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Ferie zimowe 
W tym roku od początku do połowy lutego nasi 

uczniowie wypoczywali na zimowych feriach. Centrum 
Kultury Izabelin zorganizowało dla naszych młodych 
mieszkańców ciekawą ofertę zajęć, pełną różnorodno-
ści i pasji. Każdy z uczestników mógł znaleźć coś dla 
siebie. Były zajęcia sportowe, wspólne muzykowanie, 
warsztaty bębniarskie, taneczne, komputerowe, kre-
atywnej plastyki, malarstwa. Można też było  skorzystać 
z warsztatów Lego,  Funiversity, a także wziąć udział 
w zabawie z piratami, 2 balach  karnawałowych czy dys-
kotece. Na fanów kina czekały codzienne seanse filmo-
we wyświetlane w Kinie za Rogiem. Łącznie korzystając 
z zimowych zajęć odwiedziło nas 1210 osób , a seanse 
w Kinie za Rogiem obejrzało 320 dzieci. Wszystkie za-
jęcia, warsztaty i imprezy były bezpłatne. Nasi milusiń-
scy mogli też skorzystać z odpłatnej oferty w Sosnowej 
Szpilce. 

   UNIWERSYTET 
TRZECIEGO WIEKU
W lutym rozpoczął się drugi semestr 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Osoby zainteresowane cyklicznym 
uczestnictwem w spotkaniach serdecznie zaprasza-
my do zapisów w każdy poniedziałek od godz. 9.00 
w sekretariacie Centrum Kultury Izabelin na parterze. 
Osoby nie będące studentami UTW, ale zainteresowa-
ne pojedynczymi wykładami  lub  warsztatami, prosi-
my o jednorazowe wykupienie biletu wstępu w cenie 
10 zł, w dniu wydarzenia. 

RODZINA 500+
W związku z licznymi pytaniami i telefonami 

dotyczącymi Programu Rodzina 500+ chcia-
łabym udzielić wszystkim zainteresowanym informacji 
jakimi na chwilę obecną dysponujemy.

Projekt ustawy „o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci”, przedstawiony przez Rząd znajduje się obecnie 
w Sejmie, gdzie toczą się dyskusje na jego temat. Jest 
to początek drogi legislacyjnej. Po przyjęciu ustawy 
przez Sejm, trafi ona pod obrady Senatu. Jeśli Senat 
wprowadzi poprawki, wróci z powrotem do Sejmu. Na 
końcu musi zostać podpisana przez Prezydenta. Taka 
jest droga legislacyjna każdej ustawy. W związku z po-
wyższym jej ostateczny kształt może ulec zmianie. 

Również rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej „w sprawie postępowania w sprawach 
o świadczenie wychowawcze” oraz wzór wniosku (nie-
zbędne do realizacji zadania przez gminy) są jeszcze na 
etapie projektu.

Realizatorem świadczenia „Rodzina 500+” na terenie 
gminy Izabelin będzie Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. 

Jeśli, jak obiecuje Rząd, ustawa wraz z rozporządze-
niem wykonawczym wejdzie w życie dnia 1 kwietnia 
2016 r. to od tego dnia rozpoczniemy przyjmowanie 
wniosków. 

Jesteśmy przygotowani do realizacji tego zadania, ale 
możemy działać jedynie na podstawie obowiązującego 
prawa a nie na podstawie projektów i dobrych chęci. 
Również późniejsza terminowa wypłata przyznanych 
świadczeń zależna będzie od tego, kiedy i czy w wystar-
czającej kwocie będziemy otrzymywać środki z budżetu 
państwa, ponieważ jest to zadanie zlecone gminie, któ-
ra będzie tylko jego wykonawcą. 

Aby uzyskać świadczenie od kwietnia rodzice będą 
mieli 3 miesiące na złożenie wniosku, czyli mogą go 
złożyć do końca czerwca (otrzymają wyrównanie od 
kwietnia). Pozwoli to rozłożyć w czasie przyjmowanie 
i rozpatrywanie wniosków i mamy nadzieję, rozładuje 
początkowy natłok spraw. A chciałabym tu zaznaczyć, 
że w naszej gminie mieszka około 2500 dzieci w wieku 
do 18 lat. O szczegółach programu, o tym, jakie po-
trzebne będą dokumenty, gdzie składać wnioski itp. 
napiszę w marcu, kiedy, mam nadzieję, ustawa będzie 
miała już ostateczny kształt.

Barbara Tenerowicz
Kierownik GOPS

Rekrutacja do przedszkoli
15 lutego 2016 roku ruszyła rekrutacja dzieci do 

gminnych przedszkoli – w Laskach i w Izabelinie. Do-
kumenty można składać do dnia 25 marca 2016 r.
Kryteria i zasady rekrutacji dostępne są na stronach 
naszych przedszkoli:
Gminne Przedszkole w Laskach: http://www.gpla-
ski.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=mg,26
Gminne Przedszkole w Izabelinie: http://www.
przedszkole.izabelin.pl/przedszkole/index.php?id=137
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Dyżury Radnych 
Gminy Izabelin

CZWARTEK   GODZ. 16:00 - 18:00
CENTRUM  KULTURY  IZABELIN  
ul. Matejki  21
Czytelnia Gminnej Biblioteki
 
03.03.2016 - Katarzyna Krukowska-Wiater 
10.03.2016 - Wojciech Kanarek
17.03.2016 - Halina Jasińska
24.03.2016 - Edward  Ciećwierz
31.03.2016 - Bronisława  Bieńkowska

Centrum Kultury Izabelin zaprasza

Chcesz wiedzieć więcej co słychać w Centrum Kul-
tury Izabelin, dowiedzieć się o nadchodzących im-

prezach i wydarzeniach,  zacznij przeglądać Magazyn 
Kulturalny CKI, który jest wydawany co 2 tygodnie. 
Wszystkie informacje znajdziesz też na www.centrum.
izabelin.pl  oraz na fb. Jeżeli chcesz otrzymywać aktu-
alne informacje z życia kulturalnego na swoją skrzynkę 
mailową zapisz się na newslettera  na naszej stronie 
lub w sekretariacie CKI.

Co nowego 
na boisku w Laskach

Po sezonie zimowym piłkarze z miejscowego Klubu 
Ryś Laski  rozpoczęli  przygotowania do nowego 

sezonu ligowego. Rozegrają jeszcze 3 sparingi: 27 
lutego zagrają z Zaborowianką z Zaborowa, 5 marca 
z drużyną z Nadarzyna, a 12 marca ze Świtem Jelon-
ki Warszawa. Nowy sezon ligowy rozpoczną meczem 
wyjazdowym 20 marca ze Mszczowianką II ze Mszczo-
nowa. Ryś Laski po run-
dzie jesiennej zajmuje 
I miejsce w rozgryw-
kach A klasy. Więcej in-
formacji o rozgrywkach 
i drużynach: Seniorów,  
Trampkarzy, Orlików 
i Młodzików można uzy-
skać  na www.ryslaski.pl

Rekolekcje Wielkopostne 

Serdecznie zachęcamy do wcześniejszego zarezerwo-
wania czasu, by wziąć udział w dorocznych »ćwicze-

niach duchowych«. Na terenie naszej gminy parafialne 
Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych, dzieci i młodzie-
ży odbędą się w następujących terminach:
Parafia Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach 
od niedzieli 21. lutego  do środy 24. lutego br. W nie-
dzielę msze święte z nauką rekolekcyjną odbędą się wg 
stałego niedzielnego porządku, a od poniedziałku do 
środy w godz. 9.00, 18.00 oraz 20.00. Nauki poprowa-
dzą księża michalici.
Rzymskokatolicka Parafia św. Franciszka z Asyżu 
w Izabelinie
od niedzieli 6. marca do środy 9. marca br. W niedzielę 
msze święte z nauką rekolekcyjną odbędą się wg stałe-
go niedzielnego porządku, a od poniedziałku do środy 
w godz. 8.00, 10.00 i 18.00.
Rekolekcje poprowadzi o. Tomasz Nowak – dominikanin 
razem z ekipą rekolekcyjną kierowaną przez znanego 
twórcę muzyki religijnej – Poldka Twardowskiego.
Rzymskokatolicka Parafia św. Rocha w Lipkowie
od 28. Lutego do 2. Marca br. W niedzielę msze święte 
z nauką rekolekcyjną odbędą się wg stałego niedzielne-
go porządku, a od poniedziałku do środy w godz. 9.00, 
18.00 oraz 19.30. Nauki poprowadzą księża pallotyni z Oł-
tarzewa.

Szkoła Rodzenia
W lutym 2016 r. rusza kolejna edycja Gminnego 

Programu Opieki nad Kobietą w Ciąży 2015-
2017 w zakresie bezpłatnych zajęć szkoły rodzenia, 
finansowanych przez naszą gminę. Zajęcia odbywają 
się w kameralnych grupach i ciepłej atmosferze. Kurs 
zawiera 8 spotkań, zajęcia odbywają się raz w tygodniu. 
Kursy dopasowane są do daty porodu każdej uczest-
niczki. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 
internetowej Szkoły http://www.szkolarodzeniaizabelin.
pl/. Informacji udziela również osoba prowadząca zaję-
cia p. Jagna Szulc tel. 608-634-886
e-mail: jagna@slaw.com 

Bezpłatna mammografia
Od kilku lat na terenie naszej gminy przepro-

wadzane są bezpłatne badania mammograficzne dla 
Pań w wieku 50-69 lat. Mammobusy ustawiane są na 
parkingu przy Urzędzie Gminy Izabelin. W ubiegłym 
roku w mammobusach przebadanych zostało 185 pań, 
wykryto 13 zmian i skierowano panie do dalszej dia-
gnostyki.

Najbliższy termin przyjazdu mammobusu planowany 
jest na 9 czerwca 2016 roku.
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 • Panie Wójcie. Mamy za sobą rok 2015, pierwszy rok 
po wyborach – czego udało się w tym czasie dokonać? 

Był to kolejny pracowity rok. Rada Gminy rozpoczęła 
swoją kadencję w niemal zupełnie nowym składzie, a więc 
dla dużej grupy ludzi, którzy do tej pory z samorządem nie-
wiele mieli do czynienia, 2015 rok był rokiem wchodzenia 
w obowiązki radnego i zmagania się z nowymi, trudnymi 
problemami. Trudnymi tym bardziej, że budżet 2015 roku 
był wyjątkowo napięty. Poprzedni rok 2014 był związany 
z dużym wysiłkiem inwestycyjnym – sam remont ulicy 
3 Maja pochłonął z budżetu gminy ponad 4 miliony złotych. 
Jednak mimo to zasadnicze dla gminy inwestycje były przez 
cały ubiegły rok konsekwentnie kontynuowane, a wśród 
nich zrealizowana została rozbudowa sieci kanalizacyjnej 
w Hornówku.

Oprócz inwestycji to tym, na czym najbardziej nam 
wszystkim zależało, było przywrócenie obecności policji 
w Izabelinie i... udało się. Najtrudniej było przekonać wła-
dze stołecznej policji do wycofania się z niefortunnej decy-
zji o likwidacji komisariatu, ale wobec nieugiętej postawy 
wszystkich zainteresowanych i przy realnym wsparciu ze 
strony nowego komendanta powiatowego dopięliśmy swe-
go. Stosunkowo niewielkim nakładem finansowym przygo-
towana została siedziba pod potrzeby rewiru dzielnicowych 
i tak, od niedawna, znów mamy u siebie placówkę policji. 
Na razie jest to pięcioosobowy zespół dzielnicowych, ale 
bardzo poprawne ostatnio relacje pomiędzy samorządem 
i policją pozwalają wierzyć, że powróci do nas również „peł-
nowymiarowy” komisariat z etatową obsadą 15 policjantów. 

Na marginesie tej sprawy chciałbym zwrócić uwagę, 
że walka o powrót policji stała się okazją do pełnego zjed-
noczenia wysiłków całej naszej wspólnoty samorządowej 
mieszkańców, Rady Gminy i organu wykonawczego, czyli 
mojej skromnej osoby. W tej sprawie nie liczyły się trady-
cyjne podziały, jakby na chwilę przestała istnieć opozycja; 
wszyscy mówiliśmy jednym głosem, wykorzystując posia-
dane możliwości i tylko pomarzyć sobie wypada: żeby tak 
zawsze było można...

Miniony rok był jeszcze pod jednym względem szczegól-
ny: był to ostatni rok obowiązywania dotychczasowej Stra-
tegii Zrównoważonego Rozwoju Gminy, która była uchwalo-
na w roku 2000 i kierowała poczynaniami samorządu przez 
ostatnie 15 lat. Na zlecenie Gminy zespół doświadczonych 
specjalistów przygotował projekt nowego dokumentu, który 
jako strategia, mająca w latach 2016-2030 wytyczać kie-

runki naszego rozwoju, została uchwalona na ostatniej sesji 
Rady Gminy. 

