim domu piękne zie-
lone drzewko pełne ozdób, świecidełek i niespodzianek. Wszyscy 
myślimy o prezentach, które wraz z drzewkiem są bardzo chciane 
i pożądane. To wszystko mija, gdy przeminą święta.  Zielone igły 
opadną wraz z zainteresowaniem drzewkiem, a ozdoby zosta-
ną schowane do pudełek. I wtedy drzewko ląduje na śmietniku, 
a tam, no cóż, nikt już o nim nie pamięta, nikt go nie chce i nie 
potrzebuje, bo jest stare, zniszczone i brzydkie. Jakże często 
nasze życie wygląda podobnie. Kiedy jesteśmy młodzi i piękni 
wierzymy, że wszystko jest w naszym zasięgu i tak pozostanie na 
zawsze. Jednak lata mijają, życie przemija, podupadamy na zdro-
wiu, stajemy w drugim szeregu, często z poczuciem odrzucenia, 
zużycia, i tego, że nikomu nie jesteśmy już potrzebni. I wtedy 
pojawia się Bóg, który idzie na ten śmietnik i przytula do swe-
go serca wszystkie połamane, niechciane drzewka, bez ozdób 
i otaczającego podziwu. Dobrym okiem patrzy z miłością i cichym 
głosem szepce: „pamiętaj, dla mnie zawsze będziesz ważny, po-
trzebny i nigdy nie przestanę Cię kochać”. 

Druga sprawa, na którą ks. Wojciech zwrócił uwagę, to światło 
Chrystusa. Niektórzy z nas mają je w sobie. Widać to po oczach 
pełnych radości i ustach pełnych uśmiechu. To światło jest we-
wnętrzną radością, otwartością, chęcią pomocy drugiemu, ale to 
również przyzwolenie na bycie sobą – sobie i ludziom spotkanym 
na drodze życia, bez oceny, krytyki i dobrych rad. To patrzenie na 
innych z miłością, empatią i zrozumieniem. Podobnie jak patrzy 
na nas Bóg, choć przecież święci nie jesteśmy. On jednak widzi 
w nas swoje dzieci, niepowtarzalne, ukochane, jedyne, choć nie-
raz błądzące. Tu nie chodzi o rzeczy wielkie, o bycie świętym, ale 
o bycie człowiekiem myślącym i czującym, potrafiącym spojrzeć 
na kogoś oczami dobra i zrozumienia, a czasem współczucia czy 
ciekawości. Wtedy świat byłby pełen harmonii, pokoju, miłości 
i braterstwa. A czy Ty dążysz do tego, by mieć to Światło w sobie? 
Co dla Ciebie jest w życiu najważniejsze?

WSPOMNIENIE Z REKOLEKCJI…
Kolejny dzień rekolekcji, to kolejne przemyślenia. Tym razem nasz 
rekolekcjonista dotknął tematu „dziecięctwa”. To jest coś takiego, 
co mają w sobie małe dzieci do 1 metra wysokości. To jest dzie-
cięca czystość, nie skażona przekonaniami dorosłych, zasadami 
i normami społecznymi, co wolno, trzeba, powinno się, muszę, 
co nie przystoi, co jest złe a co dobre. Dziecięctwo to ciekawość 
świata, odkrywanie, i radość z tego co nowe i nie znane, to po-
czucie, że cokolwiek się wydarzy, jest dobrze, a będzie jeszcze 
lepiej. Dziecięctwo to szczery uśmiech, czasem przez łzy. To pogo-
da ducha, wiara i nadzieja. Ile w tobie jest dziecka z ciekawością 
podchodzącego do drugiego człowieka i pytającego: kim jesteś? 
A jednocześnie gotowego na przyjęcie każdej odpowiedzi, tej 
oczywistej: matką, ojcem, żoną, mężem, mechanikiem, księgową, 
kobietą, mężczyzną. Jak i tej, której się nie spodziewasz. Jestem 
błądzącym człowiekiem, czasem dobrym i wrażliwym, a czasem 
bezsilnym, smutnym i pełnym złości. Ile jest w Tobie dziecka, 
które potrafi się cieszyć z rzeczy małych, błahych, pozornie nic nie 
znaczących, a w zamiarze Boga wielkich. Ile w tobie jest dziecka, 
które z zachwytem spojrzy na to, co inne, nowe, a dla Ciebie 
dziwne i nie do przyjęcia. Ile jest w Tobie dziecka, które wcho-
dząc w coś nowego nie zastanawia się czy warto, czy się opłaca 
i co z tego będzie miał. No właśnie, ile jest w Tobie dziecięctwa 
pomimo problemów, choroby, trudnych doświadczeń, niewłaści-
wych ludzi obok, podeszłego wieku i wszelkich braków. Czy nadal 
pomimo wszystko potrafisz się uśmiechać?

Trzeci, ostatni już dzień, został poświęcony Matce Bożej, 14 let-
niej Maryi zaślubionej Józefowi, podejmującej decyzję, która nie 
wróży jej  łatwego życia. Maryja mówi „Tak” na urodzenie Bożego 
Syna. To było bardzo odważne, bo przecież miała męża, a dziec-
ko w jej łonie, nie było jego. Groziło to ogromnym wstydem dla 
rodziny, odrzuceniem przez Józefa, a nawet ukamienowaniem 
za niewierność. Wbrew wszystkiemu, Maryja jak piórko niesio-
ne przez Ducha Świętego, idzie za głosem serca. Czy Ty, słysząc 
głos Boga, wykonałbyś dobrowolnie jego prośbę, która całkowicie 
zmieniłaby Twoje życie? Trudne pytanie! Ksiądz zastanawiał się 
też, co czuła Matka Boża, kiedy stała pod krzyżem, gdy jej Syn 
konał albo potem, kiedy trzymała go zmarłego w swoich ramio-
nach albo gdy podczas Eucharystii wszyscy spożywali jego ciało 
i pili jego krew. My, czytając biblię, czytamy ją czasem jak bajkę, 
ale przecież to wszystko wydarzyło się naprawdę! Tak jak Maryja, 
tak niektórzy z nas są prowadzeni przez Ducha Świętego i robią 
coś, bo czują, że właśnie to jest na ten moment ważne. W myśl 
przysłowia „Miej serce i patrz w serce”.

Iwona Mazurek

Centrum Kultury Izabelin poszukuje do pracy lektora języka hiszpańskiego. Informacje 22 752-68-28

Centrum Kultury Izabelin serdecznie zaprasza dzieci na lekcje fortepianu. Informacje 22 752-68-28
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Dobry początek
Kiedy mówimy o zmysłach większość z nas 
ma na myśli głównie wzrok, słuch, węch 
i smak. Układ nerwowy odbiera i przetwarza 
bodźce nie tylko z tych systemów. Do prze-
twarzania zaangażowane są również układ 
sensoryczno-taktylny (dotyk), przedsion-
kowy (równowaga) oraz proprioceptywny 
(czucie głębokie). To właśnie one warunku-
ją prawidłowy rozwój zdrowego człowieka. 
Wszystkie te systemy stale ze sobą współpra-
cują i od jakości tej współpracy wiele zależy.
Integracja sensoryczna to zdolność dziecka 
do odczuwania, rozumienia i organizowa-
nia informacji dostarczanych przez zmysły 
z otoczenia oraz z własnego organizmu. 
Kiedy dziecko rozwija się bez zakłóceń, 
motoryka ciała szybko dostosowuje się do 
otoczenia, umysł łatwo przyswaja infor-
macje, a „dobre” zachowanie pojawia się 
w sposób naturalny. Zaburzenia przetwa-
rzania sensorycznego mogą być podłożem 
wielu trudności i problemów zakłócających 
prawidłowy rozwój dzieci; rozwój ruchowy, 
emocjonalny, społeczny czy poznawczy. 

