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W SKRÓCIE

JAK UCZY NASZA SZKOŁA?
Gimnazjum w Izabelinie w roku szkolnym 20016/2017 uzyskało 
następujące wyniki egzaminu gimnazjalnego:

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
Zakres: język polski – 79,9%
Tło porównawcze średniego wyniku procentowego: 
powiat – 75,6%, województwo –  72,4%, kraj – 69%. 
Średni wynik szkoły mieści się w przedziale staninu 8 
(wynik bardzo wysoki)

Zakres: historia i wos – 72,6%
Tło porównawcze średniego wyniku procentowego: 
powiat – 64,7%, województwo – 61,8%, kraj – 59,0%. 
Średni wynik szkoły mieści się w przedziale staninu 8  
(wynik bardzo wysoki)

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
Zakres: matematyka – 65,2%
Tło porównawcze średniego wyniku procentowego: 
powiat – 52,2%, województwo – 50,9%, kraj – 47,0%. 
Średni wynik szkoły mieści się w przedziale staninu 8  
(wynik bardzo wysoki)

Zakres: przedmioty przyrodnicze – 67,8%
Tło porównawcze średniego wyniku procentowego: 
powiat – 56,1%, województwo – 54,9%, kraj – 52,0%. 
Średni wynik szkoły mieści się w przedziale staninu 8 
(wynik bardzo wysoki)

CZĘŚĆ  Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO 
(ANGIELSKI)
Zakres: poziom podstawowy – 84%
Tło porównawcze średniego wyniku procentowego: 
powiat – 73,6%, województwo – 71,1%, kraj – 67,0%. 
Średni wynik szkoły mieści się w przedziale staninu 8 
(wynik bardzo wysoki)

Zakres: poziom rozszerzony – 66,3%
Tło porównawcze średniego wyniku procentowego: 
powiat – 54,3%, województwo – 53,2%, kraj – 49,0%      
 

           Wyniki na podstawie sprawozdań CKE i OKE
zestawił:   /-/  Antoni Zych

fot. Ryszard Górka

AUKCJA CHARYTATYWNA
W niedzielę, 12 listopada br., odbyła się w Centrum Kultury Iza-
belin charytatywna aukcja dzieł sztuki, zorganizowana przez 
Fundację Kampinoskiego  Parku Narodowego – Ochrona Przy-
rody, Kultura i Sztuka. Prowadzącym aukcję był Wójt Gminy – 
Witold Malarowski. 

Aukcja odbyła się w celu pozyskania środków na kontynuację 
budowy Wielkich Organów Laseckich w kościele pw. Matki Bo-
żej Królowej Meksyku w Laskach.  Była to okazja do nabycia 
wspaniałych prac za nieduże pieniądze. Udało się wylicytować 
dzieła za kwotę 15 400 zł. Dodatkowo podczas zbiórki do puszek 
pozyskanych zostało 820 zł. 

Dziękujemy wszystkim  za udział i wspieranie kultury w gminie 
Izabelin. 

Szczególne podziękowania należą się artystom, którzy przekaza-
li swoje prace na aukcję. I tak pragniemy gorąco podziękować 
Joannie Skotnickiej – Pergał, Grażynie Cholewińskiej, Grażynie 
Grzęda, Kamili Mejer, DEKADE, Urszuli Żakowskiej, Magdalenie 
Starzyckiej i Marii Olszewskiej, Bolesławowi Gasińskiemu oraz 
Piotrowi Romanowskiemu.

Bez Państwa nie udałoby się zorganizować tak wspaniałego wy-
darzenia. 

Tekst i fot. Katarzyna Wojtak

Centrum Kultury Izabelin
 poszukuje LEKTORA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

z umiejętnością obsługi multimediów. 
Mile widziany student lub absolwent filologii 

angielskiej. Praca z dziećmi 7-8 lat. 
Informacja pod numerem telefonu 22 752-68-14
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Płatności bezgotówkowe w Urzędzie Gminy Izabelin
Uprzejmie informujemy, że od 2 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy Izabelin wprowadzono możliwość wpłat z tytułu podatków lokalnych, 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty skarbowej przy użyciu karty płatniczej lub telefonu.