 • No właśnie, opozycja krytykuje zarówno sposób 
uchwalania strategii, jak i jej zapisy. 

Krytykować można wszystko i wszystkich, a rola opozy-
cji polega właśnie na krytyce poczynań aktualnej władzy. 
W przypadku prac nad strategią przyznać należy, że „szum 
medialny”, który zrobił się wokół tej sprawy, przyczynił się 
na pewno do tego, że ten ważny dokument powstał nie 
tylko przy biurkach ekspertów, ale także z udziałem mak-
symalnie szerokiej grupy zainteresowanych mieszkańców. 
Po to, by grupa ta była jak największa, dwukrotnie były 
przeprowadzone konsultacje społeczne nad kolejnymi wer-
sjami projektu, a wyniki tych konsultacji znacząco wpłynęły 
na jego ostateczny kształt. Na wszystkich etapach prac nad 
strategią każdy z mieszkańców miał rzeczywisty wpływ na 
zapisy, które ostatecznie przyjęto.

Co do pojawiających się zarzutów, że opracowanie pro-
jektu powierzone zostało niewystarczająco kompetentnym 
specjalistom, to stanowczo nie zgadzam się z takim poglą-
dem. Wykonania zadania podjął się zespół odpowiednio do 
niego przygotowanych naukowców, będących jednocześnie 
doświadczonymi praktykami. Uchwała o przystąpieniu do 
opracowania strategii zawierała zapis: „uchwałę do wyko-
nania powierza się wójtowi gminy”, a zatem to na mnie 
spoczywa obowiązek i odpowiedzialność za właściwe wy-
konanie tej uchwały. Natomiast rozmowa o tym, czy ten 
specjalista jest lepszy czy tamten, to – proszę wybaczyć 
– przypomina mi znaną anegdotę, której morał brzmi: jeśli 
dwóch naukowców ma się ze sobą dogadać, to wiadomo 
jest, że będą się ze sobą wyłącznie kłócić i że się nie doga-
dają. Ale co do jednej rzeczy zgodzą się na pewno: że ten 
trzeci jest głupi. 

Ostatecznie wykonana została duża praca, której efek-
tem jest dobra strategia i życzmy sobie i naszym dzieciom, 
aby za 15 lat znaleźć się przynajmniej na tym etapie rozwo-
ju społecznego, który ta strategia dla nas prognozuje.

W tym miejscu dodać chciałem, że niejako w cieniu prac 
nad strategią trwało w minionym roku opracowywanie Pla-
nu Gospodarki Niskoemisyjnej, niesłychanie ważnego do-
kumentu, bez którego utrudnione, a faktycznie niemożliwe 
będzie ubieganie się o środki finansowe na dalszy rozwój 
gminy. Ten dokument także jest na ukończeniu i w niedłu-
gim czasie zostanie przedstawiony pod obrady Rady Gminy.

WYWIAD 
Z 

WITOLDEM 
MALAROWSKIM

WÓJTEM GMINY IZABELIN

rozmawia Iwona Mazurek
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 • Panie Wójcie, a co mógłby Pan czytelnikom naszej 
gazety powiedzieć o planach na rok 2016 i nieco dal-
szą przyszłość?

Budżet na 2016 rok jest już przyjęty, zachęcam wszyst-
kich do zapoznania się z nim – jest obszernie zaprezento-
wany w tym numerze „Listów...”. Zakłada on wydanie ponad 
4,2 miliona złotych na inwestycje, będące kontynuacją dzia-
łań zmierzających do podniesienia standardu naszego życia. 
A zwracam Państwa uwagę, że to nie wszystko, bowiem od 
zeszłego roku wprowadzona została do naszej gminy nowa 
jakość: gminna spółka komunalna, znane wszystkim GPWiK 
Izabelin „Mokre Łąki”, okrzepła na tyle, żeby już zupełnie 
samodzielnie i na własny rachunek realizować inwestycje 
wodno-kanalizacyjne. W bieżącym roku efektem tej dzia-
łalności będzie rozpoczęcie budowy prawie dziewięciu kilo-
metrów sieci kanalizacyjnej dla 165 nieruchomości i prawie 
trzech kilometrów wodociągu. Przygotowywany jest do zło-
żenia w instytucjach przyznających środki pomocowe także 
projekt na kolejne 7 kilometrów kanalizacji i w ten sposób 
mielibyśmy w stu procentach załatwioną kanalizację i wodo-
ciąg w naszej gminie. To ostatnie rozstrzygnie się w maju, 
ale są duże szanse na pomyślną realizację wniosku. 

Poza tym dokładamy starań, aby sfinalizować podjęte 
w zeszłym roku negocjacje z Orange S.A. w sprawie zaku-
pu budynku, w którym mieści się poczta, co pozwoli nam 
wreszcie przystąpić do ostatecznego uporządkowania ści-
słego centrum Izabelina i podjęcia dalszych kroków dla roz-
woju ważnych usług społecznych, w tym przede wszystkim 
służby zdrowia. 

Zielone światło zapala się także, gdy chodzi o rozwiąza-
nie – jakże ważnych dla nas – problemów komunikacyjnych. 
W związku z nabyciem przez Gminę w zeszłym roku, o czym 
wyżej nie wspomniałem, działki na skrzyżowaniu ul. 3 Maja 
z Estrady i Arkuszową, realne stało się wreszcie przebudo-
wanie tego newralgicznego skrzyżowania i staramy się teraz 
jak najbardziej wciągnąć w tę inwestycję władze Warszawy, 
aby przebudowy dokonać możliwie kompleksowo. Tak czy 
tak, przebudowa jednak będzie, nawet jeśli miałaby się ona 
ograniczyć jedynie do zbudowania lewoskrętu dla pojazdów 
wyjeżdżających z gminy. Na własny koszt wykonaliśmy też 
projekt modernizacji drogi wojewódzkiej od skrzyżowania 
przy Toyocie w Mościskach do granicy gminy na ul. Sikor-
skiego i uzgadniamy obecnie ten projekt w Mazowieckim 
Zarządzie Dróg Wojewódzkich, z którym także negocjujemy 
jak najszybszy termin rozpoczęcia przez nich tego zadania.

Są to bardzo trudne negocjacje, bo z punktu widzenia 
zarówno Warszawy, jak i województwa, są to mało znaczą-
ce inwestycje, które nie obsłużą ruchu tranzytowego.

 • Zmieniając temat, czy mógłby Pan powiedzieć, jaki 
wpływ na finanse naszej Gminy będą miały zawiro-
wania dotyczące obowiązku szkolnego dla sześcio-
latków? 

Obowiązek szkolny przesunięty z dzieci 6-letnich na 
7-letnie oczywiście będzie skutkował zmianami liczby klas 
pierwszych w szkole. Będziemy przekonywali rodziców dzie-
ci 6-letnich, by wysłali je do szkoły. Nasze dotychczasowe 
doświadczenia z edukacją sześciolatków są bardzo dobre; 
zarówno baza materialna szkoły, jak i realizowany program, 
są dostosowane do potrzeb dzieci sześcioletnich. Od począt-
ków reformy realizowaliśmy zasadę, aby nie łączyć w jednej 
klasie dzieci 6- i 7-letnich i wedle tej zasady będziemy nadal 
postępować. 

• A co z realizacją budowy parku, domu pobytu dzien-
nego dla seniorów, żłobkiem i ścieżkami rowerowymi? 

Pamiętamy o tych ważnych dla naszych mieszkańców 
obiektach, ich realizacja jest przygotowywana. Nie zapo-
minamy o tym i nie traktujemy tych wyzwań w katego-
riach realizacji obietnic wyborczych, ale myślimy o nich jak 
o przyjętych do realizacji ważnych do rozwiązania proble-
mach społecznych.

Najważniejsze dla tych wszystkich wyzwań jest zabez-
pieczenie finansowe.

 • No właśnie?

Są różne możliwości. Liczę na to, że część z tych zadań 
da się zrealizować przy pomocy środków, które będą roz-
dysponowywane w nowej perspektywie finansowej 2014-
2020 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego. Tu jednak czekamy na konkursy ogłaszane 
przez Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Inne bę-
dzie można zrealizować z programów krajowych, obsługi-
wanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Narodowy 
i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, a wreszcie z własnego budżetu. Liczę także na po-
zyskanie znacznych środków na budowę ścieżki rowerowej 
z pilotowanego przez miasto Warszawę programu pod na-
zwą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Posiadamy już 
kompletną dokumentację na projekt budowy prawie dzie-
więciokilometrowej ścieżki łączącej się z Warszawą i sąsied-
nimi gminami.

• Ale czy przy ubieganiu się o środki zewnętrzne bę-
dziemy mieli wystarczająco dużo pieniędzy na wkład 
własny, co jak wiadomo jest konieczne?

Przewiduję, że aby te zadania zrealizować trzeba mieć 
rocznie średnio 2 do 2,5 mln złotych wkładu własnego. Ro-
bię wszystko, by to było możliwe. Przez ostatnie pół roku 
czynię poważne starania, by odzyskać pieniądze z rozliczeń 
jeszcze poprzedniej perspektywy finansowej RPO za inwe-
stycje, które zrealizowaliśmy w przeszłości. Są na to bardzo 
duże szanse. Jeśli mi się to uda, to wtedy realizacja tych 
wszystkich zamierzeń stanie się realna.

• I na koniec pytanie: jak się ma samorząd w Gminie 
Izabelin?

Dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście tak to już jest, 
że w pogoni za realizacją chwilowych wyzwań zapominamy 
o rzeczach, które leżą u podstaw wszelkich naszych działań. 
Otóż w ubiegłym roku obchodziliśmy jubileusz dwudziestu 
lat istnienia naszej Gminy. Przez te dwadzieścia lat, a mówię 
to z dużą osobistą satysfakcją, udało się nadać praktycz-
nego znaczenia suchemu zapisowi w ustawie samorządo-
wej, który stwierdza, że „…mieszkańcy gminy z mocy pra-
wa tworzą wspólnotę samorządową”. Niech mi Pani wierzy, 
że naprawdę liczna grupa naszych mieszkańców, a wśród 
nich wielu ludzi z ogromnym potencjałem intelektualnym, 
naukowców i ludzi kultury, włączyła się z oddaniem w pod-
noszenie jakości życia w naszej małej Ojczyźnie. O tym, co 
tu mówię, świadczy ich udział w wielu lokalnych stowarzy-
szeniach, organizacjach nieformalnych, ich praca – często 
społeczna – w Naszym Centrum Kultury i w Klubie Spor-
towym „Ryś”. Tak rozumiem, a wraz ze mną wielu moich 
i Pani sąsiadów, ideę samorządu. I ten samorząd w gminie 
Izabelin ma się dobrze.

Dziękuję za rozmowę.
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BUDŻET GMINY IZABELIN na 2016 r.
Budżet Gminy Izabelin na 2016 r. przewiduje nadwyżkę 

środków finansowych w wysokości 3.091.000 zł.
Planuje się pozyskać dochody w łącznej wysokości 

49.421.044 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 
46.616.444 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 
2.804.600 zł. Podstawowym źródłem dochodów gminy 
są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. 
W roku 2016 planuje się dochody z tego tytułu w wyso-
kości 25.800.000 zł. Kolejną znaczącą pozycją po stronie 
dochodów budżetu jest subwencja oświatowa, która pla-
nowana jest w wysokości 8.027.028 zł. Dochody z tytułu 
podatków i opłat lokalnych pozyskanych od osób prawnych 
powinny kształtować się na poziomie 4.108.725 zł a od osób 
fizycznych na poziomie 3.305.870 zł. Wpłaty do budżetu 
z tytułu opłat od mieszkańców za wywóz odpadów komu-
nalnych z posesji znajdujących się na terenie gminy planuje 
się w wysokości 1.600.000 zł. 

Wydatki budżetu będą wynosić łącznie 46.330.044 zł, 
w tym planuje się wydatki na zadania bieżące w wyso-
kości 42.101.079 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 
4.228.965 zł

Jak co roku najwięcej wydatków gmina ponosi na 
oświatę i wychowanie, w tym roku przewiduje się wydatki 
w wysokości 16.673.926 zł. Wydatki dotyczące transportu 
zbiorowego oraz dróg publicznych planuje się w wysokości 
5.780.600 zł. Na administracje publiczną planuje się wydat-
ki w wysokości 7.611.070 zł. Wydatki dotyczące gospodarki 
komunalnej i ochrony środowiska planuje się w wysokości 
4.485.970 zł. W celu realizacji zadań pomocy społecznej 
w budżecie zabezpiecza się kwotę 3.273.406 zł.
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Witold Malarowski – Wójt Gminy Izabelin
Marta Wojtachnio – Skarbnik Gminy Izabelin

XIII SESJA RADY GMINY IZABELIN
Dnia 27 stycznia  2016  roku  odbyła się XIII sesja Rady 

Gminy Izabelin. Sesję  otworzyła,  przyjęła porządek obrad 
i protokół z poprzedniej sesji oraz sprawozdania z prac Ko-
misji Rady Gminy w okresie między sesjami – przewodniczą-
ca RG Grażyna Zielińska. Następnie informację o pracy Urzę-
du Gminy i Wójta między sesjami przekazał Witold Malarowski.