Potrzeby dzieci
W Gminnym Przedszkolu w Izabelinie dzieci 
korzystają z pomocy psychologiczno-pe-
dagogicznej. W zależności od indywidual-
nych potrzeb, mają zajęcia z terapeutami 
integracji sensorycznej, z logopedą lub 
neurologopedą, psychologiem, terapeutą 
pedagogiem, oligofrenopedagogiem. Do-

GMINNE PRZEDSZKOLE W LASKACH

GMINNE PRZEDSZKOLE W IZABELINIE

PRZEDSZKOLAKI

KIEDY ZMYSŁY TRZEBA DOSTROIĆ… NALEŻY DZIAŁAĆ JAK W ORKIESTRZE
kładamy wszelkich starań, by nasi pod-
opieczni otrzymywali pomoc „skrojoną na 
miarę”, co jest szczególnie istotne, kiedy 
mówimy o dzieciach posiadających orze-
czenie o potrzebie kształcenia specjalne-
go, opinię o potrzebie wczesnego wspo-
magania rozwoju, czy też inne - często 
jeszcze niezdiagnozowane, lecz już dają-
ce o sobie znać - zaburzenia rozwojowe.

Dziecko zawsze na pierwszym 
miejscu
Naszym zadaniem jest wspólne czuwanie 
nad rozwojem dzieci, by przebiegał bez 
większych zakłóceń, a ewentualne prze-
szkody były jak najszybciej diagnozowane 
i usuwane. Nie ograniczamy się tylko do pra-
cy w ramach Zespołu ds. Pomocy Psycholo-
giczno-Pedagogicznej. Dążymy do tego, by 
zapewnić dzieciom najlepsze warunki oraz 
poczucie bezpieczeństwa. Organizujemy 
przestrzeń dla dzieci tak, by była ona przy-
jazna (również pod względem sensorycz-
nym) i sprzyjała ich optymalnemu rozwo-
jowi. Do każdej trudności dziecka staramy 
się podchodzić całościowo. Mamy w swoim 
gronie aż trzech terapeutów integracji sen-
sorycznej (w tym psychologa i neurologo-
pedę), co umożliwia nam interdyscyplinarne 
podejście do problemów małego człowieka. 
Doświadczenie pokazuje, że nieprawidło-
wości w rozwoju mowy, w funkcjonowaniu 
społecznym, czy choćby podpieranie przez 
dziecko głowy w trakcie rysowania, nie są 
nigdy wyizolowanymi problemami. W po-
szukiwaniu przyczyn zaczynamy od jak naj-
dokładniejszego poznania dziecka (m.in. 
przeprowadzamy wywiad z rodzicami), 
wspólnie ustalamy, jaką formę terapii za-
proponować lub na jakie dodatkowe bada-
nia skierować. Wszystko po to, by dotrzeć 
do prawdziwej przyczyny trudności dziecka. 
Często źródłem problemu okazują się za-
burzenia integracji sensorycznej. Kto by na 
przykład podejrzewał, że niska samoocena 
może wynikać z nieprawidłowego prze-
biegu procesów integracji sensorycznej?

Wspólne „granie”
Odnalezienie przyczyny niepowodzeń i pro-
blemów dziecka nie byłoby możliwe bez 
wspólnego zaangażowania nauczycieli i spe-
cjalistów – wszak dobry zespół powinien 
przypominać wysokiej klasy orkiestrę. Po 
pierwsze: współpracujemy ze sobą. Po dru-
gie: ciągle się uczymy – na szkoleniach ze-
wnętrznych i organizowanych we własnym 
gronie. Ciągła wymiana doświadczeń, dzie-
lenie się pomysłami na zajęcia, poszerzanie 
wiedzy na temat integracji sensorycznej na-
prawdę owocuje. Dzięki temu oraz czujno-
ści naszego zespołu wielu dzieciom już uda-
ło się pomóc. Z reguły im wcześniej dziecko 
otrzyma rzetelną diagnozę, tym szybciej ma 
szansę uporać się z trudnościami. Nasze 
Przedszkole może pochwalić się coraz lepiej 
wyposażoną sala do SI, gdzie dzieci posia-
dające diagnozę mają możliwość skorzysta-
nia z fachowej terapii. Od ubiegłego roku 
organizujemy również „Tydzień o zmysłach” 
- poprzez specjalnie przygotowane zajęcia 
dzieci zdobywają wiedzę o działaniu zmy-
słów ćwicząc je jednocześnie, a nauczycie-
le i specjaliści mają możliwość obserwacji 
i ewentualnego wyłonienia tych podopiecz-
nych, u których widoczne są symptomy 
zaburzeń sensorycznych. Zwracamy także 
uwagę na dobór odpowiednich pomocy i za-
bawek – są one bowiem niezbędnym skład-
nikiem skutecznej interwencji. Cieszymy 
się, że już niebawem w każdej sali znajdą 
się specjalne kąciki sensoryczne, w których 
potrzebujące tego dzieci będą mogły się 
wyciszyć lub też dostarczyć sobie potrzeb-
nych wrażeń. Dziecko bowiem doskonale 
pokazuje nam swoim zachowaniem oraz 
preferowanymi aktywnościami, czego po-
trzebuje. Można powiedzieć, że jest otwartą 
książką – trzeba tylko chcieć ją czytać...

Aleksandra Tracz 
Małgorzata Chomicz-Kieniewicz 

Monika Strakowska

PRZEDSZKOLAKI Z LASEK PROMUJĄ AKCJĘ ZBIÓRKI ELEKTROŚMIECI

W bieżącym roku szkolnym nasze 
przedszkole rozpoczęło udział 

w akcji „Moje Miasto bez Elektrośmie-
ci” - dla potrzeb przedszkola „Moja 
Gmina bez Elektrośmieci”. 

W listopadzie ogłosiłyśmy konkurs pla-
styczny na wykonanie plakatu, który miał 
zachęcać dzieci oraz ich rodziny do dbania 
o środowisko poprzez selekcję elektrośmie-
ci i składowanie ich w wyznaczonych punk-
tach zbiórki. Wybrana praca, która została 

powielona i wyeksponowana na potrzeby 
zbiórki została wykonana przez Pawełka 
Zalewskiego z grupy Wiewiórki i jego rodzi-
ców. Serdecznie gratulujemy!

Przyłączając się do akcji „Moja Gmina bez 
Elektrośmieci” chcemy zwrócić uwagę na 
bardzo istotną rolę segregacji elektrośmie-
ci, a także sytuację jaką można zastać spa-
cerując w Puszczy Kampinoskiej oraz innych 
lasach. Nasza akcja polega na zbiórce elek-
trośmieci w przedszkolu w wyznaczonych 

terminach. Zebrane elektrośmieci zostaną 
odebrane i wymienione na punkty, za które 
możemy otrzymać sprzęty do wyposażenia 
sal przedszkolnych m.in. w sprzęt multime-
dialny.

Planowane terminy zbiórki elektrośmieci na 
terenie Gminnego Przedszkola w Laskach:

5 - 9 grudnia 2016 r.
13 - 17 marca 2017 r.
5 - 9 czerwca 2017 r.
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Zachęcamy rodziców i dzieci, a także 
wszystkich mieszkańców naszej pięknej 
gminy, chcących wesprzeć naszą akcję do 
oddawania elektrośmieci do przedszkola 
w wyznaczonych terminach. Zapraszamy 
również firmy, które chciałyby przekazać 
punkty za elektrośmieci dla Naszego przed-
szkola. Będziemy bardzo wdzięczni za wzię-
cie udziału w akcji „Moje Miasto bez Elek-
trośmieci” - dla potrzeb przedszkola „Moja 
Gmina bez Elektrośmieci”, której organiza-
torem jest ElektroEko pod patronatem Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa 
Środowiska oraz Związku Miast Polskich.
Zużyte sprzęty Elektryczne i Elektronicz-
ne można również samodzielnie oddawać 
w każdą sobotę od 10:00 do 14:00, w wy-
znaczonych punktach Odbioru Elektrośmieci 
(oznaczone na zielono samochody dostaw-
cze) np. przy ul. Pułkowej przy Cmentarzu 
Komunalnym. Przy osobistym zdaniu Elek-
trośmieci proszę upomnieć się o kupony.

