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PROGRAM  RODZINA 500+  W GMINIE IZABELIN

Zakończył się już 3 - miesięczny okres składania wniosków o świadczenie wychowaw-
cze (czyli Rodzina 500+) z wyrównaniem od kwietnia. Osoby, które teraz będą składały 
wnioski otrzymają świadczenie od miesiąca ich złożenia. 
Do dnia 1 lipca 2016r. wnioski złożyło 761 rodzin mieszkających na terenie naszej gminy, w tym 265 
rodzin przesłało wnioski drogą elektroniczną. Łącznie do GOPS wpłynęło 795 wniosków, w tym 288 
drogą elektroniczną, jednak część z nich była przesyłana kilkakrotnie, ze względu na błędy, lub wnioski 
składali osobno obydwoje rodzice, stąd powyższa różnica. 

Najwięcej wniosków wpłynęło w pierwszych dniach kwietnia. Część wniosków, szczególnie składanych na pierwsze dziecko, zawierało 
również braki niezbędnych dokumentów, których sami nie jesteśmy w stanie uzyskać, w związku z czym  musieliśmy wzywać osoby 
do ich uzupełnienia.  
Pięć wniosków przesłaliśmy do marszałka województwa, ze względu na zachodzącą koordynację (jedno z rodziców pracuje za granicą).
Wnioski rozpatrywane są systematycznie, według daty wpływu do GOPS lub uzupełnienia dokumentacji. Niezwłocznie po wydaniu 
decyzji i jej odbiorze realizowane są również wypłaty świadczeń (nie ma tu okresu uprawomocnienia się decyzji). 
Do dnia 1 lipca wydaliśmy 640 decyzji i wypłaciliśmy świadczenia na 849 dzieci (w tym 178 na 1 dziecko w rodzinie) w ogólnej kwocie 
1 223 652 zł. Obecnie rozpatrywane są już wnioski złożone w czerwcu (za wyjątkiem wniosków skomplikowanych, gdzie wydanie 
decyzji uzależnione jest od informacji lub wykładni z innych instytucji)  i mam nadzieję, że do połowy lipca zostaną wydane wszystkie 
decyzje i wszyscy wnioskodawcy otrzymają świadczenie za pierwsze trzy miesiące. Potem wypłaty będą realizowane miesięcznie, pod 
koniec każdego miesiąca.

Barbara Tenerowicz - Kierownik GOPS

Nasza „Szkolna książka kucharska” - nasz sukces!
Pomysł napisania szkolnej książki kucharskiej  zrodził się kilka lat temu. W tym roku doczekał się wreszcie realizacji. Do 
udziału w projekcie została zaproszona cała społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice.

Świetlica ogłosiła konkurs dla uczniów klas 1-3 naszej szkoły na najfajniejszy własny 
przepis kulinarny. Gośćmi specjalnymi w naszej książce są Jakub Kuroń oraz Alicja w 
Krainie Warzyw. Przez ponad rok, a bardziej intensywnie – przez ostatnie pół roku 
zbieraliśmy materiały do książki czyli przepisy ciekawych, zdrowych i smacznych po-
mysłów na potrawy. Otrzymaliśmy je od dużej grupy nauczycieli i uczniów oraz ich 
rodziców. W książce ukazały się również przepisy zebrane na ubiegłorocznym pikniku 
integracyjnym oraz szkolnych kiermaszach świątecznych. Powstawanie książki było 
również pretekstem do zorganizowania wielu wspaniałych lekcji w klasach 1-3. Kilka 
klas zaangażowało się szczególnie, tworząc własne procedury, ucząc się tworzyć prze-
pisy, które potem wykonywało w swoich klasach. Były to klasy 2 c, 2 e, 3 a, 3 b, 3 
c, 3 d, 3 e wraz z wychowawcami: Iwoną Zaleską-Rolewicz, Eweliną Skowron, Edytą 
Poniatowską, Edytą Sobotką-Krupą, Agnieszką Żurawską, Beatą Wieczorek, Natalią 
Kwaśniewską, na których uczniowie przeprowadzali kulinarne eksperymenty wg przy-
niesionych przez siebie przepisów i receptur. Zadanie było o tyle trudne, że należało bardzo umiejętnie odczytywać i interpretować 
przepisy kulinarne, by przygotowywane potrawy udały się. W klasach zajęcia odbyły się wg autorskich pomysłów, my zaś mieliśmy 
możliwość i niekwestionowaną  przyjemność degustować gotowe już potrawy. Redakcją, oprawą i składem graficznym zajęły się panie: 
Beata Wieczorek i Katarzyna Sudra przy współpracy Edyty Sobotki-Krupy oraz Magdaleny Sołtysiak. Książka jest piękna i kolorowa, 
wykorzystano w niej bowiem autorskie fotografie zamieszczonych przepisów oraz rysunki wykonane przez uczniów szkoły podstawowej 
– w tym uczestników zajęć koła Małego Artysty prowadzonego przez panią Edytę Poniatowską, a także Koła Plastycznego prowadzone-
go przez panią Kasię Sudrę. Pierwszy – niewielki nakład rozszedł się błyskawicznie. Na wiosennym festynie rodzinnym, obdarowaliśmy 
bowiem „Szkolną książką kucharską” naszych gości i sponsorów. Specjalni goście festynu (Bożena Dykiel, Anna Powierza, Jakub Kuroń, 
Daria Druzgała, Jarosław Domin, Izabela Olejnik, Witold Malarowski, Antoni Zych) opatrzyli „prezentowe” egzemplarze autografami, co 
znacząco podniosło rangę ofiarowanych książek. Wiemy, że upominek bardzo się podobał. 
Udało się nam wydrukować książki w nakładzie 500 egzemplarzy, a  współautorzy książki otrzymali tzw. egzemplarze autorskie. Mamy 
nadzieję, że nasza wspólna książka będzie stanowiła wspaniałe nagrody w konkursach i wydarzeniach, które będą odbywać się w 
naszej szkole. Jesteśmy dumni tym bardziej, że książka cieszy się ogromnym zainteresowaniem i bardzo wielu mieszkańców naszej 
gminy (i nie tylko) chciałoby stać się jej szczęśliwym posiadaczem… W tym miejscu pragniemy gorąco podziękować sponsorom, dzięki 
którym książka mogła zostać wydrukowana: Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu, Gminie Izabelin, Państwu Małgorzacie Wyrwas 
i Dariuszowi Adamczewskiemu – właścicielom Rehabilitacji Izabelin oraz Państwu Magdalenie i Danielowi Opiłowskim.

 Beata Wieczorek - Redaktor i koordynator projektu
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Powiatowe drogi Sienkiewicza i 3 Maja 
w kolejce po środki z Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działający w imieniu Zarządu Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego, prowadzi obecnie prace nad opracowaniem projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 4128W 
(ul. Izabelińska i Sienkiewicza) oraz drogi Powiatowej nr 4130W (ul. 3 Maja od ul. Tetmajera do ronda w Laskach)  wraz 
z budową ronda na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Sienkiewicza w Izabelinie B.

Rozbudowywane drogi stanowią ważne ciągi komunikacyjne na styku gmin Izabelin oraz Stare Babice. W wyniku realizacji inwestycji 
w znaczący sposób poprawi się bezpieczeństwo podróżujących, szczególnie pieszych i rowerzystów. Rozbudowa drogi obejmuje bu-
dowę ścieżki rowerowej, dodatkowych chodników, zatok autobusowych, przebudowę oraz wzmocnienie konstrukcji jezdni na odcinku 
o łącznej długości około 5500 m, a także przebudowę i budowę zjazdów, urządzeń odwadniających w postaci kanalizacji deszczowej, 
rowów otwartych, rowów krytych i przepustów.

Stan projektowany zakłada realizację następujących 
parametrów drogi:
- klasa drogi: Z,
- szerokość jezdni: 6,0 m – 9,0 m,
- skosy zjazdu indywidualnego 1:1,
- wyokrąglenia łuków dla zjazdów indywidualnych 3,0 m,
- wyokrąglenia łuków dla zjazdów publicznych 
5,0 m – 9,0 m,
- szerokość projektowanego ciągu pieszo-rowerowego 
i ścieżki rowerowej: 2,50 m – 3,0 m,
- szerokość projektowanego chodnika: 2,0 m,

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2017-2018 
po uzyskaniu dofinansowania w ramach Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL) dzięki które-
mu samorządy otrzymują pomoc od rządu w wysokości 
50% – ale nie więcej niż 3 mln zł -  kosztów związanych 
z przebudową, budową oraz remontem dróg. Ponieważ 
wg wstępnych szacunków Zarządu Dróg Powiatowych koszt realizacji w/w inwestycji przekroczy 10 mln zł zakładany jest współudział 
finansowy Powiatu oraz gmin Izabelin i Stare Babice w proporcji do nakładów poniesionych na prace drogi na terenie każdej z gmin. 
Termin składania projektów w NPPDL upływa 15 września 2016r. Zakładamy, że pozytywna decyzja o przyznaniu środków na ten bardzo 
potrzebny naszej gminie projekt inwestycyjny zapadnie przed końcem listopada 2016 r. 

Mateusz Milej - Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Modernizacja nawierzchni dróg gminnych
W miesiącu lipcu ogłoszony został przetarg na wykonanie modernizacji dróg gminnych o łącznej powierzchni około 13.455,00m2. 
W ramach prac planowanych do realizacji w miesiącu sierpniu przewidziane jest wykonanie nakładek asfaltowych grubości 4 cm na 
drogach o nawierzchni z destruktu asfaltowego w następującym zakresie: 

- ul. Rynkowa w Izabelinie C od ul. Langiewicza do ul. Sierakowskiej,
- ul. Skrzyneckiego w Izabelinie C od ul. Planty do ul. Chodkiewicza,
- ul. Środkowa w Izabelinie C od ul. Planty do ul. Chodkiewicza,
- ul. Jałowcowa w Izabelinie C od ul. Chodkiewicza do ul. Słonecznej,
- ul. Paderewskiego w Izabelinie C od ul. Poniatowskiego do ul. Leśnej,
- ul. Sobieskiego w Izabelinie B od ul. Sapiehy do ul. Zagłoby,

oraz dwukrotne powierzchniowe utrwalenia nawierzchni destruktowej emulsją kationową i grysami bazaltowymi na następujących ulicach:
- ul. Piaskowa w Izabelinie C od ul. Paderewskiego do ul. Chodkiewicza,
- ul. XVII Poprzeczna w Hornówku od ul. Kurowskiego do ul. Lipkowskiej,

Poza pracami związanymi z modernizacją nawierzchni, planowane jest również modernizacja i wyprowadzenie poza nawierzchnię 
drogi przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z regulacją wysokościową studni kanalizacyjnych i skrzynek ulicznych oraz 
wykonanie obustronnej opaski tłuczniowej wzdłuż krawędzi jezdni.

Mateusz Milej - Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Okładka: Start biegu Ali Run z udziałem ks. Jerzego Jastrzębskiego - wikariusza parafii w Izabelinie, Witolda Malarow-
skiego - Wójta Gminy Izabelin i Jana Żychlińskiego - Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego. fot. G. Nowicki
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1050 rocznica Chrztu Polski
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny
Wojska Polskiego

koncert „Krzyż i Orzeł” 
12 czerwca 2016 Centrum Kultury Izabelin

zd
jęcia: Janusz M

arciniak
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11 czerwca 2016

„Powróćmy jak za dawnych lat...”
Koncert uczniów Studia Piosenki Centrum Kultury Izabelin

zd
jęcia: Janusz M

arciniak
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Pokaz sekcji 
tanecznych 

Centrum Kultury Izabelin 23 czerwca 2016

zd
jęcia: Janusz M

arciniak
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Z ŻYCIA GMINY

XVII SESJA RADY GMINY IZABELIN

Z ŻYCIA GMINY

W dniu 22 czerwca 2016 r. odbyła się XVII sesja Rady Gminy 
Izabelin. 

Sesję otworzyła, przyjęła porządek obrad i protokół z poprzedniej 
sesji oraz sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy w okresie mię-
dzy sesjami – przewodnicząca RG Grażyna Zielińska. Następnie in-
formację o pracy Urzędu Gminy i Wójta między sesjami przekazał 
Witold Malarowski. Radni podjęli następujące uchwały:

* uchwała XVII/132/16 (10 głosów za, przeciw 0, wstrzymał 
się 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Izabelin na lata 2016-2023 

* uchwała XVII/133/16 (10 głosów za, przeciw 0, wstrzymał się 1) 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin.