Radni podjęli następujące uchwały:
*uchwała XIII/101/16 (11 głosów „za” i 3 „wstrzy-

mujące”) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 
2016 Gminy Izabelin.

*uchwała XIII/102/16 (9 głosów „za” i 5 „przeciw”) 
w sprawie Strategii rozwoju gminy Izabelin na lata 2016-2030.

*uchwała XIII/103/16 (14 głosów „za” jednogło-
śnie) w sprawie nadania Statutu SP ZOZ Izabelin. Zakres 
zmian, jakie w organizacji SPZOZ Izabelin zaszły od czerwca 
2012 roku, kiedy w oparciu o nowe przepisy  (Ustawa z dnia 
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej) został uchwa-
lony jego statut, wymaga uaktualnienia tego podstawowe-
go dokumentu. Zmiany dotyczą w szczególności wyraźne-
go wyodrębnienia w strukturze Ośrodka poradni, pracowni  
i gabinetów, a także innego, stosownie do zmieniających się 
warunków pracy placówek służby zdrowia, określenia celów 
Ośrodka, jego zadań i zakresu udzielanych świadczeń. Nowa 
organizacja Ośrodka ma go lepiej przygotować do ubiegania 
się o nowe kontrakty z NFZ i ściślejszej współpracy z Gminą 
w zakresie realizacji programów zdrowotnych.

* uchwała  XIII/104/16 (11 głosów „za” i 3 „wstrzy-
mujące”) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w try-
bie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej 
działkę ewidencyjną nr 72/1 położonej w obrębie Izabelin 
gmina Izabelin. Działka nr ew. 72/1 stanowi własność Gmi-
ny Izabelin. Działka objęta jest ustaleniami obowiązującego 
planu: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
wsi Izabelin Północny zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy 
Izabelin Nr IX/53/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r. Przedmio-
towa działka położona jest na terenie przeznaczonym pod 
zabudowę jednorodzinną o charakterze rezydencyjnym. 

* uchwała XIII/105/16 (14 głosów „za” jednogło-
śnie) w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów za-
wierających azbest dla Gminy Izabelin. Uchwałą Nr 122/009 

Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. ustanowiony został 
wieloletni Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 
2009-2032 zmieniony uchwałą Rady Ministrów Nr 39/2010 
z dnia 15 marca 2010r. Program określa zadania przewi-
dziane do realizacji na szczeblu krajowym, wojewódzkim 
i lokalnych tj: zadania legislacyjne, działania edukacyjno-in-
formacyjne, cele finansowe i organizacyjne prowadzące do 
usunięcia wyrobów zawierających azbest oraz monitoring 
wdrażania Programu. 

Głównymi celami programu krajowego, które mają być 
realizowane sukcesywnie do 2032r. oraz mają posłużyć 
oczyszczeniu Kraju z azbestu są:
1. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających 

azbest,
2. Minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spo-

wodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju.
3. Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na śro-

dowisko.”
W związku z powyższym na gminy, powiaty i wojewódz-

twa nałożony został obowiązek opracowania programów 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. W celu 
realizacji w/w celów został opracowany „Program usuwania 
wyrobów zawierających azbest dla Gminy Izabelin”.

Dokument ten będący aktualizacją przyjętego uchwałą 
Nr X/80/11 Rady Gminy Izabelin  z dnia 14 września 2011 r. 
Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na te-
renie Gminy Izabelin stanowi kontynuację dotychczas reali-
zowanych prac mających na celu oczyszczanie z materiałów 
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zawierających azbest terenu Gminy Izabelin poprzez stop-
niowe ich usuwanie, co ma służyć wyeliminowaniu nega-
tywnego wpływu azbestu na zdrowie mieszkańców. Ww. ak-
tualizacja programu przewiduje realizację założonych celów 
m.in. poprzez kontynuację: edukacji mieszkańców Gminy 
w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących  
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz spo-
sobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania, 
• oczyszczania terenów gminy z wyrobów zawierających 
azbest poprzez wymianę pokryć dachowych i elewacyjnych 
itp.,
• montażu nowych bezazbestowych pokryć dachowych 
i elewacyjnych, 
• aktualizacji ewidencji wyrobów zawierających azbest wy-
stępujących na terenie Gminy Izabelin.

Realizacja niniejszej uchwały nie spowoduje wzrostu za-
planowanych wydatków budżetowych.

* uchwała XIII/106/16 (14 głosów „za” jednogłośnie) 
w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób 
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, określenia zasad 
i trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości 
stypendiów sportowych w Gminie Izabelin. Ustawa o spo-
rcie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie przewiduje w art. 
31 w ust. 1, że jednostki samorządu terytorialnego mogą 
ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz 
nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte 
wyniki sportowe. Natomiast w ust. 3 został zawarty prze-
pis, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorial-
nego określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb 
przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość sty-
pendiów sportowych, nagród i wyróżnień, o których mowa 
w ust. 1 i 2, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu 

dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty 
wynik sportowy. Chcąc wspomóc zawodników osiągających 
wysokie wyniki w współzawodnictwie sportowym Rada Gmi-
ny postanowiła przyznawać stypendia sportowe. Ma zostać 
przyznawane osobom fizycznym w wieku 14 – 25 lat za-
mieszkującym Gminę Izabelin osiągającym wysokie wyniki 
sportowe. Wysokość i liczba przyznanych stypendiów ma 
być uzależniona od środków finansowych przewidzianych 
w budżecie Gminy Izabelin. Regulamin przyznawania sty-
pendiów sportowych, stanowiący załącznik do uchwały, 
przewiduje, że stypendium będzie przyznawał Wójt po 
wyrażeniu opinii przez specjalnie powołaną Komisję Sty-
pendialną. Regulamin określa prawa i obowiązki stypendy-
stów, określa kryterium pozbawiania prawa do stypendium,  
a w wyjątkowych sytuacjach możliwość żądania ich zwro-
tu. Projekt Regulaminu został poddany konsultacjom 
społecznym. Szacuje się, że przyjęcie uchwały może ro-
dzić zobowiązania po stronie budżetu Gminy w wysokości 
ok. 12 000 zł rocznie. 

* uchwała XIII/107/16 (14 głosów „za” jednogło-
śnie)w sprawie upoważnienia Gminnego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki”, z siedzibą 
w Truskawiu, do złożenia wniosku o dofinansowanie projek-
tu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia miesz-
kańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno - ścieko-
wej w aglomeracji Izabelin”. 

* uchwała XIII/108/16 (11 głosów „za”,  1 prze-
ciw, 2 wstrzymujące) w sprawie odwołania radnej Katarzyny 
Krukowskiej-Wiater  ze składu Komisji Zdrowia, Opieki Spo-
łecznej i Profilaktyki, następuje w związku pisemną rezy-
gnacją radnej z pracy w tej Komisji.

* uchwała XIII/109/16 (14 głosów „za” jednogło-
śnie)w sprawie przyjęcia protokółu kontroli Komisji Rewi-
zyjnej.

* uchwała XIII/110/16 (14 głosów „za” jednogło-
śnie) w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów 
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły pod-
stawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Izabelin. Podjęcie uchwały wynika ze zmiany 
o systemie oświaty w zakresie przyjmowania dzieci do pu-
blicznych placówek. Uchwała  reguluje kwestie związane 
z rekrutacją do klas pierwszych publicznej szkoły podstawo-
wej i publicznego gimnazjum, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina Izabelin, w przypadku przyjęć na wolne 
miejsca dzieci spoza obwodu tych szkół.

Przedmiotowa uchwała uwzględnia kryteria zapewniają-
ce jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny 
oraz lokalnych potrzeb społecznych. Mając na uwadze po-
wyższe, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Kolejna sesja odbędzie się 16 marca 2016 roku o godzi-
nie 13.00 w Centrum kultury Izabelin.

Iwona Mazurek

Pierwszy miesiąc Nowego Roku 2016 okazał się wyjątkowo życzliwy dla strażaków z gminy Izabelin. Czy to życzenia świąteczne, jakie 
otrzymały jednostki OSP miały wpływ na ilość interwencji? W styczniu zanotowano zaledwie trzy interwencje, w tym dwa pożary 

i jedno miejscowe zagrożenie. Wymienić tutaj należy interwencję 14 stycznia w Mościskach na ul. Postępu, gdzie nastąpiła kolizja sa-
mochodu ciężarowego Man z samochodem dostawczym Mercedes-Sprinter. Działania zastępu ratowniczo-gaśniczego z OSP w Laskach 
polegały na neutralizacji rozlanych płynów eksploatacyjnych i kierowaniu ruchem drogowym. OSP w Izabelinie brała udział w Nowy Rok 
w tzw. pożarze kominowym w Truskawiu przy ul. Ptasińskiego, gdzie paliły się sadze w przewodzie dymowym. Obowiązek okresowego 
czyszczenia przewodów kominowych spoczywa na właścicielu budynku lub użytkowniku, jego niewykonywanie jest naruszeniem prawa, 
stanowi o tym art. 82 § 1 Kodeksu Wykroczeń.  15 stycznia przy ul. Krasińskiego r. Poniatowskiego w Izabelinie palił się po raz czwarty 
pustostan w pomieszczeniach piwnicznych, ile razy jeszcze? Pożar powstał przypuszczalnie przez podpalenie przez nieletnich chłopców. 
Na miejscu zdarzenia było brak policji, która zajęłaby się profesjonalnie wyrostkami przyglądającymi się akcji gaśniczej.

płk mgr inż. Edward Gierski

INTERWENCJE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W GMINIE IZABELIN w styczniu 2016 r.
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Podczas XIII sesji Rady Gminy Izabelin w dniu 27 
stycznia 2016r. została przyjęta przez Radę “Strategia 

zrównoważonego rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030”.
Dokument ten został opracowany w ciągu minionego 

roku przez dwóch naukowców-praktyków ze stopniami dok-
tora nauk ekonomicznych specjalizujących się w zakresie 
strategii rozwoju i finansów jednostek samorządu teryto-
rialnego oraz powołany przez Wójta Gminy Izabelin Zespół 
d/s Strategii. Strategia wyznacza główne cele do osiągnięcia 
oraz kierunki rozwoju naszej Gminy na najbliższe 14 lat, 
będąc dokumentem o charakterze ogólnym tj. takim, któ-
ry wskazuje ogólne kierunki działania, nie precyzując przy 
tym - dla poszczególnych propozycji szczegółowych - form 
i zakresu ich faktycznej i ostatecznej realizacji, ponieważ 
powinno to być przedmiotem odrębnych opracowań/eks-
pertyz, każdorazowo dostosowanych do aktualnych (bieżą-
cych) uwarunkowań gminy i jej otoczenia. Strategia w żad-
nym bądź razie nie pełni funkcji studium wykonalności dla 
wymienionych w niej poszczególnych planowanych działań/
projektów i ich rozpatrywanych wariantów. Pełni natomiast 
funkcję uzewnętrznienia i usystematyzowania potrzeb oraz 
oczekiwań Mieszkańców w zakresie realizacji zadań, spój-
nych z opracowaną i rekomendowaną koncepcją rozwoju 
gminy. Jest także dokumentem niezbędnym dla potrzeb 
uzasadnienia i realizacji projektów inwestycyjnych w opar-
ciu o dofinansowania unijne. Stąd też musiała zawierać i za-
wiera odpowiednio szerokie podejście do zagadnień, celów, 
kierunków i projektów w niej przedstawionych. O przystą-
pieniu do realizacji poszczególnych proponowanych zadań 
czy inwestycji wyszczególnionych w Strategii będzie decy-
dowała Rada Gminy przyjmując je do realizacji w ramach 
budżetu rocznego i Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

W opracowaniu Strategii przyjęto metodykę zakłada-

jącą, że zidentyfikowane kierunki i cele strategiczne (wraz 
z odpowiadającymi im celami operacyjnymi) są traktowa-
ne »na równi«, w sposób horyzontalny. Władze gminy, 
uwzględniając własne możliwości, jak również oczekiwania 
Mieszkańców w pierwszej kolejności będą realizować te 
działania, które w sposób najbardziej efektywny ekonomicz-
nie przyczynią się do poprawy jakości życia lokalnej społecz-
ności (infrastruktura techniczna i usługi komunalne). Fakt 
odpowiedniego sformułowania kierunków i celów stanowi 
odpowiedź na pytanie co jest najważniejszym celem i kie-
runkiem działania gminy w kontekście roku 2030. Oczeki-
wania mieszkańców co do priorytetyzacji celów i zadań do 
realizacji wynikają z rezultatów ankiet jakie były prowadzo-
ne w ramach prac nad strategią w 2015r. W świetle wyni-
ków drugiej ankiety (wrześniowej), w której wzięły udział 
144 osoby, cele i kierunki rozwoju gminy zyskały aprobatę 
na poziomie 70% - 90% respondentów dając tym samym 
społeczne przyzwolenie dla przyjęcia całego dokumentu - 
po uzgodnieniach formalnych z odpowiednimi instytucjami 
nadrzędnymi -  przez Radę Gminy podczas XIII sesji.