Urząd uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS 
oraz WebPOS Paybynet.

W terminalu POS będą akceptowane płatności z wykorzystaniem kart płatniczych VISA, MasterCard oraz płatności mobilne BLIK, natomiast 
płatności w systemie WebPOS Paybynet będą realizowane z wykorzystaniem telefonu (smartfona) i aplikacji mobilnych banków. Mieszkańcy 
dokonujący płatności przy pomocy karty płatniczej bądź przy użyciu telefonu nie ponoszą żadnych prowizji. Płatności przyjmują pracownicy 
Referatu Podatków i Opłat Lokalnych (pok. 101) oraz Referatu Gospodarki Odpadami (pok. 9).

Program jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., która pełni rolę koordynatora 
Programu oraz wspiera finansowo jego wdrożenie i funkcjonowanie, dzięki czemu Gmina Izabelin nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.
Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców. Mamy nadzieję, że przyjmowanie opłat 
w formie bezgotówkowej będzie dla Państwa wygodne, zaoszczędzi czas, zwiększy bezpieczeństwo transakcji, a dla urzędu przełoży się na 
usprawnienie prac całej instytucji.

Marta Wojtachnio - Skarbnik Gminy Izabelin

SPRAWDŹ WAŻNOŚĆ DOWODU OSOBISTEGO
Szanowni Mieszkańcy! 

Uprzejmie przypominam o konieczności sprawdzenia ważności dowodu osobistego. 
Z Rejestru Dowodów Osobistych wynika, że do końca 2017 roku blisko 400 osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, powinno wystąpić 
z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego z uwagi na upływ jego terminu ważności. Uprzejmie proszę o nie odkładanie tego obowiązku 
na ostatnią chwilę. 
Ustawowy czas oczekiwania na nowy dowód osobisty wynosi 30 
dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o wydanie dowodu oso-
bistego można złożyć  w dowolnym organie gminy w formie pi-
semnej lub w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwier-
dzonym profilem zaufanym ePUAP. 
Do wniosku należy załączyć jedną fotografię o wymiarach 35 x 45 
mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, obejmującą wizerunek 
od wierzchołka głowy do górnej części barków, przedstawiającą 
osobę w pozycji frontalnej. Fotografia powinna być wykonana nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 
W przypadku składania wniosku o wydanie dowodu osobistego 
w postaci elektronicznej, proszę o zwrócenie szczególnej uwagi 
na załączenie pliku zawierającego fotografię o rozdzielczości co 
najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB. 
Załączenie do wniosku niewłaściwej fotografii uniemożliwia jego 
realizację. Wpisanie we wniosku numeru telefonu pozwala wów-
czas na szybki kontakt urzędnika z wnioskodawcą i skraca czas oczekiwania na nowy dowód osobisty. 
W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Referatem Spraw Obywatelskich pod nr tel. 22 722 89 38. 

Dorota Kielak - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
Centrum Kultury Izabelin zaprasza dzieci w wieku 7-8 lat 

na bezpłatny kurs języka angielskiego wg programu Good Start, 
ufundowanego przez Rotary Club Warszawa. 