* uchwała XVII/134/16 (11 głosów za, przeciw 0, wstrzymał 
się 0) w sprawie zmiany Uchwały NR VI/34/15 Rady Gminy Iza-
belin z dnia 6 maja 2015r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
dla Województwa Mazowieckiego. W maju 2015 r. Gmina Izabe-
lin zleciła wykonanie koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 
898 – ul. Sikorskiego w Mościskach, z terminem wykonania w paź-
dzierniku 2015 r. W związku z koniecznością uzyskania przez Pro-
jektanta w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, opi-
nii w zakresie geometrii drogi, został podpisany aneks do umowy, 
uzależniający termin wykonania koncepcji od daty uzyskania tejże 
opinii. Została ona wydana w roku bieżącym, stąd konieczność za-
bezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy w roku 2016. 

* uchwała XVII/135/16 (7 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 4), 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Gminnego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” na okres od dnia 
1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. Zgodnie z przedstawio-
nym przez GPWiK „Mokre Łąki” wnioskiem o zatwierdzenie taryf 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie gminy Izabelin na okres od dnia 1 lipca 2016 r. 
do dnia 30 czerwca 2017 r., został przygotowany projekt uchwały 
zatwierdzający przedłożone stawki. W porównaniu do obecnie obo-
wiązujących cen, cena wody nie zmienia się za 1m3 wody, a cena 
ścieków wzrośnie o 1,09 zł netto za 1 m3 ścieków.

* uchwała XVII/136/16 (8 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 
3), w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla gospodarstw domowych.

Uchwałą Nr XVII/135/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku Rada Gminy 
Izabelin zatwierdziła taryfy stawek opłat za wodę i ścieki, które 
będą obowiązywać w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 
2017 roku. Dla mieszkańców Rada Gminy postanowiła skorzystać 
z posiadanych uprawnień i ustanowić dopłatę do wody i ścieków dla 
grupy odbiorców określanych jako gospodarstwa domowe. Ponie-
waż jednak w okresie od maja do września w gminie Izabelin znacz-
na część wody zużywana jest na cele inne niż bytowe (podlewanie 
trawników, napełnianie basenów), a intencją ustanowienia dopłat 
jest jednak pomoc rodzinom w ich podstawowych funkcjach, Rada 
postanowiła ograniczyć okres obowiązywania dopłat na miesiące 
od października do kwietnia. Ponadto w celu zachęcenia mieszkań-
ców do włączenia się i korzystania z gminnej sieci kanalizacyjnej 
Rada Gminy postanowiła wprowadzić dopłatę do każdego m3  ście-
ków odprowadzanych do gminnej sieci kanalizacyjnej przez cały rok 
obowiązywania wcześniej zatwierdzonych taryf.

* uchwała XVII/137/16 (11 głosów za, przeciw 0, wstrzy-
mał się 1), w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla instytucji pożyt-

ku publicznego. Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków 
(t.j.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 dotych-
czasową polityką gminy stosowania ulg i innych ułatwień dla in-
stytucji pożytku publicznego. Dopłaty dotyczyć będą Towarzystwa 
Opieki nad Ociemniałymi i Towarzystwa Św. Brata Alberta - Domu 
Samotnej Matki w Laskach. Podkreślić należy, że gmina dopłacać 
będzie jedynie do wody zużywanej w związku z działalnością statu-
tową tych podmiotów oraz ścieków wprowadzanych do gminnego 
systemu kanalizacji sanitarnej 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 odpa-
dowego można zauważyć tendencję wzrostową ilości osób spoza 
działalności statutowej w porównaniu do ilości osób związanych 
z działalnością statutową Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi 
w Laskach. W związku z tym dopłata będzie realizowana w 30% 
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i w 30% taryfy zbio-
rowego odprowadzania ścieków. Stosowany obecnie przez GPWiK 
system kontroli i fakturowania zużywanej wody pozwala na rozdzie-
lenie tych wielkości. 

* uchwała XVII/138/16 (11 głosów za, przeciw 0, wstrzymał 
się 0) w sprawie upoważnienia Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre 
Łąki” Sp. z o.o. została utworzona w celu realizacji zadania własne-
go gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzenia ścieków. Prowadzi działalność w zakresie zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na 
podstawie zezwolenia udzielonego decyzją Wójta Gminy Izabelin 
z dnia 27.01.2003r. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. przy-
łączanie nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych po uprzednim 
wydaniu warunków przyłącza. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 usta-
wy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2016 poz. 250) obowiązkiem właściciela nie-
ruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej. W przypadku stwierdzenia niewykonania powyż-
szego obowiązku Wójt wydaje właściwą decyzję nakazującą wyko-
nanie obowiązku. Wykonanie powyższej decyzji podlega egzekucji 
w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowa-
niu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 poz.1619 z późn. 
zm.). W związku z tym, że Spółka przejęła gminny majątek wodno- 
-kanalizacyjny oraz zadania własne gminy w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, a tym samym po-
siada informacje o nieruchomościach, które nie są podłączone do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej zasadne jest upoważnienie Zarządu 
Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mo-
kre Łąki” Sp. z o.o. do wydawania decyzji na podstawie art. 5 ust. 7 
ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach.

* uchwała XVII/139/16 (11 głosów za, przeciw 0, wstrzymał 
się 0) w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Z budżetu jednostek samorządu terytorialnego może być udzielo-
na innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa 
w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Powiat Warszawski 
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INTERWENCJE 
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 
w CZERWCU 2016 r. w GMINIE IZABELIN

Czerwiec to miesiąc, w którym to głównie siły natury, 
przyrody, spowodowały, że straże pożarne podejmo-
wały działania interwencyjne w 31 przypadkach. 

Odnotowano 18 zdarzeń, gdzie na skutek silnych wiatrów zo-
stały powalone drzewa, najczęściej na ulice, uniemożliwiając 
ruch samochodowy, niszcząc ogrodzenia posesji mieszkalnych, 
linie elektryczne, telefoniczne i samochody osobowe. 

Nie brakowało również pożarów, które miały miejsce na ob-
szarach leśnych KPN. W dwóch przypadkach paliło się poszycie 
leśne i stapel drzewa przeznaczonego do sprzedaży. 

Pomocy udzielaliśmy podczas dwóch groźnych pożarów lasu 
w miejscowościach Sadowa gm. Czosnów i Dziekanów Leśny 
gm. Łomianki, a także w dwóch wypadkach drogowych. Pierw-
szy miała miejsce w dniu 2 czerwca br.  w Laskach. Śmierć 
poniósł kierowca samochodu dostawczego, reanimacja prowa-
dzona przez strażaków nie dała rezultatu. Przyczyną wypadku 
było uderzenie w drzewo samochodu jadącego z dużą prędko-
ścią. W drugim wypadku, w dniu 28 czerwca br., w Izabelinie 
B miało miejsce zderzenie dwóch samochodów osobowych. 
Obrażenia odniosła kobieta, którą odwieziono do szpitala. 

Miały również miejsce dwa alarmy fałszywe, z których jeden 
nastąpił na skutek awarii w systemie automatycznej sygna-
lizacji pożaru, drugi alarm spowodowany był złośliwie przez 
osobę o nieustalonym nazwisku, która informowała o podłoże-
niu ładunku wybuchowego – „bomby”. Ponadto zabezpieczono 
cztery imprezy kulturalno-sportowe.

Płk mgr inż. Edward Gierski

Zachodni wystąpił z prośbą o udzielenie pomocy finansowej w for-
mie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypoczynku 
wakacyjnego dla 10 dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie. 
Udzielenie wnioskowanej pomocy umożliwi polskim dzieciom 
mieszkającym na Wschodzie przyjazd do Polski i bliższe poznanie 
naszej kultury i dziedzictwa narodowego. Podjęcie Uchwały w spra-
wie pomocy finansowej pozwoli na podpisanie stosownej umowy 
pomiędzy Gminą Izabelin a Powiatem Warszawskim Zachodnim.

* uchwała XVII/140/16 (11 głosów za, przeciw 0, wstrzymał 
się 0) w sprawie przekształcenia Biura Obsługi Finansowej w Iza-
belinie w Centrum Usług Wspólnych w Izabelinie. Ustawą z dnia 
25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045) do ustawy o samo-
rządzie gminnym zostały dodane przepisy art. 10a do 10d. Nowe 
przepisy przewidują możliwość powołania jednostki organizacyjnej 
Gminy pod nazwą Centrum Usług Wspólnych. Zadaniem Centrum 
będzie obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jedno-
stek organizacyjnych gminy zaliczonych do sektora finansów, takich 
jak szkoły i przedszkola gminne, gminnych instytucji kultury, innych 
gminnych osób prawnych powołanych do realizacji zadań publicz-
nych, z wyłączeniem spółek prawa handlowego. W chwili obecnej 
widzę konieczność powołania Centrum Usług Wspólnych, które bę-
dzie obsługiwało Zespół Szkół w Izabelinie oraz gminne przedszko-
la. Optymalnym terminem rozpoczęcia prac Centrum będzie dzień 
1 września br. W przyszłości istnieje możliwość rozszerzania zakre-
su działania Centrum o gminne instytucje kultury i inne jednostki 
organizacyjne gminy. 

* uchwała XVII/141/16 w sprawie uchylenia uchwały Nr 
XXI/174/08 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 października 2008 r. (11 
głosów za, przeciw 0, wstrzymał się 0). Uchwała Nr XVI/129/16 Rady 
Gminy Izabelin z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia planu miejscowego wsi Hornówek, część „E”, obejmu-
je swym zakresem obszar, objęty w całości uchwałą Nr XXI/174/08 
Rady Gminy Izabelin z dnia 22 października 2008 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany części „Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego wsi Hornówek, część „E”. W związku 
z podjęciem przez Radę Gminy Izabelin w dniu 25 maja 2016 r. 
Uchwały Nr XVI/129/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornó-
wek, część „E”, mając na uwadze zasadę przejrzystości aktu praw-
nego koniecznym jest wyeliminowanie z obrotu prawnego uchwały 
Nr XXI/174/08 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 października 2008 r.

Iwona Mazurek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Izabelinie 

poszukuje osób chętnych 
do świadczenia usług opiekuńczych 

dla osób starszych, niepełnosprawnych 
i przewlekle chorych. 

Szczegółowe informacje w siedzibie GOPS – 
Urząd Gminy II piętro pokój 202 lub 205 

w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie 
pod numerem 22 722 79 95.

   Barbara Tenerowicz
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I MEMORIAŁ IM. ZOFII MORAWSKIEJ
W niedzielę 19 czerwca br. w na-

szym Ośrodku (red. Zakład dla 
Niewidomych w Laskach) miało miej-
sce niecodzienne wydarzenie. Odbył się 
I Memoriał im. Zofii Morawskiej - bieg 
charytatywny.

Celem biegu głównego było pozyskanie 
środków na wsparcie działalności Ośrodka 
dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Dystans 
biegu wynosił 3,3 km – była to pętla wokół 
Ośrodka, którą można było pokonać dowolną 
ilość razy w wyznaczonym limicie 90 minut.

Za każdą przebiegniętą pętlę główny partner 
biegu przekazał darowiznę na rzecz Ośrodka.

Partnerem strategicznym naszego była fir-
ma PKN ORLEN S.A. Grupa ORLEN już od 
2003 roku aktywnie działa na rzecz niewi-
domych dzieci z Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Laskach. Jesteśmy wdzięcz-

ni za życzliwość, wsparcie i każdy gest 
przyjaźni. Jesteśmy niezmiernie wdzięcz-
ni wszystkim Instytucjom, organizacjom 
i firmom, które wsparły nas w organizacji 
biegu. Dziękujemy patronom medialnym 
– Trzeciemu Programowi Polskiego Radia 
oraz portalowi biegambolubie.com.pl. Za 
wszelką pomoc dziękujemy - Gminie Izabe-
lin, Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu, 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach, 
Centrum Medycznemu – Falck, Gminnemu 
Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji 
– Mokre Łąki, Skautom Europy. Dziękujemy 
firmom – Auchan, Graj Cafe, Gastro Magic 
Service, Toi Toi. Ogromne podziękowania 
dla wszystkich pracowników Ośrodka i wo-
lontariuszy, którzy poświecili mnóstwo cza-
su i sił, aby ten bieg się odbył.