W przyjętej “Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy 
Izabelin na lata 2016-2030” określone zostały zarówno wi-
zja (stan docelowy idealny), jak i 4 główne cele rozwoju dla 
naszej Gminy.

O ile cele strategiczne porządkują w sposób logicz-
ny i horyzontalny wszystkie obszary interwencji publicznej, 
będącej w dyspozycji i możliwości działania władz samorzą-
dowych, to kierunki strategiczne są syntetycznym sfor-
mułowaniem najważniejszych wyzwań (możliwości i szans) 
stojących przed władzami i mieszkańcami gminy w perspek-
tywie do roku 2030. Jest to zapis intencyjny i kierunkowy 
określający w sposób zwięzły najważniejsze szanse i uwa-
runkowania rozwoju gminy w najbliższym czasie. 

NOWA STRATEGIA ROZWOJU GMINY IZABELIN 
do 2030 roku
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W trakcie prac nad strategią wytypowano 5 Strate-
gicznych Kierunków Działań (SKD) do realizacji w per-
spektywie do 2030 r.:

1. Inicjowanie i wsparcie integracji społecznej 
Mieszkańców gminy poprzez lokalne (sołeckie, osie-
dlowe, rejonowe) akcje wspólnotowe 

2. Wzmocnienie integracji społecznej i prze-
strzenno-gospodarczej w ramach Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego (WOF), w tym głównie po-
prawa skomunikowania gminy z Warszawą

3. Dalsza likwidacja nadal istniejącej luki in-
frastrukturalnej, w tym całkowita likwidacja luki 
w zakresie wyposażenia gospodarstw domowych 
w sieć kanalizacyjną i system oczyszczania ścieków 

4. Skuteczne wykorzystanie potencjału gospo-
darczego Gminy, w tym wzmocnienie procesów in-
nowacyjnych I wpsółpracy na linii samorząd-przed-
siębiorcy

5. Skuteczne wykorzystanie unikalnego w ska-
li Mazowsza potencjału turystycznego i środowisko-
wego gminy w otoczeniu Kampinoskiego Parku Na-
rodowego 

Podczas konsultacji społecznych i po ich zakończeniu zo-
stało zgłoszone przez grupę licząca ponad 100 Mieszkańców 
odmienne od zamierzonego przez Wykonawców i Zespołu 
ds. Strategii rozumienie niektórych zapisów Strategii, które 
w szczególności dotyczyło 3 kwestii:

1) pojęcie »dalsza urbanizacja gminy«, pod którym 
to określeniem Wykonawcy i Zespół ds. Strategii rozumie-
li likwidację luki infrastrukturalnej w zakresie kanalizacji, 
wodociągu, gazu, dróg, chodników i oświetlenia uliczne-
go, a nie plany budowy bardzo dużych obiektów handlo-
wych czy też mieszkalnych (komunalnych lub socjalnych) 
znanych lokalnie pod hasłem „bloki”. Warto tu nadmienić, 
że wobec zmian przepisów prawa, jakie nastąpiły po przy-
jęciu w 2003 roku Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego, Rada Gminy przyjęła w 2013 roku Studium 
uwarunkowań w którym określono maksymalną wielkość 
lokali handlowych na terenie gminy jako 400m2 lub 500 m2 
(w zależności od sołectwa i MPZP). Strategia proponuje 
kontynuację realizowanego przez 20 lat istnienia naszej 
gminy dalszego rozwoju przemysłowo-usługowego charak-
teru Mościsk oraz rezydencjalno-rekreacyjnego pozostałych 
sołectw, przy skupieniu funkcji administracyjno-usługowej - 
w ramach realizacji koncepcji „Centrum 7 Sołectw” - wzdłuż 
ul. 3 Maja w Izabelinie C i Hornówku, na odcinku pomiędzy 
ul. Kościuszki, a Tetmajera;

2) koncepcji “Centrum 7 Sołectw”

Gdyby na terenie naszej Gminy powstało takie “Cen-
trum 7 Sołectw” jak na zdjęciu powyżej, to z całą pewnością 
skupiałoby ono uwagę nie tylko naszych Mieszkańców, ale 
i wywoływało emocje w całej Polsce (grafika przedstawia 
projekt GREEN SHOPPING CENTER wg projektu Vincent 
Callebaut) . Byłby to z całą pewnością obiekt bardzo inte-
resujący, ale zapewniamy, że tego typu duży i kosztowny 
obiekt nie powstanie w naszej gminie (niezależnie od tego, 
że znacznie przekracza normę maksymalnej powierzchni 
handlowej 500m2 i wysokości 12,5 m). Istota kontrowersji 
wokół “Centrum 7 Sołectw” wynikła w naszej ocenie z faktu, 
iż pewna grupa Mieszkańcow uznała, że pod nazwą tą kryje 
się plan budowy jakiegoś jednego bardzo dużego i drogiego 
obiektu, a tym nigdy w zamyśle Wykonawców, zespołu d/s 
strategii, czy autorów nazwy w/w koncepcji nie było i nie 
będzie, gdyż zamiarem było opracowanie i wdrożenie kon-
cepcji uporządkowania i zagospodarowania centrum naszej 
Gminy, w tym utworzenia oraz odnowienia obiektów usługo-
wo-administracyjnych mieszczących się na odcinku wzdłuż 
ul. 3 Maja od ul. Kościuszki do ul. Tetmajera oraz stworzenie 
odpowiedniej symboliki Centrum 7 Sołectw w rejonie Urzę-
du Gminy. Nie chodziło tu więc o jakiś jeden nowy, bardzo 
duży i bardzo drogi budynek (blok lub centrum administra-
cyjno-usługowe) o nazwie Centrum 7 Solectw, a o zago-
spodarowanie, uporządkowanie i modernizację faktycznie 
istniejącego centrum naszej gminy, w tym obszaru przy tzw. 
starym przedszkolu oraz w rejonie budynku Urzędu Gminy;  

3) zadanie stworzenia gminnego zasobu lokali miesz-
kalnych (komunalnych i socjalnych), które jako gmina jeste-
śmy wg ustaw zobowiązani w miarę możliwości finansowych 
realizować, a powstrzymanie się gminy od przyjęcia takiego 
zadania w strategii byłoby naruszeniem obowiązujacego 
prawa i jednocześnie uniemożliwiałoby ubieganie się i po-
zyskanie dofinansowania od 30% do nawet 100% kosztów 
utworzenia tego zasobu na terenie Gminy lub poza nią. Jed-
nocześnie dementujemy wszelkie plotki jakoby utworzenie 
takiego zasobu miało zostać zrealizowane w postaci tzw. 
bloków komunalnych czy socjalnych, które nigdy nie były 
brane pod uwagę. Informujemy, iż aktualnie w posiadaniu 
Gminy jest 13 rozproszonych lokali o charakterze lokali ko-
munalno-socjalnych.

Jako interesującą ciekawostkę z prac nad stworzeniem 
Strategii warto przytoczyć, że w  trakcie prac (i na forach 
internetowych) wielokrotnie padały pytania czy nie byłaby 
dobrym pomysłem zmiana statusu gminy z gminy wiejskiej 
na miejską przy jednoczesnym utworzeniu z 3 połączonych 
sołectw (Izabelin B, Izabelin C, Hornówek) jednego miej-
skiego organizmu, co skłoniło Wykonawców i Zespół do 
umieszczenia postulatu przeprowadzenia przed 2030 rokiem 
analizy korzyści i strat (SWOT), jakie gmina lub poszczegól-
ne sołectwa mogłyby uzyskać lub ponieść w przypadku po-
łączenia i zmiany statusu ze wsi na organizm miejski.

Wyniki ankiety przeprowadzonej w miesiącu wrześniu 
potwierdziły przede wszystkim konieczność dokończenia 
zadań w zakresie infrastruktury technicznej (wodociąg, ka-
nalizacja, drogi, chodniki, oświetlenie), integracji społecz-
nej, bezpieczeństwa (monitoring, policja), zdrowia i opieki 
społecznej, kultury, a także potrzebę rozwoju infrastruktury 
rekreacyjno-sportowej dla potrzeb Mieszkańców ( ścieżki 
rowerowe, boiska przyszkolne, park rekreacyjno-sportowy). 
Izabelin, z uwagi na specyficzne położenie geograficzne nie 
może uciec od konieczności odpowiedniego wykorzysta-
nia unikalnych walorów przyrodniczych KPN i umożliwienia 
takiego korzystania innym obywatelem RP. Ponieważ nie 
można »zamknąć« całkowicie gminy na weekendowy ruch 
turystyczny, stąd istnieje konieczność jego odpowiedniego 
»zagospodarowania« w ramach działań KPN i władz gmi-
ny, tak by z jednej strony Mieszkańcy Warszawy czy innych 
gmin i miast RP mogli korzystać z walorów KPN, a z drugiej 
strony, by turystyka ta nie stała się nadmiernie uciążliwa nie 
tylko dla KPN, ale przede wszystkim dla Mieszkańców naszej 
gminy, przynosząc naszym Mieszkańcom i gminie dochody, 
a nie straty. 

Z ŻYCIA GMINY



11

NASZA SZKOŁA
Strategia jest dokumentem długookresowym, określają-

cym generalny kierunek działania gminy oraz przedstawia-
jącym metody i narzędzia jego wdrażania. Ze względu na 
swój otwarty charakter (możliwość aktualizacji i zmian) pro-
ces planowania strategicznego pozwala na elastyczne do-
stosowywanie i korygowanie celów w odpowiedzi na zmie-
niające się uwarunkowania w trakcie jej obowiązywania. 
Dlatego Strategia nie jest dokumentem ”samym dla siebie”, 
ale stanowi instrument prowadzonej polityki rozwoju gminy 
stanowiąc też jedynie (albo aż) miejsce, gdzie w sposób 
deklaratywny i intencyjny ujmowane są najistotniejsze wy-
zwania i najważniejsze projekty do realizacji w perspektywie 
roku 2030. Informujemy, iż pierwsza rewizja i modyfikacja 
zapisów Strategii – we współpracy ze wszystkimi chętnymi 
Mieszkańcami – nastąpi nie później niż w 2020 roku.

Należy założyć, że realizacja jednego z 4 celów głów-
nych przyjętych w Strategii, jakim jest poprawa komunikacji 
pomiędzy Urzędem Gminy, Mieszkańcami i Radą przyczyni 

się w przyszłości do bardziej efektywnego współdziałania 
tych 3 podmiotów oraz wpłynie na wzrost zaangażowania 
Mieszkańców, a także pozwoli unikać odmiennego od za-
mierzeń czy intencji interpretowania działań Urzędu Gminy, 
przyjmowanych przez Radę dokumentów czy podejmowa-
nych uchwał. 

Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom, którzy wzięli ak-
tywny udział w pracach nad Strategią i w konsultacjach 
społecznych przyczyniając się do uzyskania jej ostateczne-
go kształtu i zachęcamy – zwłaszcza tych, którzy jeszcze 
nie mieli ku temu okazji czy możliwości - do zapoznania się 
z ostatecznie przyjętym przez Radę dokumentem “Strate-
gia zrównoważonego rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-
2030”, jaki został umieszczony na stronie BIP Gminy Izabe-
lin w zakładce Dokumenty Strategiczne. 

Ryszard Haczek
Przewodniczący Zespołu d/s Strategii

SZEŚCIOLETNI PIERWSZOKLASIŚCI 
DOBRZE FUNKCJONUJĄ W IZABELIŃSKIEJ SZKOLE

Budynek Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. Woj-
ska Polskiego 5 robi wrażenie swoją przestrzenią i cieka-
wymi architektonicznymi rozwiązaniami. Wszystkim przyby-
wającym do naszej szkoły bardzo się podoba i zaskakuje 
wnętrzem zaprojektowanym z dużym rozmachem. Zasko-
czenie jest tym większe, że w tak ogromnym budynku uczą 
się tylko dzieci z klas 1-3, a jedno ze skrzydeł budynku jest 
przeznaczone dla uczniów sześcioletnich, którzy rozpoczęli 
lub rozpoczną naukę w klasie pierwszej. Taka sytuacja sta-
nowi pewnego rodzaju enklawę spokoju, bezpieczeństwa 
i dobrego samopoczucia dla naszych najmłodszych uczniów. 