Zajęcia będą się odbywać w soboty w godzinach przedpołudniowych. 
Informacje i zapisy: Tel. 22 752-68-00 w godz. 13.00-18.00
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KOPERTA ŻYCIA W GMINIE IZABELIN
Szanowni Państwo, zapewne wiele osób słyszało o „Kar-

cie Życia” lub „Kopercie Życia”. Chciałbym przybliżyć 
Państwu tę idee i napisać kilka słów na ten temat.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że o ludzkim życiu bardzo często 
decydują sekundy, minuty. Zdarza się tak, że lekarzom, ratownikom 
medycznym czy innym służbom przybyłym na pomoc, bardzo czę-
sto brakuje informacji o stanie zdrowia chorego i przyjmowanych 
przez niego lekach. Dzięki przejrzystemu sposobowi przechowywa-
nia dokumentacji medycznej udzielanie pomocy będzie szybsze, ła-
twiejsze, a co za tym idzie – wzrośnie również szansa na efektywne 
działania ratujące życie i zdrowie chorego.

Tak naprawdę trudno ustalić, kto i kiedy wpadł na pomysł „Koperty 
Życia”, która funkcjonuje i sprawdza się w wielu krajach na całym 
świecie, również w Polsce. Akcja, do której zachęcają lekarze oraz 
pracownicy pogotowia ratunkowego, skierowana jest głównie do 
osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, starszych i samot-
nych.

Najważniejszą jej funkcją jest dostarczenie lekarzom czy ratow-
nikom medycznym jak najobszerniejszych informacji, mających 
wpływ na szybkie i sprawne podjęcie czynności ratunkowych umoż-
liwiających udzielenie potrzebnej pomocy. „Koperta życia” przyspie-
sza i ułatwia służbom medycznym dostęp do ważnych informacji 
medycznych mogących uratować życie, ułatwia pracę również in-
nym służbom oraz zwiększa poczucie bezpieczeństwa każdej osoby, 
która posiada „Kopertę życia”.

Tak naprawdę „Koperta Życia” w razie wypadku lub nagłej choro-
by, gdy nie ma możliwości lub czasu na przeprowadzenie wywiadu 
z pacjentem, ma spełniać pomocniczą rolę informacyjną – wszyst-
kie informacje o pacjencie zebrane w jednym miejscu będą bardzo 
przydatne dla personelu medycznego.

„Koperta Życia” składa się z 3 elementów:

1. Karty informacyjnej

2. Plastikowej koperty

3. Naklejki „Tu jest Koperta Życia”

1. Karta informacyjna E.M.I. (emegrency medical info), to for-
mularz, który zawiera dane personalne pacjenta, dane kontaktowe 
do osób najbliższych lub krewnych, dane dotyczące przebytych i ak-
tualnych chorób, alergie (uczulenia), informację o przyjmowanych 
lekach oraz inne istotne informacje. Dane na Karcie informacyjnej 
wypełnia właściciel Karty lub inna osoba przez niego upoważniona 
– właściciel musi jednak potwierdzić dane złożonym przez siebie 
odręcznym podpisem. Wpisane dane medyczne wymagają potwier-
dzenia przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – potwierdze-
nie winno zawierać datę, podpis i pieczęć lekarza. Tak przygotowa-
na informacja ważna jest przez 1 rok – po tym terminie powinna 
być zaktualizowana. Należy pamiętać, że po każdorazowej zmianie 
leku czy zmianie stanu zdrowia Karta informacyjna powinna zostać 
zaktualizowana bądź wypełniona na nowo.

2. Plastikowa koperta służy do umieszczenia w niej Karty infor-
macyjnej; tworzywo sztuczne ma zabezpieczyć Kartę informacyjną 
przed uszkodzeniem, przypadkowym zalaniem lub zawilgoceniem.

3. Naklejka z napisem 
„Tu jest Koperta Życia” 
służy oznaczeniu miejsca, 
w którym przechowywana 
jest Koperta – miejscem 
służącym do przechowywa-
nia Koperty jest lodówka. 
Dlaczego? Ponieważ takie 
urządzenie ma w domu pra-
wie każdy i bardzo łatwo je 
zlokalizować, bo stoi zazwy-
czaj w kuchni. Umieszcze-

nie „Koperty życia” w miejscu widocznym i dostępnym umożliwia 
służbom medycznym (w razie wypadku lub zasłabnięcia), a także 
policji, straży pożarnej czy służbom socjalnym szybki dostęp do 
podstawowych informacji o potrzebującym.