Więcej informacji o akcji „Moje Miasto bez 
Elektrośmieci” oraz punktach Odbioru uzy-
skacie Państwo na stronie http://www.mo-
je-miasto-bez-elektrosmieci.pl/

Drodzy mieszkańcy! Zużytych elektrośmieci i tak się pozbywacie, a biorąc 
udział w naszej akcji przyczynicie się do pozyskania dla naszych przedszkola-
ków nowoczesnego sprzętu multimedialnego.

mgr Iwona Przysłupska 
mgr Paulina Górkiewicz 

Z ŻYCIA GMINY

SKOŃCZ ZE SPORAMI, WYBACZ, ŻYJ W ZGODZIE I POKOJU

W sobotnie popołudnie 3 grudnia 
br. na zaproszenie ks. Jerzego 

Jastrzębskiego z parafii p.w. Św. Fran-
ciszka z Asyżu w Izabelinie w naszym 
rodzimym Centrum Kultury Izabelin, 
odbyło się spotkanie z ojcem Leonem 
Knabitem.

Na sali koncertowej CKI zebrali się nasi 
mieszkańcy, wójt Witold Malarowski, prze-
wodnicząca Rady Gminy Izabelin Grażyna 
Zielińska, czytelnicy książek benedyktyna 
oraz fani Jego myśli i podejścia do życia. 
Spotkanie poprowadził ksiądz Jerzy oraz 
Karolina Dubaniewicz z Centrum Kultury 
Izabelin. Na spotkaniu ojciec Leon łamał 
wszelkie stereotypy myślenia i postrzega-
nia świata, zaskakiwał niesamowicie do-

brą pamięcią oraz poczuciem humoru. Na 
zadawane pytania odpowiadał konkretnie, 
rzeczowo i w sposób dostępny dla każdego. 
Jednocześnie w tym co mówił , było dużo 
miłości i zrozumienia dla słabości człowie-
ka, jego błędów. Ojciec Knabit pomimo 
swoich prawie 87 lat zaskakiwał młodzień-
czą, wewnętrzną witalnością, która udzie-
lała się wszystkim uczestnikom spotkania. 
Niesamowite było też to, że prostymi sło-
wami potrafił zmotywować do działania, 
wybaczenia sobie i innym oraz spojrzenia 
na wiele spraw z innej perspektywy. W dru-
giej części spotkania wójt W. Malarowski 
i przewodnicząca G. Zielińska obdarowali 
naszego gościa kolorową publikacją m.in. 
o naszej gminie pt. „Mazovia”. Ojciec Leon 

wspomniał te czasy, kiedy wiele lat temu 
pracował w naszej parafii, uczył religii, 
przekazywał słowo Boże i pozostawił tu 
wiele przyjaciół. Należy też wspomnieć, iż 
nasz niezwykły gość jest autorem ponad 20 
książek i publikacji. Niektóre z nich można 
było zakupić i otrzymać imienną dedykację 
od pisarza. Był też czas na pamiątkowe 
fotografie i krótkie chwile prywatnych roz-
mów.

Kontakt z tym niesamowitym człowiekiem 
pozostanie w moim sercu wspomnieniem 
na długie lata i ciężkie chwile zwątpienia. 

Tekst i zdjęcia: Iwona Mazurek
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Centrum Kultury Izabelin w sobotę 
10 grudnia br. przygotowywało 

naszych mieszkańców do najpiękniej-
szego okresu w roku. 

W świątecznie przyozdobionym holu rozsta-
wili się rękodzielnicy z całej naszej gminy. 
Były ręcznie robione bombki, stroiki, choin-
ki, łańcuchy, aniołki i przepięknie rysowane 
kartki. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

A jak nie znalazł, to mógł wziąć udział 
w warsztatach ozdób świątecznych i samo-
dzielnie wykonać przepiękne, oryginalne 
bombki z żarówek, łupinek od orzechów czy 
sznurka. Z tak prostych, pozornie niepo-
trzebnych przedmiotów powstały pingwinki, 
reniferki, zajączki i wiele innych wiszących 
zabawek. 

Na zakończenie dnia odbył się przepiękny 
koncert dla dzieci pt. „Muzyczna podróż do 
krainy św. Mikołaja”. W rolach śnieżynek 
wystąpiły Dominika Dulny, Dominika Ka-
sprzycka-Gałczyńska oraz Joanna Czarkow-
ska, a przy fortepianie zasiadł św. Mikołaj 
Marcin Piękos. Wokalistki są znane naszym 
dzieciom, ponieważ w soboty prowadzą 
w naszym Centrum zajęcia umuzykalnia-
jące dla dzieci tzw. „Gordonki”. Miło było 
zobaczyć „swoje panie” na scenie. Podczas 
koncertu panowała przemiła, świąteczna 
atmosfera, a artystki wykonały piosenki 
polskie i zagraniczne. 

Kilka dni wcześniej w imieniny św. Mikołaja 
6 grudnia br. na sali koncertowej CKI odbył 
się Mikołajkowy Show. Do zabawy zostały 
zaproszone wszystkie dzieci. Były gry, kon-
kursy i taneczne animacje. Na dzieci czekał 
również święty Mikołaj ze słodkimi upomin-
kami, z którym można było zrobić sobie pa-
miątkowe zdjęcie. 

Do świąt pozostało jeszcze kilkanaście dni, 
ale u nas przygotowania idą pełną parą.

Iwona Mazurek
fot. J. Marciniak/ I. Mazurek

ŚWIĄTECZNE 
ZAMIESZANIE
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10 grudnia 2016 roku w Centrum 
Kultury Izabelin odbył się Tur-

niej Mikołajkowy Karate zorganizo-
wany przez Mazowiecką szkołę Walk 
Karate-do Kuma-DE.

W turnieju wzięło udział 50 zawodników z 4 
klubów, a mianowicie:

- Kuma-De Izabelin prowadzony przez Sen-
seia Dominika Seroka

- Kuma-de Sochaczew z Senseiem Piotrem 
Słabym na czele

- Dragon Kolno, Sensei Adam Banach i Sen-
sei Zbigniew Urbański

- Sandan Warszawa, Sensei Tomasz Kowal-
czyk i Sensei Piotr Sawicki

oraz

- Tora Grodzisk Mazowiecki wraz z Sense-
iem Maciejem Walo

Zawodnicy startowali w 3 konkurencjach 
i w 2 grupach wiekowych

Pierwsze zmagania podjęły dzieci w wie-
ku 4-8 lat, które zaczęły swoją przygodę 
z Karate od tego roku. Sekcja w Izabelinie 
wystawiła aż 9 swoich zawodników. Rywa-
lizacja polegała na zaprezentowaniu przez 
2 zawodników na tatami (mata) podsta-
wowych technik karate wykonywanych 
w przejściach (Kichon).

Drugą i trzecią konkurencją jest Kata. Kata 
są to ściśle określone układy techniczne, 
które zawodnicy demonstrują dwójkami na 
macie. Konkurencja była podzielona na 2 
kategorie:

- 9-7 kyu (biały – pomarańczowy pas)

- 6-3 kyu (pas zielony – brązowy)

Przerywnikiem w zawodach był występ 

MIKOŁAJKI NA SPORTOWO

dziewczynek z sekcji akrobatyki i gimna-
styki artystycznej Centrum Kultury Izabelin, 
prowadzonej przez panią Olgę Shpomer.

Zawodnicy karate ujęli wszystkich swoją 
dokładnością, a dziewczynki wdziękiem.

Na koniec zmagań ku zaskoczeniu wszyst-
kich zawodników, na sali pojawił się Św. 
Mikołaj, który powitał wszystkich gorącymi 
słowami. Dla wygranych wręczył wspaniałe 
nagrody i medale, ale nie zapomniał także 
o pozostałych uczestnikach obdarowując 
ich nagrodami za wzięcie udziału i podjęcie 
walki.

Na koniec wszyscy uczestnicy zrobili sobie 
wspólne zdjęcie ze Św. Mikołajem.