W bieżącym roku szkolnym mamy pięć oddziałów dzieci, 
które rozpoczęły naukę w wieku sześciu lat. Rodzice chętnie 
przysyłają dzieci do izabelińskiej szkoły, bo robimy wiele, 
aby przejście z przedszkola do szkoły było łagodne. Oferu-
jemy dzieciom przestronne i odpowiednio wyposażone sale 
lekcyjne, w których między innymi znajdują się dywany, 
gdzie dzieci spędzają znaczną część dnia, ucząc się przez 
zabawę. Dodatkowym atutem są toalety znajdujące się przy 
każdej izbie lekcyjnej. Ma to bezpośredni wpływ na bez-
pieczeństwo i wygodę dzieci. W skrzydle dla sześciolatków 
znajduje się również stołówka szkolna, jest świetlica, biblio-
teka i sekretariat oraz pokój nauczycieli. W bezpośrednim 
sąsiedztwie znajduje się sala gimnastyczna, a na zewnątrz 
bezpieczny i kolorowy plac zabaw. Oczywiście w szkole jest 
szatnia, w której każde dziecko ma do dyspozycji szafkę 
zamykaną na kluczyk.

Szkoła, do której rodzice chętnie posyłają swoje sze-
ścioletnie pociechy to nie tylko nowoczesny i dobrze wypo-
sażony budynek, ale przede wszystkim kadra pedagogiczna 
– wykwalifikowana, ukierunkowana na indywidualny rozwój 
emocjonalny, umysłowy i fizyczny uczniów. Kadra, która jest 
wymagająca, konsekwentna, ale nade wszystko pozytywnie 
nastawiona do tego co robi. Dlatego w izabelińskiej szkole 
uczniowie otoczeni są troską, ciepłem i zaangażowaniem 
nauczycieli, w konsekwencji również zaangażowaniem ro-
dziców w działania szkoły. Świadomy nauczyciel wie, jak 
pozytywne nastawienie rodziców do szkoły wpływa korzyst-
nie na wszechstronny rozwój ich dzieci. Stąd też w szkole 
systematycznie organizowane są uroczystości klasowo-ro-
dzinne, akcje charytatywne, wycieczki, koncerty, teatrzyki 
i inne imprezy szkolne, których nie wyobrażamy już sobie 
bez udziału i zaangażowania rodziców. Szkoła od samego 
początku przyzwyczaja rodziców do tego, że powinni wspie-
rać swoje dzieci w codziennych szkolnych zmaganiach, cho-
ciażby w odrabianiu prac domowych. Rodzice nie powinni 
traktować tego jako przykrego obowiązku, ale jako czas 
spędzony z dzieckiem - wsparcie dla bliskiej osoby, a jedno-

cześnie systematyczne czerpanie radości z rozwoju i postę-
pów własnego dziecka. W szkole istnieje także możliwość, 
po wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicami, odrabiania prac 
domowych w tzw. cichej świetlicy pod opieką nauczyciela.

W naszej szkole uczniowie mają również możliwość roz-
wijania swoich umiejętności na zajęciach dodatkowych. Je-
śli jest taka potrzeba mogą także uczestniczyć w zajęciach 
prowadzonych przez specjalistów, m.in. przez: logopedę, 
reedukatora, pedagoga specjalnego czy psychologa.

Niewątpliwie dodatkowym argumentem pozytyw-
nie wpływającym na funkcjonowanie dzieci sześcioletnich 
w szkole jest brak dzwonków lekcyjnych (jest tylko jeden 
dzwonek o godzinie ósmej) i prowadzenie zajęć w blokach 
dziewięćdziesięciominutowych. Nauczyciel decyduje, w któ-
rym momencie zajęć zrobić zabawę ruchową, pozwolić na 
krótki relaks, czy może przedłużyć zajęcia, bo dzieci tak za-
angażowały się w dane ćwiczenie, że absolutnie nie powin-
no im się tego przerywać.

Szkoła, w której uczniowie czują się dobrze to rów-
nież bezpieczna szkoła, o co dbają wszyscy pracownicy,
a w czym także wspierają nas rodzice. Dzieci na terenie 
szkoły zawsze przebywają pod opieką dorosłych.

Te wydawałoby się zwyczajne i oczywiste elementy skła-
dają się na szkołę, do której z radością uczęszczają również 
sześciolatki. Jednak najlepszą wykładnią przyjaznej szkoły 
jest uśmiech naszych uczniów i sympatia, jaką darzą na-
uczycieli. W takiej atmosferze dzieci rozwijają swoje umie-
jętności, czerpią z tego zadowolenie i odnoszą sukcesy.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjęcia dziecka do 
klasy pierwszej znajdują się na stronie szkoły w zakładce 
rekrutacja: www.izabelin.edu.pl 

Barbara Szummer
wicedyrektor ds. kształcenia zintegrowanego
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KARNAWAŁ    
W IZABELINIE

»Niech żyje bal! Bo to życie to bal jest nad bale! 

Niech żyje bal! Drugi raz nie zaproszą nas wcale! 

Orkiestra gra! Jeszcze tańczą i drzwi są otwarte! 

Dzień warty dnia! A to życie zachodu jest warte!«

Tak śpiewała znana polska wokalistka Maryla Rodowicz. My posz-
liśmy za jej słowami i bawiliśmy się na całego. Okres karnawału w 
Izabelinie obfitował w najróżniejsze imprezy taneczne. Każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie, a  było w czym wybierać. Zaczynając od 
najmłodszych mieszkańców naszej gminy, którzy uczestniczyli w 
przedszkolnych balach karnawałowych.  Gminne Przedszkole w Iza-
belinie zorganizowało zabawę dla swoich milusińskich w budynku 
przedszkola, zaś Gminne Przedszkole w Laskach bawiło się w Cen-
trum Kultury Izabelin. Dzieci bawiły się świetnie przy skocznych ryt-
mach z różnych stron świata, organizowanych zabawach i konkursach. 

Centrum Kultury Izabelin podczas ferii zimowych zorganizowało dla 
uczestników akcji (tj. dla dzieci w wieku szkolnym i nie tylko) trzy 
imprezy taneczne. Było spotkanie z piratami, szalona dyskoteka i 
bal przebierańców. Wszyscy chętni mogli  bezpłatnie skorzystać z 
wesołej i pełnej radości zabawy. 

Chęć do karnawałowych szaleństw udzieliła się również dorosłym. 
Na Balu Latino zorganizowanym przez Centrum Kultury bawiło się 
ponad 120 osób. Pięknie i kolorowo udekorowana sala koncer-
towa i hol, dodawały splendoru całości. Nasi mieszkańcy mogli też 
skorzystać z nauki tańców latino. Dobre humory nie opuszczały 
przybyłych gości, a nogi i ciała same ruszały się w rytm zmysłowej 
salsy, samby i rumby. 

Osobny bal zorganizowano również dla naszych seniorów, którzy 
bawili się przy tanecznej muzyce granej na żywo. 

Dla tych, którzy odwlekają wszystko na ostatnią chwilę był Bal 
Ostatkowy 9 lutego, na którym nie zabrakło karnawałowego sza-
leństwa. A teraz przed nami 40 dniowy okres Wielkiego Postu, 
wyciszenia, przemyśleń, naprawy tego co ułomne, rozejrzenia się 
dokoła i spojrzenia wewnątrz siebie. A po Świętach Wielkiej Nocy 
znowu możemy zacząć myśleć o balach i wesołej zabawie – wio-
sennej, letniej czy jesiennej. 

Iwona Mazurek
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Z ŻYCIA GMINY

Niepostrzeżenie minął rok od ostatnich wyborów sa-
morządowych. Myślę, że jest to czas aby dokonać swoiste-
go podsumowania. 
Pamiętam jak w zeszłym roku w grudniu zabierałem ba-
ner z jednego ze sklepów w Izabelinie – sąsiadka, bardzo 
mądra, starsza Pani życzyła mi, aby udało mi się cokol-
wiek zmienić w naszej rzeczywistości. Abym nie został 
zagłuszony przez tych, co wiedzą lepiej i mają dostęp do 
kanałów informacji. Dziś – po roku – mogę śmiało powie-
dzieć: Pani sąsiadko, powoli zaczyna udawać się zmieniać 
Izabelin. Oczywiście daleki jestem od ogłaszania sukcesu, 
ale uważam, że wiele zaszło dzięki uporowi szóstki nieza-
leżnych radnych. Pierwsze działania jakimi zajęła się Rada 
to był budżet 2015. Oczywiście wzbudził on wiele kontro-
wersji, poczynając od sposobu jego prezentacji poprzez 
wielkości kwot zapisanych poszczególnym jednostkom, 
a kończąc na jego zawartości merytorycznej. Po roku ka-
dencji, pracowaliśmy nad budżetem 2016 roku. Zmianie 
uległ sposób prezentacji danych – otrzymaliśmy tabele 
i wykresy w postaci informacji elektronicznych z uwzględ-
nieniem poprzednich lat. W zeszłym roku jak domagaliśmy 
się takiej prezentacji, nasze oczekiwania budziły zdziwie-
nie. Jeszcze niektóre dane budzą nasze wątpliwości – wy-
nikają moim zdaniem z wyczucia wójta a nie z analiz ma-
tematyczno-ekonomicznych, ale mam nadzieję, że i to się 
zmieni.

 Śmiało mogę powiedzieć, że włodarze gminy zrozu-
mieli, że jesteśmy zdeterminowani i nieustępliwi. Zarówno 
batalia związana ze Strategią Gminy jak i merytoryczne 
spotkanie z władzami podległej spółki Mokre Łąki obnażyły 
słabe punkty i wymusiły pewne zmiany (nawet personal-
ne). Czy na lepsze – życie pokaże, ale faktem jest, że mamy 
nowego wice wójta oraz nowy zarząd w Mokrych Łąkach. 
Osoby te dostają od nas kredyt zaufania, mam nadzieję, 
że ich działania przyczynią się do rozwoju naszej gminy. 
Za ogromny sukces radnych niezależnych, w tym również 
i mój, należy uznać powstanie grupy „mędrców”, którzy 
jako specjaliści w różnych dziedzinach podpowiadają nam, 
jak powinno być, o co zapytać, czego się domagać? Ludzie 
ci doradzali nam np. w pracach nad Strategią Gminy. Są 
wśród nich naukowcy i to ze stopniami naukowymi profe-
sora, pracownicy samorządowi jednostek Urzędu Miasta 
Warszawy, prawnicy. Wszyscy są mieszkańcami gminy 
i pracują pro bono. Niestety w naszym Urzędzie nie zyskali 
uznania, a wręcz przeciwnie robi się wszystko aby nie sko-
rzystać z ich wiedzy i doświadczenia. Udało nam się dopro-
wadzić do sytuacji, w której urząd, i to na łamach prasy, 
informuje mieszkańców czym się zajmował przez ostanie 
miesiące pracy.  Wymusiliśmy, aby Urząd przedstawił plany 
pracy, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji i termi-
nów, i będziemy je na wiosnę rozliczać. Doprowadziliśmy 
do powstania jednego rejestru usterek zgłaszanych przez 
mieszkańców oraz powstania jednego telefonu alarmowo-
-serwisowego. Wreszcie wymusiliśmy zobowiązanie wójta 
do przeprowadzenia audytu, związanego z kosztami funk-
cjonowania gminy. Dziś jeszcze nie wiemy, kto go przepro-
wadzi i na ile on będzie rzetelny, ale sam fakt pochylenia 
się nad kosztami jest już sukcesem. Wielokrotne pytania 
dotyczące skrzyżowania w Mościskach spowodowały przy-
spieszenie prac nad rozwiązaniem tego problemu. Gmina 
zakupiła działkę i podjęliśmy uchwałę, aby przygotować 
projekt prac związanych z tym skrzyżowaniem.

Ja, jak zapewne Państwo pamiętacie postawiłem so-
bie za cel, aby zmniejszyć zadłużenie Gminy. Przy każdej 
nowelizacji budżetu, a co z tym związane wieloletniej pro-
gnozy finansowej – przypominam, że w roku 2023 mamy 
być gminą bez zadłużenia. W ostatnich czasach dużo mówi 
się o demokracji. My też uczymy się demokracji. Wielu rad-
nych z poprzednich kadencji nie było i chyba nadal nie jest 

w stanie zrozumieć, dlaczego tak dużo pytamy, dlaczego 
mamy tak dużo wątpliwości co do działań Wójta i jego za-
łogi, skąd u nas taki brak zaufania do władz. I szkoda, że 
na nic się zdają nasze tłumaczenia, że tylko różne punkty 
widzenia, tylko różne zdania są motorem rozwoju. A stare 
powiedzenie kontroluj i rządź – to przecież podstawa roz-
woju każdej organizacji.  Szanowni Państwo, nie zostałem 
radnym aby mieć święty spokój, a po to by działać na 
rzecz rozwoju naszej gminy i nadal będę to robił. Korzysta-
jąc z okazji życzę Wszystkim udanego 2016 roku.