Cała impreza miała charakter rodzinny, 
przed biegiem głównym odbyły się biegi 
dziecięce, które przysporzyły nam niemało 
wzruszeń i emocji. Można było skosztować 
domowych ciast upieczonych przez siostry 
i panie z Ośrodka. Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się naturalne lody, które przy-
jechały do nas aż z Olsztyna. Po skończo-
nym biegu odbył się koncert wychowanków 
i absolwentów naszego Ośrodka przy 
akompaniamencie pana Grzegorza Bożewi-
cza. Frekwencja i zainteresowanie biegiem 

przerosło nasze najśmielsze oczekiwania! 
W biegu wzięło udział 405 zawodników 
w tym osoby niewidome i słabowidzące z 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzie-
ci niewidomych w Laskach. Chętnych było 
jeszcze więcej! Przebiegliśmy łącznie 1100 
okrążeń – co przy stawce 20 PLN za kółko 

dało nam równo 22 000 złotych. A razem 
z wpisowymi cegiełkami udało nam się ze-
brać ponad 30 000 złotych. Bardzo dzięku-
jemy wszystkim, którzy zechcieli spędzić 
z nami ten dzień i w aktywny sposób wes-
przeć nasz Ośrodek. Myślimy intensywnie 
nad kolejnymi edycjami:)

Tekst i zdjęcia: Rafał Zakrzewski

STYPENDIA SPORTOWE PRZYZNANE…
W czerwcu br. pięcioro młodych miesz-
kańców naszej gminy otrzymało Akty 
Przyznania Stypendiów Sportowych. 

Stypendium sportowe przyznawane jest, 
zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Izabe-
lin Nr XIII/106/16, osobom osiągającym 
wysokie wyniki sportowe w międzynaro-
dowym lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym. Stypendium w wysokości 500 
zł/ mc jest przyznawane na rok kalenda-
rzowy. Za 2015 rok stypendia otrzymali:

Julia Chojnowska – judo,  
Jakub Kozak – judo, 
Dominika Mróz – judo, 
Piotr Siemiński – pływanie 
Sergiusz Sobczyk – triathlon. 
Jednocześnie przypominamy, że wnioski 
o przyznanie stypendium sportowego na 
kolejny rok można składać do 20 paździer-
nika br. Naszym sportowcom serdecznie 
gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. 

Iwona Mazurek
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W słoneczny czwartek 16 czerwca 
br. gimnazjum w Izabelinie ob-

chodziło dzień swojego Patrona – ks. 
Aleksandra Fedorowicza. Uroczystość 
rozpoczęła się mszą świętą w kościele 
parafialnym pw. św. Franciszka z Asy-
żu w Izabelinie. Młodzież, nauczycie-
le i mieszkańcy pomodlili się również 
przy grobie ks. Alego. 

Następnie wszyscy udali się na Polanę Jaku-
bów przy Dyrekcji Kampinoskiego Parku Na-
rodowego, gdzie odbyły się biegi i gra tere-
nowa „Ali Run – biegnij z księdzem Alim”, na 
cześć ks. Aleksandra Fedorowicza. Bieg i cała 
oprawa zostały zorganizowane przez Gim-
nazjum w Izabelinie, Parafię św. Franciszka 
oraz Kampinoski Park Narodowy. Osobą, bez 
zaangażowania której nie byłoby tej impre-
zy, był ks. Jerzy Jastrzębski, który przywitał 
gości i uczestników. Wśród nich znaleźli się 
ks. proboszcz Stanisław Dębicki, Antoni Zych 
– Dyrektor Zespołu Szkół w Izabelinie, Jan 
Żychliński – Starosta Warszawski Zachodni, 
Witold Malarowski – Wójt Gminy Izabelin, 
Mirosław Markowski – Dyrektor KPN, Graży-
na Zielińska – Przewodnicząca Rady Gminy 
Izabelin, Magdalena Majdan – Dyrektor Gim-
nazjum w Izabelinie, Janusz Rosikoń z żoną, 
Grupa Kampinos oraz sponsorzy. Kilka słów 
o ks. Aleksandrze powiedział Antoni Zych, 
który określił patrona szkoły jako filozofa 
prostoty, człowieka zwykłego ale niezwy-
czajnego, dobrotliwego, niezłomnego acz 
schorowanego. 

Biegi zostały podzielone w kategoriach 
dziewcząt i chłopców, na dystansie 2,1 km. 
Były też gry terenowe na dystansie 1,9 km, 
w których brały udział drużyny 10-osobo-
we. W sumie w biegach wzięło udział około 

250 osób. Do biegu chłopców przyłączyli 
się również W. Malarowski, M. Markowski 
oraz J. Żychliński. Rywalizacja była zacię-
ta, bo każdy z biegaczy chciał pokazać na 
co go stać. Na szczęście pogoda dopisała 
– świeciło słonko, a wiatr lekko chłodził. 
W kategorii męskiej 3 miejsce z czasem 
8,23 min zajął Karol Nawrocki, 2 miejsce – 
8,22 min – Mateusz Zalewski, a 1 miejsce 
– 7,32 min – Norbert Szarpak. W kategorii 
żeńskiej najszybsze okazały się: Amanda 
Sakowicz – 3 miejsce – 12,12 min, Weroni-
ka Dziekańska – 2 miejsce – 11,06 min oraz 
Katarzyna Poćwierz – 1 miejsce – 10,30 
min. Wszyscy zwycięzcy otrzymali drewnia-
ne figurki ks. Alego w anielskich objęciach. 
W grach terenowych zwyciężyli przedstawi-
ciele klasy 2C (3 miejsce), 2B (2 miejsce) 
oraz 2A (1 miejsce), którzy w nagrodę po-
jadą na kręgle. 

Po rozdaniu nagród również wójt skierował 
do młodzieży kilka słów, gratulując kondy-
cji i formy fizycznej. Wspominał też swoją 
osobistą znajomość z ks. Alim, kiedy to jako 
młody chłopak był ministrantem i wiele razy 
doświadczył jego mądrości i duchowego 
przewodnictwa. Po części sportowej był czas 
na pieczenie kiełbasek na ognisku i koncert 
zespołu „REGAU”, w którym gra m.in. nasz 
katecheta Mikołaj Grudziński. Wokalista i ks. 
Jerzy włączyli młodzież do wspólnej zabawy 
i śpiewania. Znaleźli się też tacy, którzy pró-
bowali swoich sił w tańcu w parach. 

Ogromną niespodzianką okazał się przyjazd 
z Tyńca pod Krakowem ojca Leona Knabi-

ALI RUN
BIEGNIJ 

Z KSIĘDZEM 
ALIM

ta – benedyktyna, pisarza, publicystę, który 
złapał bliski kontakt z izabelińską młodzie-
żą, mówiąc jej o poczuciu własnej godności 
i o tym, że nikt nie jest byle jaki – każdy jest 
„jakiś”. Przesłanie warte wzięcia pod uwa-
gę i zastosowania. Ojciec Leon wspominał 
z nostalgią ks. Fedorowicza, mówiąc o nim 
w samych ciepłych słowach. 

Nad obchodami Dnia Patrona gimnazjum 
patronat objęło wiele znaczących osób i in-
stytucji, na czele z Nuncjuszem Apostolskim 
w Polsce i ks. Kard. Kazimierzem Nyczem. 
Ksiądz Jerzy Jastrzębski podziękował za 
wsparcie imprezy wielu osobom, które po-
mogły zorganizować „Ali Run”. Szczególne 
podziękowania skierował do Dyrekcji i Rady 
Rodziców Zespołu Szkół w Izabelinie, Eu-
roposła Kazimierza Ujazdowskiego, Staro-
sty Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
Jana Żychlińskiego, Dyrektora Kampino-
skiego Paku Narodowego Mirosława Mar-
kowskiego, Wójta Gminy Izabelin Witolda 
Malarowskiego oraz firm: „Fronda.pl”, sklep 
pp. Arciszewskich, „Stomatologia Izabelin”, 
„Materace dla ciebie”, „AKAMEX – kamie-
niarstwo”, skład budowlany w Izabelinie, 
„EKA-Plast”, „Nieruchomości Kampinos” 
i „DEMA - Promotin Polska”.

Impreza zakończyła się zimną kąpielą, którą 
zafundowała wszystkim straż pożarna z Iza-
belina, lejąc sikawką i schładzając rozgrza-
ne słońcem ciała młodych ludzi i nie tylko. 
Cudowne jest to, że ks. Ali to człowiek, który 
po wielu latach potrafi zjednoczyć wszystkie 
partie polityczne, ludzi starych i młodych, 
uczniów i nauczycieli oraz różne społeczno-
ści nie związane ze sobą. Jakby nie było to 
święty człowiek, a przesłanie miłości, dobra 
i oddania drugiej istocie ludzkiej przez całe 
jego ziemskie życie, mówi samo za siebie. 
Jak to dobrze, że żyją jeszcze ludzie, którzy 
znali księdza osobiście i mogą podzielić się 
jego wartościami i jego życiem.

Tekst: Iwona Mazurek
zdjęcia: Grzegorz Nowicki

NASZA SZKOŁA
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Bezrobocie jest stosunkowo niewielkie. Nie 
pracuje ten, komu się nie chce, ale też musi 
się nad tym dobrze zastanowić, bo jeśli nie 
ma w kartotece 6 miesięcy pracy w roku, 
to jest zobowiązany zapłacić państwu po-
datek, bo przecież korzysta z różnych zni-
żek i dopłat. W ten sposób władze dbają  
o interesy kraju. 

Od 1 czerwca do 1 września dzieci mają 
wakacje, co wcale nie znaczy, że wakacje 
mają również nauczyciele. Nie wszystkich 
rodziców stać na wysłanie swoich pociech 
na obozy czy kolonie, dlatego szkoły orga-
nizują letni bezpłatny wypoczynek. Dzieci 
uczą się od poniedziałku do soboty, podob-
nie pracują dorośli. Od początku wpaja się 
im porządek, dbałość o miejsce życia i pra-
cy. Obserwacje obserwacjami, ale program 
wycieczki trzeba realizować. Z białoruską 
przewodniczką poznaliśmy historię starego 
i nowego zamku Stefana Batorego, odwie-
dziliśmy cerkiew kołożoską z XII wieku, 
barokowy kościół farny i Katedrę św. Szcze-
pana, zagościliśmy w domu Elizy Orzesz-
kowej (zdjęcie poniżej), zobaczyliśmy jej 
pomnik i pomodliliśmy się przy jej grobie. 

Drugi dzień tez był pełen wrażeń. Najpierw 
mieliśmy okazję zobaczyć, gdzie urodził 
się i wychował Czesław Niemen, a tak na-
prawdę to Czesław Wydrzycki (Niemen, to 
jego pseudonim na potrzeby zachodniego 
świata, pochodzący od nazwy rzeki). Stare 
Wasiliszki – to mała wioska licząca kilku-
dziesięciu mieszkańców. Jest w niej  m.in. 
kościół i stara, drewniana, malutka chałupa, 
w której swoje pierwsze kroki stawiał jeden 
z najlepszych polskich awangardowych wo-
kalistów. Ach, dziwny jest ten świat. Będąc 
w tym domu uświadomiłam sobie, że moc 
jest w każdym z nas w środku, wewnątrz. 

Centrum Kultury Izabelin zorgani-
zowało wycieczkę na Białoruś dla 

studentów Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku z naszej gminy. Program im-
prezy był dosyć napięty, ale pomimo 
tego był czas na obserwacje codzien-
ności, rozmowy z ludźmi, porównania 
miast i wsi, wyrobienie własnego zda-
nia. 

Pierwszego dnia nasza trasa wiodła z Iza-
belina do Grodna. Tuż po przekroczeniu 
granicy przywitało nas słońce, błękitne 
niebo i ogromne zielone przestrzenie. Za-
gospodarowane pola uprawne, wystrzyżone 
trawniki, piękne klomby, kwiaty i drzewa. 
Wszędzie czysto i schludnie, porządek. Na 
ulicach czy na polach widać było pracują-
cych ludzi. To, co mnie uderzyło najbar-
dziej, to ogromny dualizm, jakbym jed-
nocześnie była w dwóch światach. Młodzi 
ludzie zadbani, eleganccy, modni, a obok 
babuszki w chustkach.  Na ulicach Grodna 
jeździły wszystkie nowoczesne marki samo-
chodów, ale  były też  stare ciężarówki jak 
z „Czterech Pancernych…”, obok nowych 
apartamentowców,   komunistyczne bloki. 