Serdeczne podziękowania dla sponsorów, 
którzy zafundowali nagrody dla zwycięz-
ców:

- Centrum Kultury Izabelin

- FORD POLSKA

- Mercedes Benz Piaseczno

- diler Peugeot Lion Motors Piaseczno

- Carefleet – wynajem długoterminowy po-
jazdów

Dominik Seroka, fot. J. Marciniak
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XIX SESJA RADY GMINY IZABELIN

W środę 30 listopada 2016 r. od-
była się XX sesja Rady Gminy 

Izabelin.  

Sesję otworzyła, porządek obrad i proto-
kół z poprzedniej sesji Rady Gminy przy-
jęła przewodnicząca Grażyna Zielińska. 
Sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy 
w okresie między sesjami złożyli przewod-
niczący poszczególnych komisji a informa-
cję o pracy Urzędu Gminy i Wójta między 
sesjami złożył Witold Malarowski.

Radni podjęli następujące uchwały:

uchwała XX/158/16 (9 głosów za, 0 
przeciw, 4 wstrzymujące) w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na rok 
2016 Gminy Izabelin. W uchwale bu-
dżetowej na 2016 r. wprowadza się wydatki 
z zakresu zarządzania kryzysowego w wy-
sokości 10.000 zł w następujący sposób: 
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochro-
na przeciwpożarowa rozdział, 75421 Za-
rządzanie kryzysowe, paragraf 4300 Zakup 
usług pozostałych.

Wyżej wymienione środki przeznaczone 
będą na likwidację skutków podtopień we 
wsi Truskaw spowodowanych utworzonymi 
przez bobry tamami na Kanale Zaborowskim.

uchwała XX/159/16 (13 głosów za, 0 
przeciw, 0 wstrzymujące) w sprawie zmia-
ny uchwały Nr XIX/152/16 Rady Gminy 
Izabelin z dnia 26 października 2016 r. 
w sprawie  określenia wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości. Pro-
jekt uchwały uwzględnia zmianę w ustawie 
o podatkach i opłatach wprowadzoną ustawą 
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 37 wyżej wymienionej usta-
wy o rewitalizacji w ustawie z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.), 
wprowadzona została nowa podstawa opo-
datkowania w podatku od nieruchomości,  
tzn. „niezabudowanych objętych obsza-
rem rewitalizacji, o której mowa w ustawie 
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
(Dz. U. z 2015 poz. 1777) i położonych na 
terenach, dla których miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkanio-
wą, usługową albo zabudowę o przezna-
czeniu mieszanym obejmującym wyłącznie 
te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia 
w życie tego planu w odniesieniu do tych 
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie 
nie zakończono budowy zgodnie z przepi-

sami prawa budowlanego. W związku z po-
wyższym zaistniała konieczność dostosowa-
nia przepisów uchwały Nr  XIX/152/16 Rady 
Gminy Izabelin z dnia 26 października 2016 
r. w sprawie  określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości do obowiązują-
cych przepisów prawa. Uprawnienia wyni-
kające z wyżej wymienionych przepisów są 
podstawą do podjęcia uchwały w przedsta-
wionym brzmieniu. 

uchwała XX/160/16 (13 głosów za, 
0 przeciw, 0 wstrzymujące) w sprawie 
określenia wzorów formularzy infor-
macji i deklaracji podatkowych. Na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. 
zm.) Rada Gminy, w drodze uchwały, okre-
śla wzory deklaracji i informacji podatko-
wych obowiązujące na terenie gminy Iza-
belin. 

Uchwalenie nowych wzorów deklaracji i in-
formacji podatkowych wynika z konieczno-
ści dostosowania ich do obowiązujących 
przepisów prawa z zakresu podatku od nie-
ruchomości, podatku rolnego oraz podatku 
leśnego. W związku z powyższym zaszła 
konieczność opracowania nowych wzorów 
deklaracji informacji podatkowych na poda-
tek od nieruchomości, rolny i leśny.

uchwała XX/161/16 (9 za, 0 przeciw, 
4 wstrzymujące) w sprawie dopłat do 
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i  zbiorowego odprowadza-
nia ścieków dla instytucji pożytku 
publicznego. Zgodnie z art. 24 ust. 6 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu 
ścieków (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 139) Rada 
Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla 
jednej, wybranej lub wszystkich taryfowych 
grup odbiorców usług. 

Dopłata w tej wysokości zgodna jest z do-
tychczasową polityką gminy stosowania ulg 
i innych ułatwień dla instytucji pożytku pu-
blicznego. Dopłaty dotyczyć będą Towarzy-
stwa Opieki nad Ociemniałymi i Towarzy-
stwa Św. Brata Alberta - Domu Samotnej 
Matki w Laskach. Podkreślić należy, że gmi-
na dopłacać będzie jedynie do wody zuży-
wanej w związku z działalnością statutową 
tych podmiotów oraz ścieków wprowadza-
nych do gminnego systemu kanalizacji sani-
tarnej w związku z działalnością statutową 
tych podmiotów, co oznacza, że na przykład 
mieszkające na terenie Zakładu w Laskach 
osoby prywatne (nauczyciele, rezydenci 

i inne) nie będą objęte dopłatą i płacić będą 
stawkę taką, jak pozostali mieszkańcy gminy. 

Po  przeanalizowaniu danych z systemu 
odpadowego można zauważyć tendencję 
wzrostową ilości osób spoza działalności 
statutowej w porównaniu do ilości osób 
związanych z działalnością statutową To-
warzystwa Opieki nad Ociemniałymi w La-
skach.  W związku z tym dopłata będzie 
realizowana w 50% taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i w  50% taryfy zbio-
rowego odprowadzania ścieków.

Stosowany obecnie przez GPWiK system 
kontroli i fakturowania zużywanej wody po-
zwala na rozdzielenie tych wielkości. 

uchwała XX/162/16 (13 głosów za, 
0 przeciw, 0 wstrzymujące) w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozu-
mienia w sprawie współfinansowania 
lokalnej linii uzupełniającej. W celu za-
pewnienia funkcjonowania w roku 2017 lo-
kalnej linii uzupełniającej L7, łączącej gmi-
ny Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
z siedzibą Starostwa w Ożarowie Mazowiec-
kim, konieczne jest zawarcie stosownego 
porozumienia międzygminnego regulujące-
go kwestię finansowania linii L7 przez Gmi-
ny Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
w tym przez Gminę Izabelin. Gmina Stare 
Babice wyznaczona w przedmiotowym pro-
jekcie jako gmina wiodąca, wzięła na siebie 
organizację i koordynację funkcjonowania 
linii lokalnej L7. Ostateczne koszty funkcjo-
nowania nowej linii lokalnej zostaną usta-
lone po zorganizowaniu i przeprowadzeniu 
przez ZTM, przetargu na wybór przewoźni-
ka linii L7.

uchwała XX/163/16 (13 głosów za, 0 
przeciw, 1 wstrzymujący) w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Izabelin. Przy-
stąpienie do sporządzenia zmiany Studium 
wynika głównie z planów inwestycyjnych 
gminy oraz wniosków właścicieli dotyczą-
cych zmiany funkcji terenu.

Obszar Nr 1 położony jest we wsi Mo-
ściska i obejmuje powierzchnię około 
18,5 ha. Obszar położony jest na granicy 
z m. st. Warszawą i jest częściowo zainwe-
stowany,  na podstawie zapisów obowiązu-
jącego planu miejscowego. Obowiązujące 
Studium wyznacza dla przedmiotowych 
terenów funkcje zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej („MN”) oraz zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej („MU”). Bezpo-
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średnie sąsiedztwo miasta powoduje duże 
zainteresowanie potencjalnych inwestorów, 
w tym wiele wniosków o zmianę zapisów 
planu w zakresie funkcji terenu, zmiany 
proporcji powierzchni biologicznie czynnej 
oraz układu komunikacyjnego. Mając na 
uwadze powyższe, uznano za zasadne prze-
analizowanie aktualności zapisów zarówno 
planu miejscowego jak też obowiązującego 
Studium pod kątem złożonych wniosków.