 Ryszard Szymczak -  Radny Gminy Izabelin

365 DNI RADNEGO 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Izabelin,
 
Dnia 27.01.2016 Rada Gminy Izabelin uchwaliła Stra-

tegię Rozwoju Gminy na lata 2016-2030. 9 radnych Forum 
Samorządowego oraz jedna Radna niezależna głosowali za 
przyjęciem tego dokumentu. 5 Radnych niezależnych gło-
sowało przeciw. Zamieszczamy nasze krótkie stanowisko 
w tej sprawie.

 1. Kwestionujemy cały proces jej powstawania, czyli: 
- to, że pisali ją dwaj ekonomiści, a nie zespół specjalistów 
z różnych dziedzin. Ekonomiści znają się na ekonomii, a 
nie na ochronie środowiska, transporcie, prawie czy socjologii.
- ich koncepcja źle wpłynęła na jakość prowadzonych 
konsultacji społecznych i rzetelność informacji z nich pły-
nących. - doprowadziło to do obszernego dokumentu, w 
którym jest mnóstwo słów, a nie wiadomo, co jest najważ-
niejsze (brak jest priorytetów). Nie wspominając o tym, że 
jest on całkowicie niestrawny dla przeciętnej osoby (a ma 
to być wskazówka dla mieszkańców przede wszystkim).

 2. Rada Gminy nigdy nie dyskutowała na temat kierun-
ków rozwoju naszej gminy. Radzie Gminy zostały podsu-
nięte rozwiązania z założeniem, że takie są najlepsze. Dla 
przykładu w ankiecie skierowanej do mieszkańców padło 
pytanie o tak kluczowa kwestie: czy chcemy być wsią czy 
miastem, a Rada Gminy nigdy się nad tym tematem nie 
pochyliła.

 3. Od roku zabiegaliśmy o uwzględnienie naszych 
uwag. Zostały one zignorowane zarówno przez Wójta, 
jak i Radnych Forum Samorządowego. Paradoks polega 
na tym, że w wizji naszej gminy zawartej w strategii jest 
napisane, że wykorzystujemy zaangażowanie i potencjał 
intelektualny mieszkańców. Nasz potencjał intelektualny 
oraz grupy mieszkańców chętnych do współpracy został 
odrzucony.

 4. Przeciwko tej strategii protestowali również miesz-
kańcy. Na protesty, które wpłynęły do Rady Gminy od 
mieszkańców Rada nigdy nie odpowiedziała.

5. Nie zgadzamy się na szantażowanie nas, że jak nie 
uchwalimy strategii, to nie dostaniemy pieniędzy z Unii 
Europejskiej. Reagowaliśmy bardzo wcześnie, można było 
zrobić wiele rzeczy inaczej.

 Z poważaniem,

 Radni niezależni: Joanna Białas, Katarzyna Krukow-
ska-Wiater, Jacek Sobiecki, Artur Mączka-Leonhardt

 

Żegnamy prawego 
i oddanego człowieka

W lutym br. pożegnaliśmy Heronima Marcinkiewi-
cza – naszego mieszkańca, który po 92 latach  
w Truskawiu zakończył swój ziemski żywot.
W latach 60 i 70 pełnił funkcję sołtysa 
Truskawia. Nie szczędził swoich sił przy 
budowie drogi w Truskawiu, kościoła 
w Izabelinie oraz sieci energetycznej. 
Brał czynny udział w odbudowie 
z ruin powojennej Warszawy. 
We  wspomnieniach  najbliższych  



15

WSPOMNIENIA
Dnia 26.01.2016 

odszedł na wieczną 
wartę jeden z ostat-
nich żołnierzy „Grupy 
Kampinos” Armii Kra-
jowej kpt. Tadeusz 
Budzyński „Czere-
śnia” - autor Marsza 
„Grupy Kampinos”, 
wierszy i cyklu obra-
zów dokumentalnych 
przedstawiających 
sceny partyzanckie. 
Zaprojektował także 

odznakę pamiątkową „Grupy Kampinos”.
Tadeusz Budzyński urodził się 6 sierpnia 1923r. w War-

szawie.
Do konspiracji przystąpił w kwietniu 1942 roku do 

I kompanii porucznika Zetesa. Zajmował się gromadzeniem 
broni oraz środków łączności i dostarczaniem ich party-
zantom. Aresztowany przez gestapo wysłany do Pruszko-
wa, tam zostaje skierowany na roboty do Niemiec. Ucieka 
z transportu i ukrywa się w Warszawie na Wawrzyszewie. 
Razem z bratem Kazimierzem walczył przez cały okres Po-
wstania Warszawskiego na terenie Puszczy Kampinoskiej. 
Brał udział niemal we wszystkich akcjach „Grupy Kampinos”. 

Oprócz amunicji i granatów zawsze miał w plecaku przy-
bory do rysowania. W czasie powstania wykonał wiele szki-
ców przedstawiających ważne wydarzenia związane z dzia-
łalności zgrupowania, w którym walczył. Kiedy brakowało 
papieru, szkicował na tekturze pozyskanej z opakowań. 

Po wojnie na podstawie własnych szkiców namalował 
cykl obrazów dokumentalnych ukazujących historię „Grupy 
Kampinos”. Wiele obrazów autorstwa Tadeusza Budzyń-
skiego zdobi dziś ściany gabinetów dostojników Kościoła 
i przedstawicieli władz państwowych. 

W październiku 1958 roku otrzymuje stopień podporucz-
nika. W grudniu 2015 roku awansowany do stopnia kapita-
na. Jego życiowa misją było upamiętnianie historii kampi-
noskiego zgrupowania. Był inicjatorem i współtwórcą miejsc 
pamięci na terenie Puszczy Kampinoskiej. Zawsze chętnie 
włączał się w każdą inicjatywę ukazującą historię „Grupy 
Kampinos”. Wiele razy brał udział w prelekcjach dla mło-
dzieży propagując wzorce patriotyczne. Przyznane odzna-
czenia: Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Armii Krajowej, 
Weteran Walk z Najeźdźcami, Medal Pro Patria -najwyższe 
kombatanckie odznaczenie za wybitne zasługi dla Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych. 

Kpt. Tadeusz Budzyński jest autorem wierszowanej hi-
storii walk w Kampinosie, oraz Modlitwy Partyzanckiej, która 
do tej pory jest odmawiana na pogrzebach kombatanckich:

„Panie Boże wielki otwórz nieba bramy,
Przyjmij ich do siebie, bardzo Cię błagamy.

To są partyzanci – Armia Kampinoska
Niech ich ma w opiece Twa Opatrzność Boska.
Niech nad ich grobami Twoje Światło świeci
- Tak mówią modlitwę naszej ziemi dzieci.
A my partyzanci wiernie trwać będziemy

Bo gdy czas nasz przyjdzie, to do nich przyjdziemy” 

Marcin Biegas

Z głębokim żalem i smutkiem pożegnaliśmy 

w styczniu 2016 roku 

kpt. Tadeusza Budzyńskiego
który walczył za wolną Polskę będąc 

żołnierzem  „Grupy Kampinos” Armii Krajowej

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy 
serdecznego współczucia

Wójt Gminy Izabelin, Przewodnicząca Rady Gminy Izabelin 
oraz mieszkańcy

Dr Antoni Święcicki (1939 - 2015) 
– wspomnienie przyjaciela…

Żegnaliśmy go na cmentarzu zakładu ociemniałych w La-
skach, w którym przez wiele lat był lekarzem. Miał 76 lat. 
Dr Antoni Święcicki umarł we wtorek 22 grudnia, tuż przed 
Świętami. Lekarzem był przede wszystkim, swojemu zawo-
dowi poświęcał się niemal bez reszty, wśród swoich pacjen-
tów cieszył się szacunkiem. Miał też swoje pozazawodowe 
zainteresowania i dzięki temu się poznaliśmy, w czasie tury-
stycznej wędrówki. Wędrowanie uwielbiał w  każdej postaci, 
był organizatorem i przewodnikiem młodzieży na szlakach 
pieszych wycieczek górskich i nizinnych, odkrywał dla siebie 
i innych wciąż nowe, nieznane trasy spływów kajakowych, 
był także wiernym towarzyszem naszych wspólnych wędró-
wek mazowieckich. 

Chorował od lat kilkunastu, ale trzymał się dzielnie, co 
jakiś czas spotykaliśmy się na wspólnych wycieczkach.  Wę-
drował z nami jeszcze niedawno, ostatni raz był w maju 
roku 2015, wędrując przez krainę sadów do Warki, cichy, 
milczący, pogodny, jak zawsze. Towarzyszył mu zawsze 
jego syn Kuba, który niósł taki zmyślny plecak, na postojach 
zmieniający się w fotelik z oparciem, na którym po jego 
rozłożeniu Antek siadał i odpoczywał. Pod koniec sierpnia 
choroba Antka dała znać o sobie. Po kilku pobytach w szpi-
talu zdrowie na tyle podreperowano, że lekarze rozważali 
nawet Jego powrót na Święta do domu, ale zdecydowali, 
że na wszelki wypadek potrzymają Go do Nowego Roku. 
Śmierć przyszła niespodziewanie. Jeśli To jest, a myślę, że 
jest, choć nie tak, jak to sobie wyobrażamy, Antkowi tam 
będzie dobrze.

Osierocił swoich bliskich i dalszych, miał szczęście mieć 
liczną, kochającą się rodzinę. 

W Laskach, w czasie uroczystości pogrzebowych bardzo 
piękne słowa o Antku usłyszałem, pięknie były powiedziane. 
Zazdroszczę mu tych Lasek i tego cmentarza pod sosnami, 
u stóp których spoczął, prawie że w Puszczy. O kroków kilka 
od tego cmentarza, ale za płotem, fotografowałem którejś 
zimy łoszę z łoszakiem. Antek mi powiedział, że zna tę łoszę 
i tego łoszaka, że czasem wchodzą one za ogrodzenie, na 
teren laskowego zakładu. Był ważną częścią naszej ludzkiej 
gromady, przedreptaliśmy wspólnie sporo najróżniejszych 
szlaków, nie zawsze były łatwe. Niech cieszy się szczęściem 
w Krainie Wiecznej Radości. Amen. 

Lechosław Herz

był człowiekiem pełnym ciepła, życzliwości, chęci do po-
mocy. Kochał dzieci, doczekał się 7 wnuków, 8 prawnuków 
i 1 praprawnuka. Jego wnuczka wspomina jak zimą dla 
wszystkich chętnych dzieci z miejscowości, organizował 
kuligi zaprzęgane w konie, które uwielbiał. Przez ostatnie 
20 lat swego życia często podróżował, bo lubił poznawać 
nowe miejsca i nowych ludzi.   

Witold Malarowski
Wójt Gminy Izabelin
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W Nowy 2016 Rok weszliśmy tanecznym krokiem przy 
dźwiękach cudownej muzyki. Centrum Kultury Izabe-

lin zorganizowało kilka koncertów i imprez, z których każdy 
mógł wybrać coś dla siebie. W styczniu jako pierwszy odbył 
się Koncert Noworoczny w stylu wiedeńskim „Nad pięknym, 
modrym Dunajem”. Przed naszymi gośćmi wystąpiła Orkie-
stra Romantica, która przeniosła słuchaczy w inny świat, 
dzięki muzyce m.in. Straussów, E. Kalmana, Fr. Lehara, 
C. Zellera, J. Ivanovici, R. Stolza. Najpiękniejsze walce świa-
ta, polki, czardasze oraz instrumentalne wersje przebojów 
operetkowych złożyły się na koncert muzyki miłej, lekkiej 
i przyjemnej rodem z Wiednia, gdzie muzyka płynie wraz 
z „Falami Dunaju”… Kolejnym koncertem, który ściągnął 
tłumy naszych mieszkańców był Czarodziejski Karnawał, 
przedstawiony przez artystów scen warszawskich. Podczas 
koncertu widzowie mogli usłyszeć znane i lubiane utwory ze 
słynnych oper oraz operetek m.in. z Czarodziejskiego Fletu, 
Wesołej Wdówki, Księżniczki Czardasza, Skrzypka na dachu  
i wielu innych. Imprezę ubarwiły też pokazy taneczne m.in. 
balet z Jeziora Łabędziego czy can can” czyli piekielny ga-
lop z operetki „Orfeusz w piekle” J. Offenbacha. Słuchaczy 
lubiących kameralną atmosferę Centrum zaprosiło na wy-
stęp  koreańskiego duetu Wonjoo Baek oraz Jintae Yoon. 
W wykonaniu artystów usłyszeliśmy  utwory  m.in. J.S. Ba-
cha, W.A. Mozarta, F. Chopina czy G. Cacciniego. Również w 
pierwszym miesiącu roku na naszej scenie wystąpił Ludowy  
Zespół Pieśni i Tańca Tęcza z Radzikowa prezentując  barw-
ną i dynamiczną Pastorałkę,  a także orkiestra mandolinowa 
Juno Wars ze Szkoły Podstawowej nr 316 z Warszawy, któ-
ra zagrała znane i lubiane kolędy oraz piosenki poświęcone 
Świętom, zimie i radości, w wersji na 50 mandolin, fortepian 
i flet. Jedno można powiedzieć na pewno: na każdej z im-
prez królową wieczoru była MUZYKA -  pełna dobrej  ener-
gii, radości, zabawy. Oby cały nowy rok obfitował w takie 
emocje i odczucia  

 Iwona Mazurek

K O N C E R T Y   
KARNAWAŁOWE   
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SPORT

3 edycja Halowych Mistrzostw Izabelina odbyła się 
30-31 stycznia. W turnieju wzięło udział 12 zespołów, które 
zostały podzielone na 3 grupy po 4 zespoły. Drużyny, które 
wzięły udział w turnieju: MECHANICZNE SZKOLNE, RON-
DO LASKI, LA FURIA, ARMAGEDON, DJ, FC OCHOTA , FC 
ARKUSZOWA, KS BLIZNE, PARTYZANT, POPRZECZNIAK 
POGROSZEW, JEDNI Z LEPSZYCH, PZU SPORT TEAM

Turniej podzielono na dwa etapy. W sobotę, 30 stycznia 
odbyła się faza grupowa, która wyłoniła 8 najlepszych 
zespołów. Drużyny te zostały podzielone na 2 grupy 
i następnego dnia rozegrano kolejną, drugą fazę turnieju. Do 
półfinałów awansowały: Partyzant i Poprzeczniak Pogroszew 
z grupy 1 oraz z grupy 2 - FC Ochota i PZU Sport Team.