Sklepy zaopatrzone w towary jak w Polsce, 
tylko trzeba było za wszystko płacić grube 
miliony. Dopiero 2 lipca nastąpiła denomi-
nacja rubla białoruskiego. Ludzie szczupli, 
zadbani. Ulice szerokie, place ogromne, 
wszędzie widać uwielbienie wielkości. 
Z rozmów z Białorusinami dowiadujemy się, 
że zarabiają niewiele, ale za to ich koszty 
utrzymania są inne niż w Polsce. Np. za 
mieszkanie płacą tylko 30-40%, resztę do-
płaca im państwo. Szkoły i służba zdrowia 
są bezpłatne. Innymi prawami kieruje się 
szkolnictwo wyższe. Jeżeli chcesz studiować 
bezpłatnie, to po skończeniu uczelni musisz 
3 lata odpracować, tam gdzie dostaniesz 
przydział od państwa. Jeśli chcesz pracować 
gdzie indziej, musisz zwrócić koszty nauki. 

I nie ważne, że bieda, koniec świata i niby 
brak możliwości. To nieprawda, bo nasze 
marzenia to cele, które czekają na realiza-
cję. On się nie bał i zrealizował. Z drugiej 
strony pomyślałam, że tylko w takiej ciszy, 
wśród natury można pozbierać i usłyszeć 
swoje myśli, ukoić serce i wiedzieć czego 
tak naprawdę się chce. A im jest mniej, tym 
więcej. Dziękuję Ci Czesławie, za refleksje, 
którymi mnie obdarowałeś. 

Kolejnym punktem programu była Lida, 
gdzie zobaczyliśmy ruiny zamku Gedymi-
nów z XIV wieku, kopiec i pomnik Adama 
Mickiewicza. Do Nowogródka wyruszyliśmy, 
by poznać niepublikowaną historię życia 
polskiego wieszcza i zwiedzić jego muzeum. 
Wstąpiliśmy też do kościoła farnego i starej 
cerkwi. 

Atrakcji dla duszy było aż nadto. Stwierdzi-
liśmy więc, że dla ciała też się coś należy. 
Przewodniczka, aby wprowadzić nas w ro-
mantyczny nastrój, w autokarze czytała 
nam balladę Adama Mickiewicza pt. „Świ-
tezianka”. I tak znaleźliśmy się nad jezio-
rem Świteź. Każdy z nas chciał zamoczyć 
choćby stopy w tych krystalicznych, chłod-
nych wodach. Zważywszy na fakt, że woda 
miała właściwości odmładzające, szczegól-
nie paniom zależało na kąpieli, aż nasza 
pilotka zaczęła się martwić, że nie poznają 
nas na granicy i nie zechcą wpuścić do Pol-
ski. Bez obaw, wszystkie wypiękniałyśmy, 
ale w granicach rozsądku. Trzeci dzień, to 
czas zamkowy. Obejrzeliśmy dwa cuda ar-
chitektoniczne. Zamek w Mirze i przecud-
ny zamek Radziwiłłów w Nieświeżu, pełen 
stylowych mebli, oryginalnego wyposażenia 
i bibelotów. Uczta dla zmysłów, raj dla oka. 
Poczułam, że mogłabym w nim zamiesz-
kać i już miałam taki zamiar, ale nie chcieli 
mnie przyjąć. No cóż, aż tak bardzo się nie 
zmartwiłam i razem z wycieczką pojecha-
łam do domu narodzin Adama Mickiewicza. 
Nasz przewodnik opowiadał z taką pasją 
i zaangażowaniem, że można go było słu-
chać godzinami. Wypatrzył nawet w jednym 
z nas szlachcica, któremu na chwil kilka 
podarował stylowe ubranko, ku uciesze nas 
wszystkich, bo każdy chciał mieć z nim fot-
kę. 

Ostatniego dnia naszych wojaży, wróciliśmy 
do Grodna, by zobaczyć jak się bawią Biało-
rusini na Festiwalu Kultur Narodowych 
„Grodno 2016” (zdjęcie poniżej). Już po 
raz dwunasty zorganizowano to  wyjątkowe 
wydarzenie, w trakcie którego prezentują 
się mniejszości narodowe zamieszkujące 
na terenie Białorusi oraz. Podczas dwóch 
dni Festiwalu (4-5 czerwca) w Grodnie ni-
czym w tyglu mieszały się różne kultury 
i narodowości. Nie zabrakło stoisk z Rosji, 

STUDENCI UTW 
NA BIAŁORUSI
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KULTURA

Elżbieta Sosińska - studentka UTW:
W dniach 1-4 czerwca br. odbyła się wy-
cieczka na Białoruś zorganizowana przez 
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Centrum 
Kultury Izabelin. Temat przewodni: śladami 
sławnych Polaków. 

Białoruś zamieszkuje około 9,5 mln ludzi 
w tym 4,1% czyli około 400 tys. to Polacy. 
Najwięcej mieszka ich w Grodnie. Przecież 
kiedyś ta część kraju należała do Polski. 
Dlatego śladów po Polakach jest wiele. 

Pierwszym etapem naszej podróży stało 
się właśnie Grodno - miasto nad Niemnem. 
Zwiedziliśmy stary i nowy Zamek Stefa-
na Batorego, Katedrę pw. św. Franciszka 
Ksawerego (najwyższy, dwukondygna-
cyjny ołtarz), piękną Cerkiew Pokrowską, 
a następnie Kościół Znalezienia Św. Krzyża, 
który zawiera aż 14 ołtarzy. To w nim Eliza 
Orzeszkowa w 1894 r. wzięła ślub ze Stani-
sławem Nahorskim. 

Następnie zwiedziliśmy dom-muzeum i po-
mnik Elizy Orzeszkowej i udaliśmy się na 
cmentarz żołnierzy wojny polsko-bol-
szewickiej z 1920 r. (zdjęcie powyżej).
Cmentarz jest podzielony na 2 części: pol-
ską - katolicką i prawosławną. Na cmentarzu 
polskim znajduje się również Krzyż Katyński 
i grobowiec E. Orzeszkowej. 

Drugi dzień zaczęliśmy od zwiedzania ro-
dzinnej wsi Czesława Niemena - Wasi-
liszek (zdjęcie poniżej). Mieści się tu teraz 
klubo-muzeum, a miły pan pokazywał nam 

przedmioty i zdjęcia z czasów, gdy mieszkała 
tu rodzina Wydrzyckich. 

Następnie udaliśmy się do Nowogródka. Tu 
pod pomnikiem Adama Mickiewicza, oraz 
przy kopcu jego imienia mieliśmy czas na 
zrobienie pamiątkowych zdjęć, a potem 
udaliśmy się do dworku, w którym Adam 
Mickiewicz spędził swą młodość (zdję-
cie poniżej). Dworek jest zrekonstruowany 
i pełni dziś rolę muzeum z pamiątkami po 
poecie. Pani przewodniczka przeczytała nam 
odpowiedni fragment z „Pana Tadeusza” - 
opis zaścianka. 

Do zwiedzenia pozostał nam jeszcze kościół 
farny pw. Przemienienia Pańskiego, gdzie 
odbył się ślub Władysłąwa Jagiełły z Zofią 
Holszańską, a wiele lat później - chrzest 
Mickiewicza. W kościele tym znajduje się cu-
downy obraz Matki Boskiej, o którym wspo-
mina autor w inwokacji do „Pana Tadeusza”. 

Zanim udaliśmy się do hotelu spędziliśmy 
trochę czasu nad pięknym i czystym jezio-
rem Świteź - znanym z „Ballad i romansów”. 
Podobno jego wody odmładzają, ale kie-
rowca przestrzegał, żeby nie nadużywać 
tego daru, bo nas nie pozna i nie wpuści 
do autokaru. 

Trzeci dzień poświęcony był pamiątkom po 
Radziwiłłach. Pierwszym etapem był Mir. 
Znajduje się tu zespół parkowo-zamkowy 
rodu Radziwiłłów z XVI wieku. Zamek w Mi-
rze jest najlepiej zachowanym zamkiem na 
Białorusi, od 1994 r. wpisany na listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO. 

Za to w Nieświeżu - również rezydencji 
Radziwiłłów zachwyciły nas wnętrza pała-
cowe. Mieści się tu obecnie Narodowe Mu-
zeum Historyczno-Kulturowe. Zamek jest 
odrestaurowany, a cały zespół zamkowy 
w 2005 r. został również wpisany na listę 
UNESCO. W Nieświeżu jest także kościół z 
XVI wieku p.w. Bożego Ciała - fundacji księ-
cia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła - pseu-
donim „Sierotka”. W kryptach grobowych 
tego kościoła pochowanych jest blisko 100 
przedstawicieli rodu Radziwiłłów. 

Polski, Mongolii, ale także z tak odległych 
krajów jak Indie. Była to doskonała okazja 
do wzajemnego poznania, przełamywania 
stereotypów i zaprezentowania swojej od-
mienności licznie przybyłym gościom. 

Na głównej ulicy i dwóch placach rozstawio-
no 22 sceny, na których występowali arty-
ści. Wokół pełno straganów z rękodziełem, 
biżuterią i jedzeniem. I mnóstwo, tysiące 
ludzi, którzy się bawią i cieszą. Tu każdy 

mógł znaleźć coś dla siebie, od malucha po 
seniora. Muzyka, stroje, śpiew, taniec i cała 
paleta kolorów. Niesamowite przedsięwzię-
cie, profesjonalnie przygotowane. Widać 
zaangażowanie wielu służb i wielu ludzi. 
I ten porządek, żadnych papierów i śmie-
ci. Uśmiechnięci policjanci służą pomocą. 
Wiem, bo sama z niej korzystałam. 

Tak cudnie i tak krótko. Niestety wszystko 
co dobre szybko się kończy, nasza podróż 

też. Czas wracać do domu. Powiem szcze-
rze, że Białoruś była dla mnie miłym zasko-
czeniem, no cóż podróże kształcą. Jednak 
gdy przekroczyliśmy granicę poczułam się 
swojsko, u siebie, po prostu dobrze. Ode-
tchnęłam z ulgą – kocham Cię Polsko. 

Poniżej kilka wspomnień studentek 
UTW.

Iwona Mazurek 

Po drodze do hotelu zatrzymaliśmy się jesz-
cze w Zaosiu. Znajduje się tu zrekonstru-
owany dworek rodzinny Mickiewiczów, gdzie 
Adam Mickiewicz przyszedł na świat. Są za-
chowane w nim przedmioty z owych czasów. 
Oprowadzał nas bardzo miły pan przewodnik 
- dyrektor tego muzeum. Dla umilenia nam 
zwiedzania przebrał jednego z uczestników 
wycieczki za szlachcica z dawnej epoki (zdję-
cie poniżej) . Było zabawnie i wesoło. 

Ostatniego dnia zwiedzaliśmy grób Jana
i Cecylii znany z powieści E. Orzeszkowej - 
„Nad Niemnem”, oraz pomnik poświęcony 
pamięci powstańcom styczniowym z 1863 r. 
W południe wróciliśmy do Grodna i uczest-
niczyliśmy w Festiwalu Kultur Narodowych. 
Jest to coroczny festyn ludowy, na którym 
występuje wiele zespołów. 

Wycieczka była bardzo udana, uczestnicy 
mieli możliwość odwiedzenia miejsc o ogrom-
nym znaczeniu historycznym i kulturowym. 
Białorusini są życzliwym narodem i mają 
wiele pięknych i ciekawych miejsc do zaofe-
rowania turystom, ale turystyka, a zwłaszcza 
komercyjna, jest u nich słabo rozwinięta. Bra-
kuje tzw. bazy. Mnie jednak urzekł wszech-
obecny porządek i czystość oraz fakt, że miej-
sca szczególnie bliskie Polakom są zadbane 
i szanowane jak własne. 

pokój kominkowy w dworku Mickiewicza
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Kolejny rok studencki Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaczynamy 3.10.2016 roku. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z programem na semestr 

jesienno-zimowy i zapisywania się od września w sekretariacie CKI. 
Telefon kontaktowy 22 752-68-28

Barbara Olejnik - studentka UTW:
Zamiłowanie do podróży, nostalgia w poezji 
Mickiewicza do tej ziemi skłoniły mnie do 
uczestnictwa w wycieczce na Białoruś.