Dodatkowo planowane jest nabycie na 
rzecz gminy istniejącego w granicach ob-
szaru Nr 1 budynku usługowego z przezna-
czeniem na powiększenie mieszkaniowego 
zasobu gminy. W związku z przedmiotowy-
mi planami inwestycyjnymi konieczne jest 
wprowadzenie zmiany funkcji terenu.

Obszar Nr 2 położony jest we wsi Mości-
ska, w części przemysłowej wsi, na zachód 
od ul. Estrady i obejmuje działki Nr 236/97, 
210/3 (obie stanowią własność gminy) oraz 
działkę Nr  211 (własność prywatna). Dział-
ka Nr 236/97 w obowiązującym Studium 
przeznaczona jest  pod tereny usługowo-
-produkcyjne („PW”) a działki Nr 210/3 
i 211 pod zieleń urządzona „ZU”. Na działce 
Nr 236/97 planowana jest realizacja Punk-
tu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Obecnie 
PSZOK funkcjonuje na działce prywatnej, 
co wiąże się z ponoszeniem przez gminę 
dodatkowych wydatków. Rozważa się czę-
ściowe włączenie działek Nr 210/3 i 211 
w granice PSZOK, m. in. w celu poprawy 
jego  dostępności i obsługi komunikacyjnej. 
O ostatecznych propozycjach funkcji dla 
przedmiotowych działek zadecydują anali-
zy przeprowadzone w trakcie sporządzania 
zmiany Studium oraz planu miejscowego 
dla tego terenu. 

Obszar Nr 3 objęty uchwałą, obejmuje 
teren w rejonie ul. Miazgowskich, 3 Maja, 
Wojska Polskiego we wsi Hornówek. Przy-
stąpienie do sporządzenia zmiany Studium, 
w obszarze objętym projektem jest wy-
nikiem konieczności aktualizacji zapisów 
w stosunku do zmieniających się przepisów 
oraz wniosków właścicieli działek i miesz-
kańców wsi. Głównym celem jest analiza 
dotychczasowych zasad zagospodarowania 
i zabudowy terenów, w tym analiza rozgra-
niczenia poszczególnych funkcji i obsługi 
komunikacyjnej.

uchwała XX/164/16 (14 głosów za, 
0 przeciw, 0 wstrzymujące) w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia  miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Mościska, Etap 
IV, część A. Przystąpienie do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Mościska Etap IV część 
A, spowodowane jest głównie wnioskami 
właścicieli działek  w zakresie zmiany funk-

cji terenu oraz analizy układu komunikacyj-
nego do obsługi przedmiotowych terenów. 
Ponadto planowane jest nabycie na rzecz 
gminy budynku mieszkalno - usługowego 
z przeznaczeniem na powiększenie miesz-
kaniowego zasobu gminy, co powoduje 
konieczność wprowadzenia odpowiedniej 
funkcji terenu w planie miejscowym. Obszar 
objęty uchwałą położony jest na zachód od 
ul. Estrady we wschodniej części wsi, obej-
muje powierzchnię ok. 18,5 ha. Obecnie 
na obszarze tym obowiązuje „Miejscowy 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi 
Mościska Etap IV”, zatwierdzony Uchwałą 
Rady Gminy Izabelin Nr XXIV/202/2004 
z dnia 27.10.2004 roku, opublikowanym 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Ma-
zowieckiego Nr 285/2004 z dn. 23.11.2004 
r. poz. 7763,  Zgodnie z art. 14 ust. 5 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, Wójt 
gminy Izabelin wykonał analizę zasadności 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru wsi Mościska Etap IV. Analiza 
wykazała zasadność przewidywanych ak-
tualizacji ustaleń obowiązujących na tym 
terenie miejscowych planów z ustaleniami 
Studium jak również z przepisami. Aktuali-
zacja granic terenów o różnym przeznacze-
niu i różnych zasadach zagospodarowania 
oraz zasad kształtowania ładu przestrzen-
nego i zabudowy będzie służyła uporządko-
waniu struktury przestrzennej omawianego 
obszaru w tym  poprawie struktury sieci 
komunikacyjnej. W związku z powyższym 
podjęcie uchwały uważa się za uzasadnio-
ne. Po podjęciu uchwały Wójt Gminy Iza-
belin poinformuje w prasie miejscowej, na 
tablicach ogłoszeń oraz na stronach inter-
netowych gminy o podjęciu uchwały oraz 
o możliwości składania wniosków do projek-
tu planu, równolegle Wójt Gminy Izabelin 
dokona wyboru wykonawcy. Po opracowa-
niu projekt planu zostanie poddany opiniom 
i uzgodnieniom z organami i instytucjami 
wskazanymi w ustawie z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym a następnie wyłożony do 
publicznego wglądu. O ostatecznym kształ-
cie planu zadecyduje Rada Gminy Izabelin 
po stwierdzeniu, że ustalenia w nim przy-
jęte nie naruszają ustaleń Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Izabelin, zatwierdzo-
nego uchwałą Nr XXIX/240/13 Rady Gminy 
Izabelin z dnia 03.07.2013 r. 

uchwała XX/165/16 (14 głosów za, 0 
przeciw, 0 wstrzymujących) w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie w drodze 
umowy działki ewidencyjnej nr 222/5 
położonej w obrębie Truskaw na wła-
sność Gminy Izabelin. Zgodnie ze zmia-

ną Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw-He-
lenówek, Etap I zatwierdzonego Uchwałą 
Rady Gminy Izabelin Nr XXVI/208/13 z dnia 
20 marca 2013 r. działka ewidencyjna nr 
222/5 obr. Truskaw położona jest na te-
renie przeznaczonym pod drogę gmin-
ną, oznaczoną symbolem planistycznym 
2KD(D) i stanowi przedłużenie ul. 3 Maja. 
Pozyskanie działki ewidencyjnej nr 222/5 
jest niezbędne do zaspokojenia zbiorowych 
potrzeb wspólnoty w zakresie gminnych 
dróg oraz organizacji ruchu drogowego na-
leżących do zadań własnych gminy. 

uchwała XX/166/16 (14 głosów za, 0 
przeciw, 0 wstrzymujących) w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 
przetargu nieograniczonego nierucho-
mości stanowiącej działki ewidencyjne 
nr 740/4, 741/3 położonej w obrębie 
Truskaw gmina Izabelin. Działki nr ew. 
740/4, 741/3 stanowią własność Gminy Iza-
belin. Działki objęte są ustaleniami obowią-
zującego planu: zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Tru-
skaw zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy 
Izabelin Nr XXVI/208/13 z dnia 20 marca 
2013 r. Przedmiotowe działki położone są 
na terenie przeznaczonym pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną oraz południo-
wa część działki o nr ew. 741/3 położona jest 
na terenie wód płynących (rów południowy), 
ta część działki położona jest w granicach 
Kampinoskiego Parku Narodowego. 

uchwała XX/167/16 (14 głosów za, 0 
przeciw, 0 wstrzymujących) w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie w drodze 
umowy działki ewidencyjnej nr 822/5 
oraz działki ewidencyjnej nr 821/3 
położonych w obrębie Truskaw na 
własność Gminy Izabelin. Działki nr ew. 
821/3 i 822/5 znajdują się poza granicami 
opracowania obowiązujących miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 
dla gminy Izabelin. Działki nr ew. 821/3 
i 822/5 położone są w granicach Kampi-
noskiego Parku Narodowego. Przedmioto-
we działki wejdą do zasobu nieruchomości 
przeznaczonych do wymiany z Kampino-
skim Parkiem Narodowym na grunty prze-
znaczone pod sport i rekreację oraz reali-
zację innych celów publicznych. Pozyskanie 
ww. działek jest niezbędne do zaspokojenia 
zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie 
kultury fizycznej i turystyki w tym terenów 
rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz 
dróg publicznych.

uchwała XX/168/16 (13 głosów za, 
0 przeciw, 0 wstrzymujących) w spra-
wie Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania   Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
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INTERWENCJE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 
W GMINIE IZABELIN w listopadzie 2016