 Po rozegraniu wszystkich meczów wyłoniono naj-
lepszych. Trzecie miejsce zajęła FC Ochota wygrywając 
w meczu z Partyzantem, zaś turniej wygrała drużyna PZU 
Sport Team pokonując w finale drużynę Poprzeczniak 
Pogroszew.

 Wyłoniono też Najlepszego zawodnika (Krzysztof Zwo-
liński z Partyzanta), króla strzelców (Bartek Gołaszewski 
z FC Ochota – 12 bramek) i najlepszego bramkarza (Piotr 
Gryżewski z DJ).

  Organizator Turnieju - Mateusz Żurkowski

TRZECIE HALOWE MISTRZOSTWA 
IZABELINA W PIŁKĘ NOŻNĄ

I miejsce - PZU Sport Team 

II miejsce - Poprzeczniak Pogroszew 

III miejsce - FC Ochota
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KALEJDOSKOP KULTURALNY

muzyka

literatura

26 lutego 2016 
godz. 20.00

Recital Katarzyny Żak 
»Piosenki z dobrym tekstem«
Mała Scena pod Łosiem 
Centrum Kultury Izabelin, 
bilety 15 zł 

Jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych kwar-

tetów wystąpi  
3 marca 2016  
    godz. 20.00

»Ale czad czyli 
podróże    Grupy Mo-

Carta«

   sala koncertowa CKI
   bilety 60 zł

6 marca 2016 godz. 17.00

Koncert z okazji Dnia Kobiet
Z życia emeryta cz. III – Kabaret Seniorów TREMA.
Francuska Rewia Piosenek 
wykonuje obecna wokalistka zepołu 2plus1
Urszula Blaszyńska
sala koncertowa CKI, wstęp wolny

8 marca 2016 godz. 8.00

Zaczarowany fortepian – spektakl dla Szkoły 
Podstawowej w Izabelinie, sala koncertowa CKI

9 marca 2016 godz. 8.00 

Koncert pt. »Najpiękniejsze z kłamstw – miedzy lite-
raturą a muzyką francuską« w wykonaniu muzyków 
z Filharmonii Narodowej w Warszawie dla Szkoły 
Podstawowej w Izabelinie, sala koncertowa CKI

19 marca 2016 godz. 10.00-18.00

V Mazowiecki Festiwal Piosenki „Rozdźwięki”  
Sala koncertowa CKI – eliminacje

20 marca 2016 godz. 18.00
Wiosna, miłość i muzyka - najpiękniejsze arie operet-
kowe
Występują: Dominika Matusiak (sopran), Jakub Oczkowski 
(tenor), Mariusz Głubczuk (piano)  Mała Scena pod Łosiem, 
Centrum Kultury Izabelin, bilety 15 zł 

imprezy cykliczne dla dzieci

5 marca 2016  godz. 12.00  

Warsztaty bębniarskie
sala koncertowa, bilety 20 zł

5 marca 2016  godz. 11.00  

Warsztaty LEGO
sala 124, bilety 18 zł

12 marca 2016  godz. 12.00  sala 124

Zajęcia umuzykalniające dla dzieci Gordonki – Akordeon 
Bilety 20 zł

24 lutego 2016  godz. 15.00  

Czytamy dzieciom „Opowieści dziadunia” – Stanisław 
Kowalski. Gminna Biblioteka Publiczna, 
wstęp wolny.

09 marca 2016  godz. 18.30 

Spotkanie z Jerzym Kostowskim 
autorem książki „Przywilej wyboru”. 
Można będzie zakupić książkę w cenie 
30 zł, Gminna Biblioteka Publiczna, 
wstęp wolny.

Książka to kompendium wiedzy dla osób 
poszukujących głębszego sensu swego 
istnienia, otwartych na własny rozwój osobisty lub będących 
na jakimś zakręcie życia. Autor zawarł w niej  mnóstwo in-
spiracji, które pomogą czytelnikowi podjąć mądre decyzje 
w jego konkretnej sytuacji życiowej

18 marca 2016  godz. 17.30 

Dyskusyjny Klub Książki. Dyskusja o książce M. Houelle-
becqa „Uległość”. Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny.

sztuka
4 marca 2016 godz. 18.00

Wernisaż wystawy malarskiej seniorów z pracowni 
Elżbiety Ptasznik

Wystawę będzie można obejrzeć w holu CKI w dniach 
4-31 marca 2016.

9 marca 2016 godz. 
18.00

Wernisaż wystawy pt. Lal-
ki polskie – lalki świata, 
sala konferencyjna nr 124, 
I piętro CKI. Wystawa czynna 
od 9 marca – 22.marca 2016  
pon. – pt. w godz. 10.00-
17.00, sobota 11.00-17.00, 
niedziela godz. 11.00-16.00. 
Wstęp wolny po wcześni-
ejszym anonsie w sekretaria-
cie lub portierni CKI.

18 stycznia 2015 -  31 marca 2016 

Wystawa obrazów 

Andrzeja Miesztalskiego. 

Gminna Biblioteka Publiczna, 

wstęp wolny.

16 marca 2016 godz. 18.00 sala 225

Funiversity. Katastrofy ekologiczne.  Mali naukowcy 
tym razem wcielą się w rolę ekologów. Dzieci będą mogły 
się przyjrzeć w jaki sposób zanieczyszczenie wody wpływa 
na żyjące w niej organizmy oraz w jaki sposób ekolodzy 
próbują ratować środowisko. Bilety 20 zł.
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KALEJDOSKOP KULTURALNY
spotkania z podróżnikiem

18 marca 2016 godz. 19.00

Amazonia – wyprawa w głąb 
kolumbijskiej dżungli  - wykład 

i pokaz zdjęć przedstawi podróżnik 
Marek Łasisz, sala konferencyjna nr 
124, I piętro Centrum Kultury Izabe-

konkursy
XXI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny 

„Klucz do Ojczyzny” Polski Rok – Wielkanoc 2016

Centrum Kultury Izabelin zaprasza osoby w wieku 6-18 lat 
do udziału w konkursie na wykonanie: 

-  pracy plastycznej płaskiej; płaskorzeźby, witrażu, mozaiki, 
ikony, rysunku /węgiel, ołówek, pastel, tusz, kreda, sangwi-
na, kredka, mazak, piórko/; o wymiarze / minimum A3/  na 
temat Zmartwychwstania Pańskiego lub Zwyczajów Wielka-
nocnych.                  

- wykonanie Pisanki /wydmuszka jaja lub inny materiał 
o wymiarach jaja zdobione techniką dowolną/; Każda pra-
ca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą imię 
i nazwisko, datę urodzenia /rok/, dokładny adres i telefon, 
/e-mail/ autora.

Prace będą przyjmowane do dnia 12 marca 2016 w sekreta-
riacie CKI. Więcej informacji tel. /22/ 752 68 23 /28/.

Uniwersytet Trzeciego Wieku

25.02.2016  godz.10.45 

kasy Zamku Królewskiego

SZTUKA I ARCHITEKTURA  Królewskie 
arrasy Zygmunta Augusta  -  Maja Zawartko - Laskowska

29.02.2016 godz.10.00 

sala koncertowa CKI

SOCJOLOGIA   Uchodźcy w Polsce i na świecie - Dr Urszula 
Markowska- Manista

29.02.2016 godz.11.30

Kino seniora: Carte Blanche, Polska, 2015, bilety 2zł

10.03.2016 godz.11.00 

kasy Łazienek Królewskich

SZTUKA I ARCHITEKTURA Chinosere na dworze Stani-
sława Augusta. Zapisy do 29.02.2016 max.15 osób.  Marek 
Polakow

14.03.2016 godz.10.00 

sala koncertowa CKI

MODA  Jedwabne złoto Wschodu  - Felicja Bilska

14.03.2016 godz.11.30

Kino seniora: Magia w blasku księżyca”, USA 2014, bilety 2 zł

21.03.2016 

godz.10.00 

sala koncertowa CKI

SPOTKANIE WIELKANOCNE

Godz. 11.00 

Dzienniki Witolda Gombrowicza (wykład) – Rafał Wojasiński   

Godz. 12.00 

Wielkanocne warsztaty florystyczne - Alina Pyrak
Zapisy do 13.03.2016 max. 15 osób w grupie

Kino za Rogiem
FILMY DLA DZIECI:

27 lutego 2016 godz. 10.00 
Królowa Śniegu 2 (2014) 
reż. Alexey Tsitsilin, od  6 lat, 75 min

5 marca 2016 godz. 10.00 
Żółwik Sammy II część
reż. Vincent Kesteloot, Ben Stassen, 5 lat, 88 min

12 marca godz. 10.00 
Ryś i spółka (2008) 
reż. Raul Garcia, Manuel Sicilia

19 marca godz. 10.00 
FRU
reż. Christian De Vita, 5 lat, 86 min

26 marca godz. 10.00 
Karol, który został świętym
reż. Grzegorz Sadurski, Orlando Corradi, 12 lat, 74 min

FILMY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH:

1 marca 2016 godz. 18.00 
Nieściszalni 
Francja, Szwecja 2010, reż. Johannes Stjaerne Nilsson, 
Ola Martin Simonsson, 12 lat; 96 min

4 marca 2016 godz. 18.00 
Polowanie 
Dania 2012, reż. Thomas Vinterberg, 16 lat, 111 min

8 marca 2016 godz. 18.00 
Jackpot 
Norwegia 2011, reż. Magnus Martens, 16 lat, 86 min

11 marca 2016 godz. 18.00 
Wilk 
Finlandia, Norwegia, Szwecja 2008, reż. Daniel Alfedson, 
12 lat, 85 min

15 marca 2016 godz. 18.00 
Porwanie 
Dania 2012, reż. Tobias Lindholm, 12 lat, 99 min

18 marca 2016 godz. 18.00 
Łowcy głów 
Niemcy, Norwegia 2011, reż. Morten Tyldum, 16 lat, 96 min

22 marca 2016 godz. 18.00 
Para do życia 
Finlandia, Szwecja 2010, reż. Mika Hotakainen, Joonas 
Berghael, 12 lat, 80 min