Zwiedzaliśmy tereny pełne wspomnień o zna-
nych osobach: dom rodzinny w Zaosiu i dwo-
rek w Nowogródku (na zdjęciu) związanych 
z młodością Mickiewicza. Z zainteresowaniem 
słuchaliśmy opowieści kustosza o młodości 
Mickiewicza oraz o kolejach losu tych terenów. 

Odwiedziliśmy dom rodzinny Czesława 
Wydrzyckiego – „Niemena” (zdjęcie 
obok) w Wasiliszkach oraz w Grodnie dom, 

w którym mieszkała Eliza Orzeszkowa. Sen-
tymentalny pobyt nad Niemnem w Bohatyro-
wiczach: przy grobie „Jana i Cecylii”, kopcu 
mogile powstańców z 1863 roku. Wiązanki 
kwiatów w tych miejscach świadczą o pamięci 

Polaków o miesz-
kańcach tej ziemi.

Tragiczne lata na 
tych terenach do-
prowadziły do de-
wastacji rezyden-
cji Radziwiłłów, 
ale cieszy fakt, że 
odrestaurowano 
wystrój i umeblo-
wanie z czasów 
ich świetności.

Mijaliśmy wsie 
z urokliwymi, ko-
lorowymi drew-
nianymi domka-
mi z ogródkami 
pełnymi kwiatów 
i warzyw.

Miasto Mir, Nieśwież, a szczególnie Grodno, 
w którym odbywał się „Festiwal Kultury” są 
czyste i zadbane.

Centrum Kultury Izabelin – organizator wy-
jazdu trafnie wybrał termin wycieczki oraz 
program zwiedzania, a pogoda upiększyła 
nam pobyt. Czekamy na następne, ciekawe 
propozycje wycieczek.  

Barbara Leszczyńska - studentka UTW:

O wyjeździe na Białoruś myślałam od daw-
na. Miałam ogromny sentyment do tamtych 
terenów i zabytków znanych nam głównie 
z literatury.

Gdy dowiedziałam się o możliwości wyjaz-
du organizowanego przez CKI, byłam jedną 
z pierwszych osób, które zgłosiły chęć 
uczestnictwa. Pomysł okazał się bardzo do-
bry, a sam wyjazd ciekawy.

Nadal mam przed oczami piękną rzekę Niemen, jezioro 
Świteź, odbudowane zamki Radziwiłłów w Mirze oraz 
Nieświeżu, kościoły i cerkwie. Nie mogę pominąć do-

brze utrzymanych domów Elizy 
Orzeszkowej i Adama Mickiewicza. 
Miłą niespodzianką był dla mnie 
dom rodzinny Czesława Niemena. 
Zaciekawiły mnie także losy po-
tomków Polaków spotkanych na 
miejscu.

Pogoda dopisała. Humory także. 
Pomimo dość wysokiej średniej 
wieku, uczestnicy wycieczki to 
sami wytrawni turyści.

Myślę, że na długo zachowam wspo-
mnienia. 

autorzy zdjęć: Barbara O
lejnik, Elżbieta Sosińska, Janusz M

arciniakGrodno - grób Nieznanego Żołnierza

Występy dzieci na zamku w Mirze

Filharmonia Narodowa w Grodnie
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Z ŻYCIA GMINY

W dniach od 02.06.2016 (czwar-
tek) do 06.06.2016 (poniedzia-

łek) miała miejsce druga część wy-
miany uczniowskiej miedzy gminą 
Izabelin a gminą Borken. Rok temu 
sześciu uczniów szkoły w Borken zło-
żyło nam wizytę w ramach konkursu 
matematycznego „Międzynarodowe 
Zagadki Matematyczne”. W tym roku 
trzynastu uczniów z Gimnazjum im. 
ks. Aleksandra Fedorowicza pojechało 
do Niemiec, również za sprawą kolej-
nej edycji konkursu i inicjatywy Iza-
belińskiego Stowarzyszenia Partner-
stwa Miast i Gmin. 

Oprócz uczniów na wymianę wyjechali tak-
że: pani Grażyna Zielińska (przewodnicząca 
Rady Gminy), pani Edyta Perlan (nauczy-
cielka fizyki), pani Irmina Sternicka – jako 
główni opiekunowie młodzieży oraz pani 
Joanna Tołczyk i pani Jowita Grześlak w roli 
tłumaczy.

Wyjazd spod szkoły miał miejsce w czwartek 
o godzinie 5:30. Po pożegnaniu się z rodzi-
cami i zapakowaniu bagaży nadszedł czas 
na jedenastogodzinną podróż do Borken w 
centralnych Niemczech. Mimo niewielkich 
problemów, ok. godziny 19:00 udało się 
bezpiecznie dotrzeć do celu, gdzie ucznio-
wie z Izabelina zostali uraczeni poczęstun-
kiem oraz rozdzieleni do niemieckich rodzin. 
Już po chwili wszyscy uczestnicy wymiany 
doświadczyli niezwykłej życzliwości i go-
ścinności ze strony gospodarzy.

W piątek po śniadaniu wszyscy udali się do 
szkoły im. Gustava Heinemanna. Po szyb-
kim oprowadzeniu po placówce uczniowie 
uczestniczyli w zabawach integracyjnych 
oraz niektórych lekcjach, w tym lekcji wy-
chowania fizycznego, która prawdopodob-
nie najbardziej przypadła wszystkim do 
gustu. 

O godzinie 13:15 w szkolnej stołówce 

można było zjeść obiad. Po zakończonych 
lekcjach uczniowie z Izabelina udali się 
do Muzeum Górnictwa na Starym Mieście 
w Borken, które stanowi największą atrak-

cję i upamiętnia historię w Borken. Prezen-
tacja ekwipunku i sposobu pracy górników 
na przestrzeni lat zrobiła na wszystkich 
ogromne wrażenie. 

Po zakończeniu zwiedzania wszyscy rozeszli 
się do swoich domów, by spożyć kolację 
i przygotować się na galę kończącą tego-
roczną edycję konkursu „Międzynarodowe 
Zagadki Matematyczne”. Na niej zaś odbyło 
się wręczenie nagród zwycięzcom, prezen-
tacja prac najlepszych uczestników doty-
cząca działalności Pitagorasa z Samos oraz 
występ lokalnego chóru.

Następnego dnia w planie nie było zbyt wie-
le. Dostaliśmy trochę czasu wolnego, a jego 
wykorzystanie było ograniczone jedynie 
wyobraźnią rodzin goszczących. Na pewno 
im jej nie brakowało. Większość rodzin zde-
cydowała się na wycieczki po okolicznych 
zabytkach i ich zwiedzanie. Wieczorem zaś 
odbył się grill, na którym wszyscy zajada-

li się specjałami kuchni 
niemieckiej, zwłaszcza 
„Wurstem”. Jedzenie prze-
platało się z zabawami na 
świeżym powietrzu, takimi 
jak piłka nożna lub tenis 
stołowy.

Kolejny dzień zapowia-
dał się niezwykle ciepło, 
czego nie można było po-
wiedzieć o wcześniejszych 
dniach. Po śniadaniu w 
rodzinach polscy goście 
wyruszyli spod dworca 

WYMIANA UCZNIOWSKA 
IZABELIN - BORKEN

busem do Kassel, a Niemcy – pociągiem. 
Na miejscu rozpoczęliśmy zwiedzanie krót-
kim spacerkiem do autokaru z audioguidem 
i rozpoczęliśmy objazd po niesamowitym 

miejscu jakim jest Kas-
sel, o czym wkrótce 
wszyscy mieli się prze-
konać. Bus kończył trasę 
na samym szczycie Kas-
sel, skąd roztaczał się 
niezwykły widok na pa-
noramę miasta oraz po-
sąg Herkulesa, zaliczany 
do Światowej Listy Dzie-
dzictwa Narodowego 
UNESCO. Po zejściu ni-
żej odbył się pokaz „spa-
dającej wody”, który nie 
był zachwycający. Chwi-
lę później, na samym 
dole, zdanie wszystkich 
o tym pokazie radykal-

nie się zmieniło po ujrzeniu fontanny na 
50 metrów, robiącej wrażenie już z daleka, 
a co dopiero z bliska. Połączenie wszystkich 
walorów tego miejsca dawało uczucie obec-
ności w baśniowej krainie. Po tej niezwykłej 
prezentacji wyjechaliśmy z Wilhelmshöhe 
do Borken zjeść ostatnią kolację i spakować 
się na drogę powrotną.

Ostatniego dnia nie zostało już nic oprócz 
dopakowania rzeczy, o których się zapo-
mniało, czułych pożegnań oraz wymiany 
kontaktów, by zachować je na dłużej licząc 
na ponowne spotkanie. Ze łzami w oczach 
opuszczaliśmy Borken, pamiętając o gościn-
ności gospodarzy i ich niezwykle przyjem-
nym nastawieniu do nas. Odjazd miał miej-
sce o godzinie 8:00. Około godziny 21:30 
wszyscy wrócili do Izabelina, by ponownie 
rozpocząć rutynę życia w tej gminie, zawsze 
pamiętając o Borken.

Mazur Hubert 
– uczeń Gimnazjum 

im. ks. Aleksandra Fedorowicza 
w Izabelinie, uczestnik wymiany
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SPORTPRZEDSZKOLAKI

Koniec każdego roku szkolnego to 
czas wielu wydarzeń i atrakcji, ale 

ten rok był szczególnie wyjątkowy. 

20 maja w naszym przedszkolu odbył się 
festyn rodzinny. Tym razem był to festyn 
w zupełnie innej konwencji niż zwykle. 
Tematem przewodnim była wycieczka po 
wybranych krajach Unii Europejskiej. Na 
terenie naszego pięknego ogrodu powsta-
ły stacje – państwa, w których uczestnicy 
zabawy pod okiem nauczycielek musieli 
wykonać ustalone zadania. Zabawa rozpo-
częła się oczywiście od stanowiska Polski, 
gdzie wszystkie dzieci (wraz z rodzeń-
stwem) otrzymały paszporty. Po odwiedze-
niu danego kraju i wykonaniu zadania każdy 
uczestnik wycieczki otrzymywał pieczątkę 
w paszporcie. Zadania te były bardzo róż-
norodne – od plastycznych do sportowych. 
Po zebraniu pieczątek z wszystkich krajów 
można było wrócić do Polski i w nagrodę 
wziąć udział w loterii fantowej. W tle im-
prezy słuchaliśmy różnorodnej muzyki 
z wielu europejskich regionów. Oczywiście 
nie zabrakło pysznych kiełbasek z grilla, 
wyśmienitych ciast oraz waty cukrowej. 
I tym razem przeprowadziliśmy dobrowol-
ną zbiórkę pieniędzy. Zebrane środki Rada 
Rodziców przeznaczyła na zakup nowych 

bujaków-sprężynowców do naszego ogrodu 
przedszkolnego. Wszystkim rodzinom bar-
dzo dziękuję za wspaniałą wspólną zabawę. 
Naszym pracownikom bardzo dziękuję za 
zaangażowanie w przygotowanie i przepro-
wadzenie festynu.

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka nasze 
przedszkolaki otrzymały najpiękniejszy 
prezent, jaki można było sobie wyobrazić. 
Wspaniali rodzice stworzyli teatr rodzicielski 
i pod kierownictwem nauczycielki – pani Jo-
anny Wróbel – wystawili przedstawienie pt. 
„Dzieci z różnych stron świata” na deskach 
Centrum Kultury Izabelin. 

To była prawdziwa uczta dla małych wi-
dzów. W przedstawieniu wzięło udział po-
nad trzydziestu rodziców! Rodzice zadbali 
o najmniejsze szczegóły. Były profesjonal-
ne plakaty oraz bilety, sprawdzane przez 

PRAWDZIWY MARATON 
WYJĄTKOWYCH WYDARZEŃ 
W PRZEDSZKOLU W LASKACH

eleganckich bileterów. Rodzice zadbali 
o doskonałą scenografię, rekwizyty i stroje. 
Było dużo muzyki i śpiewu. Podczas przed-
stawienia dzieci, wraz rodzicami odgrywa-
jącymi role turystów, uczestniczyły w nie-
samowitej podróży po odległych zakątkach 
świata. Wspólnie poznaliśmy czarnoskórych 
mieszkańców Afryki, w Ameryce odwiedzi-
liśmy Indian, a mieszkańcy dalekich Chin 
przybliżyli naszym turystom swoje barw-
ne tradycje. Nadal wszyscy jesteśmy pod 
ogromnym wrażeniem wspaniałych talen-
tów aktorskich. Wielkie gratulacje! 