Sytuacja pożarowa i inne zdarzenia jak to bywa najczęściej o tej porze roku nie miały charakteru groźnych zjawisk i wystąpiły tylko 
w dziewięciu przypadkach, przy których interweniowały jednostki OSP, w tym przy trzech pożarach i sześciu miejscowych zagro-

żeniach. Wymienić tutaj należy m.in. w Izabelinie B przy ul. Zamojskiego w pomieszczeniu mieszkalnym paliły się meble. Lokatora 
mieszkania, który uległ lekkiemu zatruciu ze strefy zagrożenia wynieśli strażacy z Lasek udzielając mu pierwszej pomocy medycznej 
do czasu przybycia karetki pogotowia ratunkowego. W Hornówku przy ul. Jeżynowej paliło się kilka metrów kwadratowych ściółki 
leśnej. W dniu 7 i 11 listopada br. w Truskawiu dwukrotnie paliły się sadze w przewodzie kominowym przy ul. 3 Maja i Lipkowskiej. 
Tego rodzaju pożary w naszej gminie stały się zmorą i powstają na skutek zapalenia się sadzy w nieczyszczonych okresowo przez 
kominiarzy kominach. W tym miejscu pragnę poinformować, że obowiązkiem właściciela budynku jest zapewnienie wykonania tych 
czynności, brak ich wykonania w świetle prawa jest wykroczeniem art. 82 §1 pkt.1 Kodeksu wykroczeń i podlega sankcjom, które 
mogą mieć miejsce w każdym przypadku powstania pożaru i interwencji straży pożarnej. W Hornówku w dniu 22 listopada br. przy ul. 
Szkolnej gaszono pożar altany śmietnikowej oraz różnych rupieci i śmieci. W dwóch przypadkach udzielono pomocy ekipom pogoto-
wia ratunkowego, które interweniowało przy poszkodowanych osobach. Przy ul. Langiewicza w Izabelinie C  w budynku mieszkalnym 
dokonano otwarcia drzwi do mieszkania, w którym znaleziono zwłoki mężczyzny.

Nowy sprzęt

W dniu 30 listopada br. OSP w Laskach otrzymała nowy samochód ratowniczo gaśniczy  na podwoziu Ford Transit. Dotychczas uży-
wany od prawie 20 lat samochód ratownictwa technicznego marki Lublin został wycofany z eksploatacji. Nowy samochód posiada 
na swoim wyposażeniu: wyciągarkę linową o mocy 5,5 tony, agregat pompowy wysokiego ciśnienia, zbiornik wodny o pojemności 
800 l, zbiornik na środek pirotechniczny o pojemności 80 l, co pozwala na wytworzenie 16m³ piany gaśniczej, tzw. „szczęki życia” 
rozpieracz i nożyce hydrauliczne, rozpieracz kolumnowy, poduszki pneumatyczne, walizkę medyczną PSP R-1. Załoga samochodu 
stanowi 5 strażaków.

płk mgr inż. Edward Gierski

Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 
rok 2017. W myśl art. 41 ust. 2 ustawy 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowa-
niu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487) rada 
gminy corocznie uchwala gminny program 
profilaktyki i rozwiązywania problemów al-
koholowych. Jednocześnie zgodnie z art. 
10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.) wójt, w celu 
realizacji zadań gminy, do których należą: 
m. in. zwiększanie dostępności pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i osób zagrożonych uzależ-
nieniem;  udzielanie rodzinom, w których 
występują problemy narkomanii, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, opracowuje 
projekt Gminnego Programu Przeciwdziała-
nia Narkomanii. Gminny Program stanowi 
część gminnej strategii rozwiązywania pro-
blemów społecznych. Program uchwala rada 
gminy. Ponadto art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1390) przewiduje, że do zadań wła-
snych gminy należy w szczególności two-
rzenie gminnego systemu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie poprzez opracowanie 

i realizację gminnego programu przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie. Niniejszy Program ma 
za zadanie regulować zagadnienia związane 
z rozwiązywaniem problemów społecznych 
na terenie gminy. Jego unormowania mają 
umożliwić podjęcie kompleksowych działań 
w zakresie rozwiązywania problemów alko-
holowych oraz przeciwdziałania narkomanii, 
jak również przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie oraz udzielenia  pomocy jej ofiarom. 

uchwała XX/169/16 (14 głosów za, 0 
przeciw, 0 wstrzymujących) w sprawie 
przyjęcia Programu współpracy Gminy 
Izabelin z organizacjami pozarządo-
wymi i innymi podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku publiczne-
go na rok 2017. Uchwalenie Programu 
współpracy Gminy Izabelin z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2017 jest realizacją obowiązku  wynika-
jącego z zapisów art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Niniejszy Program określa zasady i formy 
współpracy z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działal-

ność pożytku publicznego, działającymi na 
terenie Gminy, wskazuje zakres zadań pu-
blicznych, które Gmina ma zamiar realizo-
wać przy współudziale ww. podmiotów oraz 
określa wysokość środków na realizację za-
dań publicznych objętych przedmiotowym 
Programem. Projekt Programu współpracy 
Gminy Izabelin z organizacjami pozarzą-
dowymi i innymi podmiotami prowadzący-
mi działalność pożytku publicznego na rok 
2017 został poddany konsultacjom społecz-
nym w terminie od 10 października 2016 r. 
do 4 listopada 2016 r.

Na sesji zostały również podjęte stanowi-
ska popierające apel gmin Dobrzeń Wielki, 
Dąbrowa, Komprachcice i Pruszków w spra-
wie o poparcie uchwały w.w. gmin, w której 
zwrócono się do Prezesa Rady Ministrów 
z prośbą o podjęcie działań zmierzających 
do uchylenia rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie 
ustalenia granic gmin i miast i nadania 
niektórym miejscowościom statusu miasta 
oraz zmiany nazwy gminy (Dz. U. z 2016r. 
poz.1134), ponieważ jest to niekorzystne 
dla tych gmin i spowoduje olbrzymie straty.

Iwona Mazurek
 

Wszystkim Mieszkańcom gminy Izabelin 
oraz organizacjom i instytucjom współpracującym życzymy spokojnych i pełnych radości 

Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności 
w nadchodzącym Nowym Roku 2017 

życzy Zarząd Gminny Związku OSP RP w Izabelinie oraz strażacy z OSP w Izabelinie i Laskach

Z ŻYCIA GMINYZ ŻYCIA GMINY
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Narciarstwo biegowe to dyscyplina 
sportowa harmonijnie rozwijają-

ca, a przy tym stosunkowo bezpieczna. 
Biegając na nartach dbamy o niemal 
wszystkie partie mięsni, dotleniamy 
organizm oraz wędrujemy po – w na-
szym przypadku – pięknych terenach 
Kampinoskiego Parku Narodowego. 
Biegać możemy we własnym tempie, stop-
niowo nabierając kondycji i szlifując technikę 
jazdy. To jeden ze sportów, które dają wol-
ność, satysfakcję oraz spokój ducha. I choć 
początki bardziej będą przypominać spacer, 
to już po kilku dniach wpadniemy we właści-
wy rytm i złapiemy równowagę. Wystarczy 
popatrzeć na mieszkańców Skandynawii – 
kolebki narciarstwa biegowego, żeby przeko-
nać się, że to sport, który jest czymś więcej, 
niż tylko chwilową modą.

Od obecnego sezonu zimowego z nastaniem 
śniegu uruchomi działalność wypożyczalnia 
nart biegowych w Laskach, ul Wieczorka 50 
na terenie Klubu Sportowego Ryś. Wypoży-
czalnię prowadzą Agata i Dariusz Ptasznik, 
mieszkańcy Izabelina – pasjonaci nart bie-
gowych w zimie i rowerów we wszystkie 
pozostałe pory roku. Właściciele prowadzili 
wcześniej podobną wypożyczalnię w Truska-
wiu, więc sprzęt i doświadczenie organiza-
cyjne mają. 