25 marca 2016 godz. 18.00 
Dwa życia 
Dania, Niemcy, Norwegia 2012, reż. Georg Maas, 
16 lat, 95 min

wieczór wspomnień
11 marca 2016  godz. 18.00  

Wieczór wspomnień o kpt. Tadeuszu Budzyńskim – żołnier-
zu Grupy Kampinos, sala koncertowa, wstęp wolny
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Pieniądze i Homo Laskus 
Pieniędzy przybywa albo ubywa. 
Jest jeszcze taka zasada, że 
ten sam pieniądz nie może być 
jednocześnie w dwóch miejs-
cach. Czyli jak ktoś ma jakiś 
konkretny pieniądz, to ktoś inny 
nie może go mieć w tym samym 
czasie. Homo Laskus zrobił się 
smutny. Czyli nic nie można na to 
poradzić. Świat składa się z tych, 
co mają więcej i tych, co mają 
mniej. I jeszcze z tych, co mają 
jeszcze mniej. I tych, którzy nie 

maja prawie nic. I z tych, którzy nie mają nic. „To musi być 
jakaś wielka, mądra teoria rządząca światem. Tak mądra, 
że aż się boję” – pomyślał Laskus. Tego dnia rąbał drewno, 
bo robiło się zimno. Pociął starą paletę sosnową i porąbał 
dębinę do kominka. Szło mu różnie, bo raz siły w niego 
wchodzą, a raz nagle znikają i Laskus, jak ludzie, czuje, że 
się starzeje. Słońce świeciło mocno, mróz nie był duży, sie-
dem kresek poniżej zera. „To dziwne –  pomyślał Laskus – 
dziwne, że zawsze chce mi się żyć i cieszyć tym wszystkim, 
co istnieje, nawet jak dochodzę do smutnych wniosków. 
To znaczy, że życia nie da się zrozumieć. Przynajmniej dla 
mnie”. Homo Laskus, jak przestaje cokolwiek rozumieć ze 
świata, nabiera wielkiej radości z najprostszych czynności, 
z rąbania drewna, spaceru, zmywania naczyń, robienia kana-
pek i drogi do sklepu po chleb i wodę.
Wieczorem pojechał autobusem linii 708 do jednego z su-
permarketów w Warszawie. Przy murze, niedaleko wejścia, 
zobaczył człowieka, który wyglądał na bezdomnego. Sied-
ział na plastikowym wiadrze od farby odwróconym do góry 
dnem.
– Proszę pana – powiedział do Laskusa – Proszę pana!
– Tak? Co pan chciał? Nie mam czasu – powiedział Homo 
Laskus i chciał szybko się oddalić.
– Proszę pana. Niech pan nie ucieka. Ja nie chcę pieniędzy.
– A co pan chce?
– Chcę o coś zapytać.
– O co?
–  Każdego, kto tu przechodzi próbuję zapytać.
–  Ale o co? – dopytał poirytowany już Homo Laskus.
–  Dlaczego są biedni na świecie, głodujący, umierający?
–  Bo są bogaci. I bardzo bogaci.
– I nie może być inaczej? – dopytał bezdomny.
– U istot żywych nie.
– Dlaczego?
– Bo jeden żyje dzięki drugiemu. Albo raczej kosztem drugi-
ego. Inaczej wasz świat, by nie zadziałał.
– Dziwne to.
– Ale za to można lubić zachody słońca, podziwiać ośnieżone 
góry i bezkres oceanów – powiedział dumny z siebie Laskus.
– Ja nigdy nie widziałem oceanu ani ośnieżonych gór. Za-
chód słońca widziałem. Ale bez zachwytu. Wrażliwy jestem 
tylko na mój żołądek, nie na widoki.
Homo Laskus znowu poczuł, może już po raz setny na tym 
świecie, że znowu nic nie rozumie, że nie da się nic wyjaśnić. 
Poszedł szybko, kupił chleb i kiełbasę dla bezdomnego. Tam-
ten wziął, ale tak patrzył na jedzenie, jakby mu przeszedł 
apetyt. Homo Laskus wrócił do sklepu i jak zauroczony chod-
ził pomiędzy półkami pełnymi towarów. Chciał kupować, jak 
najwięcej. Nie myśleć o niczym. Tylko kupować. Czuł radość. 
Prawdziwą. Bardzo ludzką radość.

Rafał Wojasiński

Izabelin, dnia 22 grudnia 2015 r.

Ogłoszenie o Trzecim Przetargu Ustnym 
Nieograniczonym

Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie 
Uchwały Rady Gminy Izabelin Nr V/25/15 

z dnia 25 marca 2015 r.
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości położonej w obrębie Izabelin gmina Izabelin

Ustalona w przetargu cena sprzedaży nieruchomości, zgod-
nie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) jest 

ceną brutto.

• działki nrnr ew. 571/3 i 572/3 były wystawione na sprze-
daż, a przeprowadzony w dniu 11 grudnia 2015 r. drugi 
przetarg zakończył się wynikiem negatywnym,
• dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokoto-
wa, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczy-
stą Nr WA1M/00358439/4,
• Gmina Izabelin stała się właścicielem działki nr ew. 571/3 
i 572/3 w drodze komunalizacji na podstawie decyzji Woje-
wody Mazowieckiego Nr 67943 z dnia 30.06.2014 r.
• nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi mienie 
gminne,
• nieruchomość nieobciążona, bez zobowiązań,
• nieruchomość położona jest na terenie objętym ustale-
niami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego wsi Izabelin Północny zatwierdzo-
nego uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr IX/53/2003 z dnia 
25 czerwca 2003 r. Zgodnie z ustaleniami planu, nierucho-
mość znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudo-
wę mieszkaniową jednorodzinną, zaś jako przeznaczenie 
dopuszczalne – funkcje handlowo-usługowe, rzemiosła 
usługowego nieuciążliwego dla otoczenia lub których uciąż-
liwość nie wykracza poza granice własnej działki (oznaczo-
nym symbolem planistycznym MNU),
• dojazd do nieruchomości od dróg publicznych gminnych: 
działka nr ew. 571/3 od ul. Środkowej i ul. J.K.Chodkie-
wicza, zaś działka nr ew. 572/3 od ul. I.Prądzyńskiego 
i ul. J.K.Chodkiewicza.
• bezpośredni dostęp do mediów: wodociąg, kanalizacja, 
gazociąg, energetyka, telekomunikacja,

Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2016 r. 
o godz. 12.00 

w sali nr 124 (I p.) w Centrum Kultury Izabelin 
przy ul. J. Matejki 21 w Izabelinie C

• oferent winien zapoznać się z regulaminem przetargu,
• warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wa-
dium w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Gmi-
ny Izabelin II Oddział PKO BP S.A. w Warszawie Nr konta 
32 1020 1026 0000 1502 0023 6208,
• termin wpłaty wadium: do dnia 29 lutego 2016 r. (włącznie),
• wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku 
uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia 
umowy sprzedaży.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ar-
chitektury i Geodezji Urzędu Gminy Izabelin – Maciej Patry-
cy i Agnieszka Kamińska, pok. nr 2 (tel. 022 722–89–62, 
e-mail: geodezja@izabelin.pl,). Materiały przetargowe moż-
na uzyskać nieodpłatnie w pok. nr 2 w Urzędzie Gminy Iza-
belin, ul. 3 Maja 42, 05-080 IZABELIN, w godzinach pracy                        
(pon. 9.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00).

Z ŻYCIA GMINY
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Przekaż 1% PIT na „Szkołę w Izabelinie” !!!
Nadszedł czas rozliczeń podatkowych i przekazania 1% podatku na wybrany cel. Rady Rodziców Zespołu Szkół w Izabelinie serdecznie 

dziękują wszystkim darczyńcom, którzy wsparli zeszłoroczną akcję 1% realizowaną we współpracy z Instytutem Inicjatyw Pozarządowych. 
Udało się zebrać ponad 13.000 zł. 

Prosimy o przekazanie 1%  także w tym roku.
To olbrzymi wkład, dzięki któremu Rady Rodziców po raz kolejny będą mogły wspierać Szkoły w organizacji licznych inicjatyw, które 

zachęcają uczniów do pracy i rozwoju ich talentów.
Rady Rodziców starają się ambitnie podchodzić do wyznaczonych sobie celów. Chcemy: przeciwdziałać zjawisku agresji i przemocy wśród 

dzieci i młodzieży w ramach programu „Szkoła bez przemocy”; organizować szkolenia dla rodziców i nauczycieli; pomagać nauczycielom 
w organizacji konkursów oraz imprez dla dzieci i młodzieży; wspierać inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i Młodzieżowego Klubu Wolon-
tariusza; organizować stypendia i inne formy wsparcia dla uczniów wybitnie zdolnych lub potrzebujących pomocy; realizować działania na 
rzecz edukacji obywatelskiej młodzieży oraz projekty na rzecz współpracy rodziców i szkoły; wzbogacać ofertę zajęć szkolnych dla uczniów 
SP i Gimnazjum! 

Wpłaty z tytułu 1 % stanowią znaczącą część budżetu Rady Rodziców. 
Wystarczy przy wypełnianiu rocznej deklaracji podatkowej PIT za 2015 rok, w odpowiednim miejscu wypełnić następujące rubryki: 

nr KRS organizacji pożytku publicznego: 0000245554 
cel szczegółowy 1%: Szkoła w Izabelinie 

Istotne jest wpisanie w rubryce „cel  szczegółowy 1%” hasła: „Szkoła w Izabelinie”
Niewypełnienie tego pola lub użycie innych słów może oznaczać, że Rady Rodziców naszych Szkół nie otrzymają środków.

Dziękujemy za zaufanie. 
Rady Rodziców Zespołu Szkół w Izabelinie

Gminne Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 

„Mokre Łąki” 
wykonuje przyłącza wodocią-
gowe i kanalizacyjne. Infor-
macja w Biurze Obsługi Klien-
ta w siedzibie firmy ul. Mokre 
Łąki 8 w Truskawiu lub pod 
numerem telefonu 509 407 467 
pan Łukasz Gostomski 
lukasz.gostomski@mokrelaki.pl
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SKŁAD OPAŁU „MINEX” 
*OPAŁ EKOLOGICZNY
*DREWNO KOMINKOWE
*BRYKIET TROCINOWY
*PELLET GRANULAT
*EKOGROSZEK
*KOKS, WĘGIEL

TEL. 22 722 90 31, 600 285 898 
STARE BABICE, UL. OGRODNICZA 2

SKUP ZŁOMU STALOWEGO, 
TRANSPORT DO 10 KM GRATIS

REKLAMY

GABINET STOMATOLOGICZNY
Joanna  Wronkowska

tel. 791 984 484

05-080 Izabelin
ul. Orła Białego 81

22 722 76 77 

Przekaż 1% podatku
Mam na imię Kamil. W wieku 27 lat uległem ciężkiemu 
wypadkowi w pracy. Doznałem ciężkiego urazu kręgosłu-
pa. Od wypadku minęło już 4 lata, a ja nadal potrzebuję 
intensywnej rehabilitacji. Obecnie poruszam się na wózku 
inwalidzkim. 
Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą! Proszę, prze-
każcie 1% swojego podatku. Tak niewiele, a tak DUŻO 
może. Dziękuję za dotychczasową pomoc i proszę o dal-
sze wsparcie.
KRS 0000037220, cel szczegółowy dla Kamila Łuczaka
Pozdrawiam, Kamil 
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Casa dei Bambini Warsaw Montessori School

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

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

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

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

Casa dei Bambini
ul. Szkolna 16
Izabelin Hornowek

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

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

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

KliniKa Stomatologiczna

tel. 22 721 80 10 
603 688 819

pracujemy
  na twój uÊmiech

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

REKLAMY

PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW

OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

• Zaopiekuję się posesją  lub mieszkaniem na każdych warun-
kach (nauczycielka w wieku zrównoważonym) Tel. 696-137-381

• Nauczyciel  jęz. angielskiego i niemieckiego profesjonalnie 
udzieli lekcji na dogodnych warunkach. Tel. 692-635-616
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Centrum Kultury Izabelin wraz z Funda-
cją Młodzi Artyści zapraszają na elimina-
cje do V Mazowieckiego Festiwalu Pio-
senki (Rozdźwięki) – Izabelin 2016. 

W tym roku przesłuchania konkursowe 
odbędą się 19 marca 2016. Wybrane osoby 
zostaną zaproszone do udziału w warsztatach 
festiwalowych prowadzonych przez Danu-
tę Błażejczyk (Wybitną polską piosenkarkę, 
której popularność przyniósł przebój „Taki cud 
i miód”). 

Warsztaty odbędą się w dniach 7-8 maja 
2016, a Koncert Konkursowy 8 maja 2016. 

Laureat Festiwalu otrzymuje czek na 
1000 zł. Dodatkową nagrodą jest zaproszenie 
do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej FUMA 2016 w Zielo-
nej Górze. 

Uczestnikami konkursu mogą być soliści 
oraz zespoły wokalne (do 5 osób) z wyłącze-
niem laureatów nagród Grand Prix festiwali or-
ganizowanych przez Fundację „Młodzi Artyści”. 
Każdy wykonawca zobowiązany jest przygoto-
wać na eliminacje dwie piosenki, w tym co naj-
mniej jedną z dowolnej płyty Fundacji „Młodzi 
Artyści Śpiewają”. Pełny regulamin oraz formu-
larz karty zgłoszenia zamieszczone są na stro-
nie: www.mlodziartysci.eu
Więcej informacji udzieli 
Biuro Organizacyjne Festiwalu:
• Europejska Fundacja Wspierania Talentów 
Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści”
Paweł Słoniowski 
fundacja@mlodziartysci.eu 
tel. 602590776, 661954325
• Centrum Kultury Izabelin
Grzegorz Nowicki, Karolina Dubaniewicz 
imprezy@centrum.izabelin.pl
tel. (022) 752 68 17