Po występach rodziców przyszła kolej na 
dzieci. Dnia 14 czerwca dzieci z trzech naj-
starszych grup wystąpiły dla swoich rodzi-
ców w fantastycznym przedstawieniu pt. 
„Wyprawa ufolaków”. Tym razem tematyka 
występu nawiązywała do naszego tematu 
roku. Mieszkańcy Ziemi opowiadali ufolud-
kom z innych galaktyk, jak piękna jest nasza 
planeta. Finałem wspólnej zabawy był bęb-
niarski koncert. Dzieci zaprezentowały swoje 
umiejętności zespołowej gry na bębnach, 
jakie zdobyły podczas corocznych już warsz-
tatów Łubu-Dubu prowadzonych przez pana 
Michała Szulca. Dzieciom gratuluję wspania-
łych występów, a wszystkim paniom pracu-
jącym w Sowach, Wiewiórkach i Zajączkach 
oraz panu Michałowi bardzo dziękuję za za-

angażowanie.

 Wreszcie przyszła kolej 
na wycieczki autokarowe i po-
żegnalne ogniska organizowa-
ne w poszczególnych grupach. 
Po tych wszystkich atrakcjach 
pora na wakacje. Już we wrze-
śniu spotykamy się w naszym 
przedszkolu w nowych salach. 
W wyniku reformy oświatowej 
wiele z naszych grup zostało 
podzielonych i połączonych 
z innymi. Zatem powitamy 
nowe dzieci, a starsze w więk-
szości utworzą nowe grupy. 

Tymczasem życzę wszystkim dzieciom i ich 
rodzinom udanych, bezpiecznych wakacji.

Elżbieta Pawłowska
Dyrektor Gminnego Przedszkola 
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Z ŻYCIA GMINY

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPALANIA OGNISK
Wraz z wiosną rozpoczął się sezon na rozpalanie ognisk oraz korzy-
stanie z grilli, które to mogą stać się zagrożeniem pożarowym lub 
powodem mandatu. Oto kilka informacji, które powinny wyjaśnić 
kwestie bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z ognia.
Kwestie rozniecania ognia porusza art. 30 ust 3 ustawy z dnia 21 
września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z poźn. zm.)
3. W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości 
do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogą-
cych wywołać niebezpieczeństwo,
 a w szczególności:
1)   rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu 
przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
2)   korzystania z otwartego płomienia;
3)   wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.
Rozpalanie ognisk na terenach leśnych unormowane jest również 
przez zapisy art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu Wykro-
czeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 z poźn. zm.) który mówi, iż:
§ 3. Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, 
torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich 
roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali 
tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wy-
znaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo 
karze nagany.
§ 5. Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, podlega 
karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Zagadnienie rozpalania ognia porusza również rozporządzenie Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. u. z 2010 r., poz. 719 z poźn. zm.). 
Zgodnie z § 4 ust. 1. pkt. 5 W obiektach oraz na terenach przyle-
głych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czyn-
ności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, 
utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:
 5)   rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub 
wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwia-
jącym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów.
Ponadto informuję, iż spalanie odpadów poza instalacjami i urzą-
dzeniami do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów jest naru-
szeniem przepisów zakazu przekształcania termicznego odpadów 
w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Zgodnie z zapisem art. 
30. ust. 1. ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 21 ze zm.) „Zakazuje się przetwarzania odpadów 
poza instalacjami lub urządzeniami”. Co do zasady, zgodnie z art. 
155 termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie 
w spełniających odpowiednie wymagania spalarniach lub współ-
spalarniach odpadów. 
Wyjątek od tej reguły został zawarty w art. 31 ust. 7 ww. ustawy 
który „Dopuszcza spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych 
poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiąz-
kiem selektywnego zbierania”. 
Jednakże Gmina Izabelin w ramach zorganizowanego sys-
temu gospodarki odpadami odbiera od mieszkańców od-
pady ulegające biodegradacji, wobec czego przytaczane 
przepisy zabraniają na własnych nieruchomościach pale-
nia pozostałości roślinnych typu skoszona trawa, gałęzie 
i liście.
Wszelkie zgłoszenia o naruszeniach powyższych przepisów przyj-
mowane są przez Policję oraz  Komendę Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej.

Patryk Olszówka
Referat Gospodarki Komunalnej,Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urzędu Gminy Izabelin

Dzięcioł czarny to bardzo łatwo wy-
krywalny i często zauważany dzięcioł, 
z racji swojego wyglądu oraz silnego 
głosu. Występuje na bardzo dużym 
obszarze Europy, od Francji, poprzez 
Bałkany, Półwysep Skandynawski, po 
centralną Rosję. W Azji jego zasięg 
przebiega pasem przez środek konty-
nentu aż po Japonię.

Na terenie Kampinoskiego Parku Naro-
dowego dzięcioł czarny podlega stałemu 
monitoringowi. Najczęściej spotkamy go 
w najodpowiedniejszych siedliskach: jed-
nolitych, starych drzewostanach w wie-
ku powyżej 100 lat, zarówno borowych 
jak i liściastych. Rzadziej spotyka się go 
w młodszych lasach, zazwyczaj stanowią 
one tylko część terytorium dzięcioła czarne-
go. W najbardziej optymalnych miejscach 
Kampinoskiego Parku Narodowego, jego 
liczebność waha się od 1 do dwóch par na 
1 km2. Dzięcioł czarny jest największym 
europejskim dzięciołem, jego długość ciała 
dochodzi do 48 cm, rozpiętość skrzydeł do 
80 cm. Ubarwiony jest całkowicie czarno, 
samiec posiada czapeczkę koloru czerwo-

nego, samica ma mniejszą czerwoną pla-
mę, widoczną na potylicy. Dzięcioł czarny 
bardzo głośno bębni, wydaje serie przeróż-
nych okrzyków, których część jest charak-
terystyczna tylko dla danej płci. Najczęściej 
dzięcioła czarnego obserwujemy lub słyszy-
my w lutym i w marcu, kiedy to ptaki przy-
stępują do godów, wybierają lub odnawiają 
granice terytorium. W marcu lub kwietniu 
ptaki wykuwają dziuple. Dzięcioł czarny 
może zacząć kucie kilku dziupli, zanim po-
wstanie ta, w której zostanie zniesiony lęg. 
Każdego roku dzięcioł wykuwa dziuplę lę-
gową od nowa a czas jaki poświęca na tą 
pracę wynosi prawie dwa tygodnie. Dziuple 
kuje zarówno samiec jak i samica, jednak 
samiec poświęca temu dużo więcej czasu. 
Wejście do dziupli o wymiarach nawet 12 na 
15 cm jest owalne a głębokość dziupli może 
dochodzić do 60 cm. W Kampinoskim Parku 
Narodowym dzięcioł czarny zakłada dziuple 
zarówno w sosnach, w olchach, jak i w in-
nych gatunkach drzew. Drzewa w których 
wykuwane są dziuple muszą posiadać gruby 
pień, bez gałęzi i gładką korę. Dziuple są na 
tyle duże, że w kolejnych latach, stanowią 

bardzo ważne miejsca lęgowe dla innych 
cennych gatunków ptaków Kampinoskiego 
Parku Narodowego, które same dziupli nie 
wykuwają: siniaka i włochatki. Na zdję-
ciu widzimy samca, który wykuwa dziuplę 
w sośnie, w pobliżu Długiego Bagna. Warto 
zwrócić uwagę na sterówki (pióra ogona), 
które u dzięciołów są wzmocnione i tak jak 
na przedstawionym zdjęciu, służą za pod-
porę w trakcie wykuwania dziupli.

Tekst: Danuta Pepłowska-Marczak
Zdjęcie: Dawid Marczak

PUSZCZAŃSKIE CIEKAWOSTKI - DZIĘCIOŁ CZARNY
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NOWE ZAJĘCIA 
W CKI! 
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FILMY DLA DZIECI:

16 sierpnia godz. 11.00 
Ups! Arka odpłynęła (2015) 
reż. T. Genkel animacja Belgia, Luksemburg od 5 lat, 82 min
17 sierpnia godz. 11.00
Żółwik Sammy 2 (2012) 
familijny Belgia, reż. V. Kesteloot, B. Stassen; od 5 lat; 88 min
18 sierpnia godz. 11.00
Mikołajek (2009) 
komedia, Francja, reż. Laurent Tirard, od 7 lat, 87 min
19 sierpnia godz. 11.00
Pinokio
familijny, Niemcy, reż. Anna Justice, od 5 lat, 101 min
20 sierpnia godz. 11.00 
Wakacje Mikołajka
familijny, Francja, reż. Laurent Tirard, od 7 lat, 96 min
22 sierpnia godz. 11.00 
Bella i Sebastian 
fabularny, Francja, reż. Nicolas Vanier, od 7 lat, 95 min
23 sierpnia godz. 11.00 
Pszczółka Maja  
Film (2014)animacja Australia, Niemcy; reż. A. Stadermann, 
wiek b/o, 84 min
24 sierpnia godz. 11.00 
Ups! Arka odpłynęła (2015) 
reż. T. Genkel animacja Belgia, Luksemburg od 5 lat, 82 min
25 sierpnia godz. 11.00 
Rysiek Lwie Serce 
animacja, Hiszpania,  reż. Manuel Sicilia, od 12 lat, 91 min
26 sierpnia godz. 11.00 
Ale cyrk! (2011) 
familijny, Dania reż. P. Dodd od  7 lat; 81 min. 81 min
27 sierpnia godz. 11.00 
Pszczółka Maja Film (2014)
animacja Australia, Niemcy; reż. A. Stadermann, wiek b/o, 84 min
29 sierpnia godz. 11.00 
Ups! Arka odpłynęła (2015) 
reż. T. Genkel animacja Belgia, Luksemburg od 5 lat, 82 min
30 sierpnia godz. 11.00 
Żółwik Sammy 2 (2012) 
familijny Belgia, reż. V. Kesteloot, B. Stassen; od 5 lat; 88 min
31 sierpnia godz. 11.00 
Mikołajek (2009) 
komedia, Francja, reż. Laurent Tirard, od 7 lat, 87 min

FILMY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH:

16 sierpnia godz. 18.00
Lato w Prowansji (2014)
komedia, dramat, Francja, reż. Rose Bosch, od 12 lat, 99 min
19 sierpnia godz. 18.00
Pina (2011)
dokumentalny, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, reż. Wim 
Wenders od 12 lat, 99 min
23 sierpnia godz. 18.00
Optymistki (2013) 
dokumentalny, Norwegia, reż. Gunhild Magdnor,  b/o, 90 min
26 sierpnia godz. 18.00
Kochanie, chyba Cie zabiłem
komedia Polska, reż. Kuba Nieścierow, od 16 lat
30 sierpnia godz. 18.00
Nieracjonalny mężczyzna
Fabularny USA, reż. Woody Allen,94 min. od 12 lat

Kino za Rogiem

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W IZABELINIE
19 maja 2016 roku w Bibliotece od-
było się spotkanie autorskie, któ-
rego gościem był Sławomir Koper 
- publicysta, autor wielu książek 
historycznych.
Spotkanie było sfinansowane ze środ-
ków Instytutu Książki

Centrum Kultury Izabelin zaprasza młodzież 7-15 lat na
BEZPŁATNE WARSZTATY KOMPUTEROWE

Zajęcia będą się odbywały 2 razy w tygodniu po go-
dzinie 17.00 w drugiej połowie sierpnia. 