Wypożyczalnia dysponuje ponad 60 komple-
tami sprzętu: narty Alpina STS lub Energy 
w rozmiarach od 170 do 208cm, nowocze-
sne wiązania NNN, buty Alpina T5 lub T10 
o rozmiarach od 34 do 47. Znajdzie się również 

sprzęt dla młodzieży – narty 
o długości 150 cm i 160 cm, 
a nawet dla małych dzieci – 
narty o długości 110cm przy-
pinane do własnych bucików 
zimowych dziecka.

Na nartach biegowych może 
jeździć każdy, nie jest wy-
magane wcześniejsze przy-
gotowanie techniczne czy 
kondycyjne, chociaż wraz 
z kondycją i techniką frajda 
z jazdy rośnie. Warto na po-
czątek przejść godzinne szko-
lenie z podstaw jazdy – ułatwi 
to nam na pewno pierwsze 
kroki i pozwoli uniknąć nabywania złych 
nawyków od początku naszej biegówkowej 
przygody.

Szkolenia dla początkujących będą organizo-
wane w każdą sobotę i niedzielę w godzinach 
porannych i być może popołudniowych w za-
leżności od popytu. Szkolenia będą odbywały 
się na polu naprzeciwko wypożyczalni.

Jeśli warunki śniegowe pozwolą (będzie 
wystarczająco dużo śniegu) – będzie przy-
gotowany ślad - pętla na trasie o długości 4 
kilometrów z początkiem i końcem tuż obok 
wypożyczalni – stosowna zgoda Dyrekcji 
KPN już została wydana.

Na biegówkach można również jeździć wie-
czorem z czołówkami (też dostępne w wy-
pożyczalni) – dla chętnych będzie zapropo-
nowana trasa, która nie wymaga wjazdu 

BIEGÓWKI W KAMPINOSIE

w głąb Parku Narodowego.

Śnieg w naszych warunkach klimatycznych 
jest dobrem ulotnym – należy wykorzystać te 
dni, kiedy się pojawia. Nie odkładajmy jazdy 
na biegówkach „na następny weekend” – bo 
to może oznaczać na następny rok. Radzimy 
zaglądać na stronę www.biegowkiwkampi-
nosie.pl lub na funpage na facebooku: „Via-
Verde wypożyczalnia rowerów i nart biego-
wych”, gdzie na bieżąco będą publikowane 
informacje o warunkach śniegowych oraz 
terminach otwierania wypożyczalni.

Nieważne gdzie jeździsz, na jakim sprzęcie, 
w jakiej pogodzie, sam czy w grupie – waż-
ne, żeby jazda na nartach sprawiała Ci ra-
dość!!

Dariusz Ptasznik
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FILMY DLA DZIECI
7 stycznia 2017 godz. 11.00 
Ratujmy Mikołaja!
reż. L. Joosen, A. Seelman od 7 lat, 80 min
14 stycznia 2017 godz. 11.00 
KUMBA
reż. A. Silverstone od 5 lat, ok. 82 min
21 stycznia 2017 godz. 11.00
Uwolnić Mikołaja
reż. Ch. Smith, od 7 lat, 107 min
28 stycznia 2017godz. 11.00
Artur i Minimki 3: Dwa światy
reż. L. Besson, od 7 lat, 97 min

FILMY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
3 stycznia 2017 godz. 18.00 
Chce się żyć
reż. M. Pieprzyca, od 12 lat, 107 min
7 stycznia 2017 godz. 16.00 
Listy do M
reż. M. Dejczer, od 12 lat, 99 min
10 stycznia 2017 godz. 18.00 
Moje córki krowy
reż. K. Dębska, od 12 lat, 83 min
13 stycznia 2017 godz. 18.00 
Zaślepiona 
reż. K. Klimkiewicz, od 16 lat, 93 min
14 stycznia 2017 godz. 16.00 
O koniach i ludziach 
reż. B. Erlingsson, od 18 lat, 77 min
17 stycznia 2017 godz. 18.00 
Baza ludzi umarłych 
reż. Cz. Petelski, od 12 lat, 105 min
20 stycznia 2017 godz. 18.00 
Optymistki 
reż. G. Magnor, wiek b/o, 90 min 
21 stycznia 2017 godz. 16.00 
Rozdzieleni  
reż. M. Hazanavicius, od 18 lat, 129 min
24 stycznia 2017 godz. 18.00 
Boże narodzenie
reż. Ch. Carion, od 12 lat, 110 min
27 stycznia 2017 godz. 18.00 
Zaślepiona 
reż. K. Klimkiewicz, od 16 lat, 93 min
28 stycznia 2017 godz. 18.00 
Chce się żyć
reż. M. Pieprzyca, od 12 lat, 107 min
31 stycznia 2017 godz. 18.00 
Cały ten cukier
reż. D. Gameau, od 12 lat, 97 min

Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY

muzyka
6 stycznia 2017 godz. 17.00
Koncert kolęd w wykonaniu Kwartetu Smyczkowego 
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, bilety: 15 zł
7 stycznia 2017 godz. 18.00
„Koncert wiedeński” – Orkiestra Romantica
sala koncertowa, Centrum Kultury Izabelin, bilety:15 zł i 25 zł
14 stycznia 2017 godz. 18.00
Koncert „Wigilia w polskiej tradycji”
Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, bilety: 15 i 20 zł
25 stycznia 2017 godz. 8.00
Karol Kurpiński – „Zamek na Czorsztynie”
przedstawienie operowe w kostiumach
Muzycy Filharmonii Narodowej w Warszawie wystąpią dla 
uczniów Szkoły Podstawowej w Izabelinie
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin
29 stycznia 2017 godz. 17.00
XIV Gminny Przegląd Muzyczny 
„Śpiewajmy i grajmy małemu”
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, bilety: 45 i 55 zł

Kino za Rogiem

15 stycznia 2017 godz. 16.00
Spotkanie z misjonarką s. Michaelą (Zofią Pawlik)
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny
21 stycznia 2017 godz. 10.00 – 14.00
Wyprzedaż garażowa
Opłata dla sprzedających 10 zł,
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin 

wydarzenia inne

warsztaty dla dzieci
14 stycznia 2017 godz. 10.00 – 12.00
Gry planszowe
Centrum Kultury Izabelin, sala nr 124, bilety: 15 zł
14  stycznia 2017 godz. 12.00
Gordonki - saksofon
Centrum Kultury Izabelin, sala koncertowa, bilety: 15 zł
18 stycznia 2017 godz. 18.00
Funiversity – „Mieszaniny i roztwory”
Centrum Kultury Izabelin, sala nr 224, bilety: 20 zł
21  stycznia 2017 godz. 12.00
Warsztaty bębniarskie 
Centrum Kultury Izabelin, sala nr 124, bilety: 20 zł
21 stycznia 2017 godz. 12.00
Warsztaty robotyki – Twój Robot
Lego Mindstorms EV 3 dla dzieci 7-13 lat 
Centrum Kultury Izabelin, sala nr 223, bilety: 35 zł

UTW
2 stycznia 2017  godz. 10.00 
LITERATURA „Z wierszami do Warny i Dobryczy. 
Historia polsko- bułgarskich spotkań literackich” 
poeta Miłosz Kamil Manasterski, CKI
9 stycznia 2017 godz.10.00 
PSYCHOLOGIA „Wywieranie wpływu na ludzi” 
dr n med. P. Hakim, CKI

16 stycznia 2017 godz.10.00
GEOPOLITYKA W PODRÓŻY „ Od Nadniestrza do 
Abchazji” dr Tomasz Grzywaczewski, CKI
19 stycznia 2017 
BIOGRAFIE „O potrzebie posiadania 6 żon – Henryk 
VIII i dzieje angielskiego renesansu”
ZAMEK KRÓLEWSKI (przy kasach)
23.01.2017 godz.10.00 
MALARSTWO „Edvard Munch - między Krzykiem 

teatr
21 stycznia 2017 godz. 16.00
Królowa Śniegu - przedstawienie baletowe 
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, bilety: 15 zł

28 stycznia 2017 godz. 17:00
Występ Marcina Dańca
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, bilety: 45 i 55 zł

kabaret
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bilety: 45 zł i 55 zł do kupienia 
w Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, tel. 22 752 68 28 
i w Empikach.
Dostępne również na:

28 stycznia 2017, godz. 17.00
centrum kultury izabelin

CENTRUM KULTURY IZABELIN
NIEDZIELA - 15 stycznia 2017 - godzina 16:00

Spotkanie z Misjonarką

Porównanie światopoglądów: 
Bóg, człowiek, świat.