Prowadzi: Jarosław Pluta. 
Zapisy w sekretariacie CKI tel. 22 752 68 28
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KARTY HISTORII

1

REKLAMY

GABINET STOMATOLOGICZNY
Joanna  Wronkowska

tel. 791 984 484

05-080 Izabelin
ul. Orła Białego 81

22 722 76 77 

Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą starszą, 
dyspozycyjna, rejon Izabelina 500 42 10 52

MIEJSCE

 NA 

TWOJĄ 

REKLAMĘ

Nauczanie 
języka 

chińskiego

Tel. 696 137 381 

Zakrzewska 
Jadwiga 
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Casa dei Bambini Warsaw Montessori School

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

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

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

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

Casa dei Bambini
ul. Szkolna 16
Izabelin Hornowek

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

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

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

KliniKa Stomatologiczna

tel. 22 721 80 10 
603 688 819

pracujemy
  na twój uÊmiech

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

REKLAMY

PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW

OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

Układanie kostki brukowej 
kompleksowo (z gwarancją) 

tel. 601-30-18-66
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MARCIN 
DOROCIŃSKI 
W LASKACH

13 czerwca br. uczniów z Towarzystwa Opieki nad Ociem-
niałymi w Laskach odwiedził Marcin Dorociński - jeden 
z najwybitniejszych aktorów polskiego kina.

 Po oficjalnym przywitaniu, obejrzeliśmy wspólnie krótki fragment 
filmu: „Serce, serduszko”, w którym nasz Gość zagrał Mirka - ojca 
głównej bohaterki. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się m.in. ja-
kie są realia pracy aktora, jak rozpoczęła się kariera Pana Marcina, 
ale także jakie są Jego pasje i zainteresowania. Pan Marcin dziel-
nie odpowiadał na wszystkie pytania naszej młodzieży - a trzeba 
przyznać, że pytań było mnóstwo. Maja, Klaudia i Kacper namó-
wili Pana Marcina na wspólne czytanie fragmentu tekstu Joanny 
Szczepkowskiej: „O miłości pięknego do brzydkiej”. Po licznych 
autografach, nasi uczniowie oprowadzili Pana Marcina po szkole - 
trafili do pracowni chemicznej na krótkie doświadczenie. Maja po-

kazała jak działa maszyna brajlowska. A na koniec 
obejrzeliśmy fragment meczu goalballa na sali gim-
nastycznej. Pan Marcin dał się namówić na próbę 
swoich sił w nowo poznanej dyscyplinie - zagrał 
z zasłoniętymi oczami krótki mecz razem z naszymi 
chłopcami. Gole też były :-). Bardzo dziękujemy za 
wspaniałe spotkanie - pełne ciepła, humoru i życio-
wej mądrości. Liczymy, że nie było ono ostatnie:)

tekst i zdjęcia: Rafał Zakrzewski

Organizatorem imprezy był Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych 
w Laskach. 

Słowa otuchy, życzenia dobrej zabawy 
i sportowych zmagań oraz radosnego spę-
dzenia Dnia Dziecka skierowali do młodzieży 
dr hab. prof. AWF Izabella Rutkowska i Wójt 
Gminy Izabelin Witold Malarowski, który 
następnie oficjalnie otworzył Integracyjną 
Spartakiadę Lekkoatletyczną. Uczniowie 
rywalizowali w swoich kategoriach wieko-
wych w 4 konkurencjach lekkoatletycznych: 
bieg krótki (sprinterski) na dystansie 60 m, 
rzut piłeczką palantową  lub pchnięcie kulą 
dla Gimnazjalistów, skok w dal i bieg śred-
ni (wytrzymałościowy) od 200 do 1000 m, 

w zależności od kategorii wiekowej. 

Zawody miały charakter integracyjny, 
wspólnie rywalizowali uczniowie niewido-
mi z Lasek z pełnosprawnymi z Izabelina. 
Funkcję sędziów i przewodników pełnili 
studenci Akademii Wychowania Fizyczne-
go pod kierunkiem swoich prowadzących 
dr hab. prof. AWF Izabeli Rutkowskiej 
i dr. Grzegorza Bednarczuka. 

Atmosfera była radosna i piknikowa. Pomię-
dzy konkurencjami dzieci odpoczywały na 
kocykach, uzupełniały energię jedząc tru-
skawki i cukierki, którymi zostały obdaro-
wane z okazji Dnia Dziecka, rozmawiały i in-
tegrowały się z rówieśnikami i studentami. 

Uczestnicy byli podzieleni na 20 kategorii: 
ze względu na wiek i stopień utraty wzroku, 
oddzielnie dla chłopców i dziewczynek, ale 
w konkurencjach startowali wspólnie. Me-
dale zostały przyznane dla najlepszej trójki 
w każdej kategorii, wręczyła je Pani Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum dla 
Niewidomych Dorota Gronowska. 

W Spartakiadzie wzięło udział 70 uczniów, 
w tym 50 niepełnosprawnych uczniów 
szkół w Laskach oraz 50 studentów AWF. 
Uczniowie byli zachwyceni i z niecierpliwo-
ścią czekają na kolejny Dzień Dziecka „na 
sportowo”. Dla wielu były to pierwsze zawo-
dy w życiu i zdobycie swojego pierwszego 
medalu. 

Bardzo serdecznie dziękujemy Urzędowi 
Gminy Izabelin za udostępnienie obiektów 
sportowych, Centrum Kultury Izabelin za 
zapewnienie nagłośnienia oraz Akademii 
Wychowania Fizycznego, szczególnie Kate-
drze Nauczania Ruchu Wydziału Fizjoterapii 
za zorganizowanie i nadzorowanie pracy 
studentów. Studentom serdecznie dzięku-
jemy za ich wsparcie, zaangażowanie oraz 
życzliwość, którą wykazali się w stosunku 
do Dzieci.

Tekst i zdjęcie: Krzysztof Koc
nauczyciel WF w Laskach 
i organizator Spartakiady

INTEGRACYJNA 
SPARTAKIADA LEKKOATLETYCZNA

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum dla Niewidomych 
w Laskach oraz grupa uczniów 
ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Izabelinie Dzień Dziecka spędzili na sportowo. 
1 czerwca br. na gminnych obiektach sportowych „Orlik” 
w Laskach odbyły zmagania w  4-boju lekkoatletycznym.
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Z ŻYCIA GMINY

INFORMACJA O ISTOTNYCH ZADANIACH I DZIAŁANIACH 
REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY IZABELIN 
I GMINNE JEDNOSTKI W II KWARTALE 2016 ROKU

Mając na uwadze różnorodność realizowanych przez 
Gminę zadań i projektów oraz potrzebę udostępniania 

informacji o sytuacji w Gminie członkom lokalnej społecz-
ności, pragniemy poinformować wszystkich Mieszkańców 
o istotnych zadaniach i działaniach, jakie  zostały zrealizo-
wane bądź nad którymi pracowano w minionym kwartale  
(kwiecień – czerwiec 2016).

Za najbardziej istotne zrealizowane przez Gminę i jej jed-
nostki zadania lub działania minionego kwartału uznajemy:

- spotkanie z wiceprezydentem Warszawy, Zarządem Dróg Miej-
skich, Zarządem Miejskich Inwestycji Drogowych i Dzielnicą Bielany 
oraz uzyskanie obietnicy ze strony Warszawy realizacji przebudowy 
skrzyżowania Estrady/Arkuszowa w Mościskach w 2017 r.;

- spotkanie z Wiceministrem Środowiska – Andrzejem Szweda-
-Lewandowskim, podczas którego uzyskana została akceptacja 
dla planu budowy kanalizacji i wodociągu w Sierakowie oraz roz-
poczęcia prac dotyczących rozwiązania problemu osad parkowych 
i problemów mieszkaniowych pozostałych mieszkańców Sierakowa, 
granic KPN oraz dróg gminnych na terenach parkowych;

- przyznanie stypendiów sportowych dla pięciu Mieszkańców naszej 
Gminy;

- rozpoczęcie remontów dróg: ul. Polna, Pietkiewicza, Brzozowa, 
Chodkiewicza, Środkowa, Skrzyneckiego, Sobieskiego;

- przejście kolejnego etapu kwalifikacji w procesie przyznawania 
środków na budowę kanalizacji w ramach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko (ulice objęte planem - Truskaw: 
Olszowa, Borzęcińska, Bociania, Północna, Żurawia; Hornówek: 
Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Fedorowicza, Sosnowa, 
Kampinoska, Piaskowa, Wrzosowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rol-
na, Polna; Izabelin B: Kołłątaja, Lubomirskiego, Jana Kazimierza, 
Kmicica, Księcia Jeremiego, Ketlinga, Skrzetuskiego, Rzędziana); 
finalna decyzja spodziewana jest przed końcem wakacji;

- udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania bu-
dżetu za 2015 rok; 

- nadanie pani Alinie Rokickiej tytułu „Izabelińczyk Roku 2015”;

- współpraca przy organizacji I Festiwalu „Natura-Kultura-Media” 
im. R. Kapuścińskiego;

- według informacji uzyskanej z Urzędu Skarbowego liczba podat-
ników PIT mieszkających na terenie gminy Izabelin wzrosła z 6535 
osób w 2014 r. do 7478 osób w 2015 r.; dochody naszej wspólnoty 
z tytułu udziału w podatku PIT za I półrocze 2016 r. względem 
I półrocza 2015r. zwiększyły się o 1,3 mln zł.

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
- przygotowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla 
GPWiK Mokre Łąki na okres od 01.07.2016 do 30.06.2017 r.;

- przygotowanie uchwał w sprawie dopłat do wody i ścieków dla 
Mieszkańców oraz dla instytucji pożytku publicznego;

- zakończenie procedury w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Ni-
skoemisyjnej dla Gminy Izabelin oraz uzyskanie pozytywnej opinii 
dla tego dokumentu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej;

- przygotowanie decyzji środowiskowej na przebudowę ul. 3 Maja 
i ul. Sienkiewicza oraz ul. Izabelińskiej w gminie Stare Babice;

- przygotowanie 492 upomnień dla osób zalegających z opłatami za 
odbiór odpadów komunalnych;

- udrożnienie działek w Hornówku w celu realizacji łącznika drogo-
wego pomiędzy ul. Rolną i ul. Polną;

- montaż słupków metalowych wraz z tabliczkami informującymi 
o nazwach ulic na terenie sołectw: Mościska, Laski, Izabelin C 
i Truskaw;

- wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogowym ul. Pietkiewicza 
w Hornówku na  odcinku od ul. 3 Maja do ul. Sadowej;

- remont nawierzchni ul. Polnej w Hornówku poprzez równanie 
i profilowanie istniejącej nawierzchni drogi wraz z wbudowaniem 
tłucznia betonowego i dolomitowego;

- remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej 
w następującej lokalizacji: Mościska - ul. Bakaliowa; Truskaw - ul. 
Falińskiego, ul. Skibińskiego; Izabelin C - ul. Matejki, ul. Poniatow-
skiego, ul. Skrzyneckiego, ul. Środkowa; Izabelin B - ul. Jana Kazi-
mierza, ul. Zagłoby, ul. Podbipięty, ul. Słowackiego, ul. Małachow-
skiego, ul. Wołodyjowskiego, ul. Sapiehy; Laski - ul. Partyzantów;

- opracowanie „Analizy stanu gospodarki odpadami na terenie gmi-
ny Izabelin za 2015 rok”;

- prowadzenie akcji usuwania materiałów zawierających azbest dla 
gminy Izabelin;

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

- prowadzenie postępowań administracyjnych w celu przyłączenia 
Mieszkańców do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej;

- prowadzenie sprawozdawczości w zakresie odpadów komunalnych.

Referat Inwestycji:
- odwodnienie pętli autobusowej i odcinka ul. Skibińskiego w Tru-
skawiu oraz odprowadzenie wód do pobliskiego Rowu Północnego;

- oświetlenie placu zabaw w Mościskach oraz ul. Łabędziej w Tru-
skawiu;

- rozpoczęcie przebudowy drogi wraz z wykonaniem kanalizacji 
deszczowej i infrastruktury niezbędnej do przebudowy punktów 
oświetlenia ulicznego ul. Brzozowej w Laskach.

Referat Architektury i Geodezji:
- podpisanie porozumienia z właścicielami działek w zakresie naby-
cia terenów pod ul. Południową, co umożliwi rozpoczęcie urucha-
miania ostatniego odcinka ul. Południowej pomiędzy ul. Łabędzią 
i ul. Bocianią;

- spotkanie z mieszkańcami wsi Laski w sprawie budowy ul. Brzozo-
wej na odcinku od ul. Południowej w stronę ul. Cyklistów;

- uznanie przez  Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej 
Gminy oraz uchylenie decyzji Wojewody i Starosty ustalającej od-
szkodowanie (na kwotę ponad 1.500.000 zł) za nabyte działki pod 
drogi: ul. Sierakowską, Skrzyneckiego, Środkową i Prądzyńskiego.
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Ewidencja działalności gospodarczej i wydawanie zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych:
- w zakresie obsługi CEIDG - złożono 162 wnioski;

- w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych - wydano 11 decyzji;

- w zakresie podatku VAT - wystawiono 186 faktur sprzedaży, sporzą-
dzono rejestry sprzedaży i zakupu, wystawiono deklaracje podatku 
VAT-7, przygotowano dokumentację dotyczącą wdrożenia konsolida-
cji podatku VAT w  jednostkach budżetowych Gminy Izabelin.

Referat Oświaty i Zdrowia Publicznego:
- udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie 
letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 r.;

- przygotowanie sprawozdania z realizacji programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi w roku 2015;

- przeprowadzenie konkursów na dyrektora Gminnego Przedszkola 
w Izabelinie i dyrektora Gminnego Przedszkola w Laskach;

- przyznanie pięciu Mieszkańcom naszej Gminy, osiągającym wyso-
kie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współza-
wodnictwie sportowym, stypendiów sportowych.

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

- wystawienie decyzji wymiarowych dotyczących podatku: od nie-
ruchomości (4433 szt.), podatku rolnego (137 szt.), leśnego (236 
szt.), łączne zobowiązanie pieniężne (1480 szt.), decyzje zmienia-
jące wymiar (566 szt.);

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

- przyjmowanie interesantów oraz wszczynanie postępowań admini-
stracyjnych, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych oraz 
ustawą Ordynacja podatkowa, w sprawie zmiany wymiaru podatku;

- sprawdzanie deklaracji na podatek od nieruchomości os. prawne (95 
szt.) oraz  deklaracji podatku od środków transportowych (38 szt.);

- wystawienie tytułów wykonawczych (140 szt.) za zaległości w po-
datku od nieruchomości, rolnym i leśnym (kwota: 112 691,00 zł);

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

- wystawienie 858 szt. upomnień - osoby fizyczne na kwotę   552 
218,00 zł;

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

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

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

Referat księgowości budżetowej:
- sporządzenie sprawozdań budżetowych za I kwartał 2016 r. Urzę-
du Gminy oraz Gminy (Organu);

- czynności przygotowawcze dotyczące sporządzenia sprawozdań 
budżetowych za II kwartał 2016 r. Urzędu Gminy oraz Gminy (Orga-
nu): analiza należności i zobowiązań wynikających z ksiąg rachun-
kowych, wysyłka wezwań do zapłaty od należności cywilnopraw-
nych,  analiza kont syntetycznych i analitycznych;

- obsługa księgowa projektów: „Programowanie Rozwoju Obszaru 
Metropolitarnego” PROM oraz „Zintegrowane Inwestycje Terytorial-
ne dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” ZIT.

Zespół Szkół w Izabelinie:
- organizacja „Rodzinnego festynu integracyjnego”, którego celem 
było propagowanie czytelnictwa, zdrowego odżywiania i rekreacji 
fizycznej;

- zorganizowanie „Rodzinnego spotkania integracyjnego z okazji 
Dnia Dziecka”;

- organizacja „Dnia Sportu i Profilaktyki” -  imprezy sportowej pro-
pagującej m.in. bieganie;

- realizacja warsztatów dla uczniów, rodziców i nauczycieli w ra-
mach Małego grantu „Porozumienie bez Przemocy w rodzinie”;

- wydrukowanie szkolnej książki kucharskiej;

- udział w ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych konkur-
sach: Ogólnopolski Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy EDI, Ogól-
nopolski Konkurs SYNAPSIK, Wojewódzki Konkurs MARATON MA-
TEMATYCZNY, Powiatowy Konkurs MIĘDZYNARODOWE ZAGADKI 
MATEMATYCZNE;

- ALIRUN 2016 – obchody Dnia Patrona Gimnazjum.

Gminne Przedszkole w Izabelinie:
- zakończenie okresu ubiegania się o Certyfikat Przedszkola Pro-
mującego Zdrowie - złożenie sprawozdania do Kuratorium Oświaty 
w Warszawie;

- pielęgnowanie tradycji, integracja oraz propagowanie zdrowego 
stylu życia i odkrywanie talentów przedszkolaków i ich rodzin po-
przez organizację: pikniku rodzinnego, olimpiady przedszkolaków 
„Mali i Waleczni”, konkursu recytatorskiego, a także udział najstar-
szych przedszkolaków w zajęciach integracyjno - adaptacyjnych 
w Szkole Podstawowej, występ rodziców z okazji Dnia Dziecka 
- przedstawienie pt. „Jaś i Małgosia”, organizację tygodnia zdro-
wia oraz udział w Festiwalu Piosenki o Zdrowiu organizowanym 
przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ożarowie Mazowiec-
kim (zajęcie III miejsca), udział w międzyprzedszkolnym konkursie 
„Z przyrodą za pan brat” organizowanym przez Gminne Przedszkole 
w Laskach, udział w VIII Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszyst-
kich oraz udział dzieci w projekcie prozdrowotnym pn. „Szkielecik”;

- całkowita wymiana tarasu;

- pozyskanie funduszy od sponsorów na zakup sztalug oraz profe-
sjonalnych akcesoriów malarskich dla dzieci w celu rozwijania zdol-
ności artystyczno - malarskich oraz usprawniania motoryki małej 
w zakresie rąk.

Gminne Przedszkole w Laskach:
- przeprowadzenie rekrutacji do przedszkola na rok 2016/2017;

- organizacja zebrań dla rodziców i zajęć adaptacyjnych dla dzieci 
nowoprzyjętych;

- realizacja widowiska „4 żywioły” w wykonaniu wszystkich pra-
cowników przedszkola dla dzieci i rodziców z okazji Światowego 
Dnia Ziemi;

- Festyn Rodzinny „Wycieczka po wybranych krajach Unii Europejskiej”;

- uroczyste zakończenie roku szkolnego w trzech najstarszych gru-
pach – występy dzieci dla rodziców połączone z finałem warsztatów 
bębniarskich „Łubu – Dubu”;

- organizacja pożegnalnych ognisk integracyjnych w poszczegól-
nych grupach;

Z ŻYCIA GMINY
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- organizacja wycieczek autokarowych dla dzieci 4- i 5-letnich;

- organizacja i realizacja pierwszej edycji konkursu plastycznego 
„Z przyrodą za pan brat” dla dzieci uczęszczających do placówek 
wychowania przedszkolnego na terenie Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego – pozyskanie sponsorów nagród;

- przeprowadzenie warsztatów dla rodziców przez specjalistów 
przedszkolnych (psycholog, pedagog-terapeuta, logopeda).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie:
- realizacja zadań własnych Gminy oraz zadań zleconych przez 
Wojewodę wynikających z ustaw o pomocy społecznej, wspiera-
niu rodziny i pieczy zastępczej, świadczeniach rodzinnych, pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów, postępowaniu z dłużnikami 
alimentacyjnymi, świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych,  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

- realizacja programów rządowych - „ Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”,  rządowego programu na rzecz rodzin wielodzietnych 
- Karta Dużej Rodziny;

- realizacja zadań wynikających z programów przyjętych przez 
Radę Gminy Izabelin;

- od 1 stycznia 2016r. realizacja świadczenia rodzicielskiego;

- od 1 kwietnia 2016r. realizacja  ustawy o pomocy państwa  
w wychowaniu dzieci (Rodzina  500+).

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie:
- spotkanie autorskie ze  Sławomirem Koprem – autorem bestselle-
rów popularno- historycznych;  sfinansowane przez Instytut Książki 
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa;

- złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania na zakup nowości 
wydawniczych w 2016 roku ze środków finansowych Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa;

- zorganizowanie okolicznościowej wystawy pt. „Książki wydane 
w latach 1945-1970”;

- przeprowadzenie lekcji bibliotecznych dla dzieci z przedszkola 
w Izabelinie i Laskach;

- zorganizowanie trzech spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki;

- organizacja comiesięcznej akcji „Czytamy dzieciom”;

- wystawa prac malarskich naszych mieszkańców: Pani Jolanty 
Jabłońskiej i Małgorzaty Hajduk oraz Pana Jerzego Bedyńskiego; 
obrazy można podziwiać do 27 lipca 2016 r.

OSP Laski:
- udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych;

- malowanie podłogi w garażach strażnicy;

- zakup drobnego sprzętu i umundurowania;

- szkolenia z zakresu działań ratowniczo-gaśniczych.

OSP Izabelin:
- organizacja obchodów 90-lecia jednostki;

- udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych.

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji:
- wykonanie 16 przyłączy wodociągowych oraz 24 przyłączy kana-
lizacyjnych; 

- w związku z remontem nawierzchni ul. Brzozowej w Laskach wy-

konywanie remontów  przyłączy wodociągowych oraz wymiana za-
suw liniowych na odcinku od ul. Południowej do ul. Partyzantów;  
czyszczenie sieci kanalizacyjnej wraz z inspekcją wizualną;  

- poddanie ostatecznej ocenie merytorycznej złożonego w styczniu 
br. wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020; decyzja 
o przyznaniu dofinansowania przewidywana jest w sierpniu 2016 r.

Centrum Kultury Izabelin
- organizowanie płatnych dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży, 
m.in. studio piosenki, taneczne: Break Dance, Hip-hop, Jazz, pla-
styczne: papieromania, kreatywna plastyka, malarstwo; warsztaty 
komputerowe, szachy oraz cykliczne warsztaty: bębniarskie, Lego, 
naukowo-techniczne Funiversity, umuzykalniania dzieci „Gordonki”;

- zorganizowanie 30 projekcji w Kinie za Rogiem dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych polskiej oraz światowej kinematografii;

- organizacja Finału V Mazowieckiego Festiwalu Piosenki Rozdźwię-
ki Izabelin 2016;

- zorganizowanie I Pikniku Folklorystycznego „Cepeliada – Izabelin 
2016”;

- organizacja koncertów dla dzieci szkolnych w wykonaniu muzy-
ków Filharmonii Narodowej;

- organizacja Pikniku z okazji Dnia Dziecka na boisku Orlik w La-
skach;

- organizacja kilkunastu spotkań i wykładów oraz 4-dniowej wy-
cieczki na Białoruś dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku;

- organizacja koncertów: zespołu „Wokaliza”, uczniów izabelińskie-
go Studia Piosenki działającego w CKI, zespołu Alpha Zero, Izabeli 
Trojanowskiej oraz występu zespołu ludowego Ożarowiacy i Kaba-
retu Moralnego Niepokoju;

- organizacja spotkań autorskich m. in. z Marianem Opanią i z Aga-
tą Passent;

- wsparcie przy organizowaniu Pikniku historycznego w Lipkowie – 
Główne obchody roku Henryka Sienkiewicza na Mazowszu;

- organizacja dwóch sąsiedzkich wyprzedaży garażowych w CKI;

- spotkanie „Ufam. Śladami Siostry Faustyny” Grzegorz Górny i Ja-
nusz Rosikoń;

- zorganizowanie Wieczoru Hiszpańskiego wraz z koncertem zespo-
łu Darate z Malagi;

- współudział w zorganizowaniu uroczystości nadania tytułu Izabe-
lińczyka Roku 2015;

- organizacja recitalu fortepianowego /Bethoven, Liszt, Chopin, Ra-
vel/ Jagoda Stanicka;

- zorganizowanie balu seniorów;

- organizacja spotkania z podróżnikiem: Nikaragua i Salwador, 
w krainie wulkanów i starożytnych Majów;

- zorganizowanie wystaw: pokonkursowej - XXI Międzynarodowy 
Konkurs Plastyczny „Klucz do ojczyzny” Polski Rok – Wielkanoc 
2016, malarstwa Antka Filipowicza „Tylko pastel” i malarstwa Ta-
deusza Budzyńskiego;

- organizacja konkursu plastycznego „Konstytucja 3 Maja”.

Wójt Gminy Izabelin 
Witold Malarowski 

Z ŻYCIA GMINY
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DZIEŃ 
OTWARTY

CENTRUM KULTURY IZABELIN

10 WRZEŚNIA 2016
godz. 14.00-17.00

spotkania 
z instruktorami

PIKNIK 
CERAMICZNY
„ZAKOCHANI 

W GLINIE”
godz. 12.00-17.00

• warsztaty ceramiczne
• wystawa i kiermasz 

ceramiki
teren przed 

Centrum Kultury 
Izabelin