Biblia, a Wedy

Od wielu lat Siostra Michaela, Zo�a Pawlik, dzieli się swoją 
wiedzą. Pomaga rodzinom, których członkowie uwikłali się 
w sekty. Jest autorką książek, publicystką, prelegentką 
spotkań „Magia cała Prawda”, gościem programów 
telewizyjnych oraz audycji radiowych. Zapraszana na 
spotkania w całej Polsce, przybliża wiedzę na temat Orientu, 
jogi, duchowości Wschodu. Wykładała higienę tropikalną na 
ATK/UKSW.

KROLOWA
SNIEGU

koncert baletowy dla dzieci

,
,

21 stycznia 2017
g. 16.00

bilety: 15 zł

XIV GMINNY PRZEGLĄD MUZYCZNY 

ŚPIEWAJMY I GRAJMY 
MAŁEMU

29 stycznia 2017      
g.  16.00

wstęp wolny
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Izabelin, dnia 6 grudnia 2016 r.
UAG. 6722.27.2016.AI

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. 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 ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 
353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu 30 listopada 2016 r.  uchwały Nr XX/164/16  w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mościska, Etap IV, część A.
Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., 
poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń 
ww. planu.

Obszar objęty projektem planu ograniczony jest:
- od północy: północną granicą fragmentu działki Nr 242, północną granicą działek Nr 65/3 i 67/15, fragmentem działki Nr 69 na 
przedłużeniu północnej granicy działki Nr 67/15, północną granicą działek 70/13 i 72/1, południowa granicą Kanału Wólczyńskiego 
przecinającego działki Nr 75/2, 79, 80/1;
- od wschodu: wschodnią granicą Gminy Izabelin;
- od południa: północną linią rozgraniczającą ul. 3 Maja;
- od zachodu: fragmentem działki Nr 97 (ścięcie narożnikowe), zachodnią granicą działki Nr 98, fragmentem działki Nr 97 (ścięcie 
narożnikowe), fragmentem działki Nr 84, fragmentem działki Nr 246 (ścięcie narożnikowe), zachodnią granica działki Nr 65/3, frag-
mentem działki Nr 245 (ścięcia narożnikowe), zachodnią granicą działki Nr 65/3, fragmentem działki Nr 244 (ścięcia narożnikowe), 
zachodnia granicą działki Nr 65/3, fragmentem działki Nr 243 (ścięcia narożnikowe), zachodnią granicą działki Nr 65/3, fragmentem 
działki Nr 242 (ścięcie narożnikowe) do wysokości południowej granicy działki Nr 64.

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 przestrzenne”, „dokumenty 
w trakcie sporządzania”.
Wnioski do planu miejscowego i do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać osobiście w Kancelarii Urzędu 
Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, przesyłać na adres do Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin lub drogą 
mailową na adres: izabelin@izabelin.pl. 
We wniosku należy podać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy. 
Termin składania wniosków: do dnia 13 stycznia 2017 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Izabelin. 
  Wójt Gminy Izabelin

            /-/ Witold Malarowski

W dniach 21-22 października odby-
ła się kolejna impreza organizo-

wana przez ISPMiG. Tym razem była 
to turystyczna propozycja adresowa-
na do mieszkańców naszej gminy oraz 
gmin  partnerskich. 

W imprezie udział wzięło dziewięcioro gości 
z gminy Borken /Niemcy/, siedmioro z gmi-
ny Meru /Francja/ oraz kilkanaście osób 
z gminy Izabelin. 

Planowano odbyć dwudniowy rodzinny rajd 
rowerowy.

Przygotowana trasa obejmowała przejazd 
pierwszego dnia kompleksami leśnymi KPN 
do Lasu Młocińskiego wzdłuż Wisły do sta-
rówki warszawskiej.  Powrót, w strugach 
deszczu odbył się po uliczkach Żoliborz 
i Bielan następnie przejazd do Izabelina.

Na kolejny dzień planowana była trasa 
do Roztoki i Julinka z chwilą refleksji przy 
cmentarzu w Palmirach.  Załamanie pogody 
ograniczyło plany drugiego dnia i zaplano-
wana trasa pokonana została samochoda-
mi. Udało się jednak zrealizować zamiar 
krótkiej zadumy nad mogiłami w Palmirach 

JESIENNY RODZINNY RAJD ROWEROWY
ORGANIZOWANY 
PRZEZ IZABELIŃSKIE STOWARZYSZENIE PARTNERSTWA MIAST I GMIN 

oraz bardzo miły spacer w okolicach Roz-
toki. Zwiedziliśmy także ośrodek w Julinku, 
który obecnie poddawany jest rewitalizacji. 
Pracownicy ośrodka zapoznali nas z ekspo-
zycją związaną z historią szkoły cyrkowej. 

Pomimo niezbyt przyjaznej pogody uczest-
nikom dopisały humory.

Zapraszamy mieszkańców  naszej gminy na 
kolejne imprezy organizowane przez ISP-
MiG oraz zachęcamy do współpracy.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na 
naszej stronie: www.ispmig.org

Jerzy Sternicki, fot. Katarzyna Renaud 
i Jerzy Sternicki

Z ŻYCIA GMINYZ ŻYCIA GMINY
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KARTY HISTORIIREKLAMY

ODDAM
za darmo 
rocznego 
kundelka

tel. 698-135-456

MIEJSCE

 NA TWOJĄ 

REKLAMĘ

W imieniu Mateusza dziękujemy wszystkim, 
którzy przekazali darowiznę bądź 1% swo-
jego podatku na jego konto. Turnusy reha-
bilitacyjne oprócz tego, że służą zdrowiu 
Mateusza, są dla niego ogromną radością 
i urozmaiceniem. Dzięki Wam Mateusz 
będzie mógł pojechać na jeden turnus re-
habilitacyjny więcej.

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 w terminie od dnia 22 grudnia 2016 r. do dnia 12 stycznia 2017 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy. 

Izabelin, dnia 09 grudnia 2016 r.

Czytamy dzieciom

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci 
25 stycznia 2017 r. (środa) 
na spotkanie z cyklu Czytamy Dzieciom.
Młodzi słuchacze będą mogli 
zapoznać się z książką
Marcina Mortki 
„Tappi i pierwszy śnieg”

BIBLIOTEKA GMINNA

27 stycznia (piątek) 2017 r. o godz. 17.30
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W IZABELINIE ZAPRASZA
na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
W programie rozmowa na temat książki 
Jerzego Sosnowskiego 
„Spotkamy się w Honolulu”
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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

GABINET LEKARSKI DLA DZIECI I DOROSŁYCH
dr n. med. Magdalena Turowska

- medycyna naturalna
- akupunktura

- leczenie pijawkami

Izabelin, ul. Poniatowskiego 7 
tel. 666 899 544        

Internet światłowodowy

tel. 512 767 208
www.kampinostelco.pl
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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

Nauczanie języka chińskiego
Tel. 696 137 381  Zakrzewska Jadwiga 

Pomoc w nauce matematyki i fizyki.
Adam Dubicki - fizyk. Tel. 784-588-582
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KONCERT KOLĘD
KWARTET SMYCZKOWY „AMOK”

6 stycznia 2017 / g. 17.00
bilety: 15 zł

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)

„Koncert wiedeński”
Maciej PRZESTRZELSKI -  skrzypce / koncertmistrz

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

7 stycznia 2017 /g. 18.00

BAL RETRO
25 lutego 2017
gra zespół „The Music Machine”

pokazy par tanecznych

zabawę poprowadzi 
wodzirej 
Łukasz Prochacki 
z tancerką 
Magdaleną Olczak

zaproszenia 
do nabycia 
w sekretariacie 
Centrum Kultury Izabelin

tel. 22 752 68 28