Sposób postępowania:

1. Kartę informacyjną proszę wypełnić drukowanymi literami i pod-
pisać (w razie potrzeby można poprosić inną osobę o pomoc w wy-
pełnieniu Karty)

2. Kartę informacyjną należy okazać lekarzowi podstawowej opieki 
zdrowotnej i poprosić o potwierdzenie danych medycznych zawar-
tych w Karcie – proszę pamiętać, aby lekarz wpisał datę, złożył 
podpis i przystawił imienną pieczęć.

3. Wypełnioną kartę proszę włożyć do plastikowej koperty – do 
koperty można dołączyć aktualne wyniki badań, ostatni wypis ze 
szpitala lub inne istotne dokumenty.

4. Proszę umieścić kopertę w lodówce w widocznym miejscu, np. na 
półce po wewnętrznej stronie drzwi lodówki.

5. Naklejkę „Tu jest Koperta Życia” należy nakleić na zewnętrznej 
stronie drzwi lodówki, tak aby była ona widoczna.

Poniżej prezentujemy Państwu:

- wzór Karty informacyjnej

- wzór pouczenia do Karty informacyjnej.

Jednocześnie pragnę zachęcić Państwa do udziału w tej akcji – „Ko-
perty życia” będą wkrótce dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3 Maja 42. Osoby zaintereso-
wane proszę o kontakt telefoniczny pod nr 22 722 79 95.

Robert Marczak Kierownik GOPS w Izabelinie

WAŻNE ! ! !
W PRZYPADKU ZMIANY SYTUACJI NALEŻY 

WYMIENIĆ KARTĘ NA NOWĄ

Instrukcja wypełniania Karty Informacyjnej E.M.I.:

1. We właściwych rubrykach „Kontakt do najbliższych” należy 
wpisać dane osób, które należy powiadomić o tym, że Pan/Pani 
wymaga np. przewiezienia do szpitala, itp. Osoby podane do kon-
taktu telefonicznego, w razie potrzeby, zabezpieczą mieszkanie.

2. „Chorowałem/chorowałam/choruję na:” - w tym miejscu na-
leży wpisać zdiagnozowane i potwierdzone przez lekarza pierw-
szego kontaktu choroby (np. cukrzyca, nadciśnienie, itp.). Do 
karty należy dołączyć dodatkową dokumentację medyczną (np. 
ostatni wypis ze szpitala, aktualne wyniki badań, itp.).

3. „Jestem uczulony/uczulona na:” - w tym miejscu należy wpi-
sać dane o zdiagnozowanych uczuleniach (np. na niektóre leki, 
itp.). Dodatkowo można do koperty włożyć informacje od leka-
rza na temat posiadanych alergii i uczuleń.

4. W odpowiednie rubryki „Przyjmuję leki:” należy wpisać na-
zwy przepisanych przez lekarza leków wraz z ich dawkowaniem, 
porami przyjmowania, datą, od kiedy są przyjmowane. Dodat-
kowo można do Koperty włożyć inne informacje od lekarza od-
nośnie zażywanych leków.

5. W tym miejscu można wpisać inne istotne Pana/Pani zdaniem 
informacje, które mogą mieć znaczenia w przypadku zabrania 
Pana/Pani do szpitala oraz wskazać miejsce, gdzie przechowuje 
Pan/Pani swoje leki.
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KARTA INFORMACYJNA E.M.I. 
(Dane służą jako wskazówki dla służb ratowniczych) 

 
PROSZĘ WYPEŁNIĆ FORMULARZ DRUKOWANYMI LITERAMI  

 
Data wypełnienia         karta jest ważna 1 rok 
 
Imię i nazwisko  
 
PESEL        Grupa krwi   
 
Data urodzenia  
 
1. KONTAKT DO NAJBLIŻSZYCH: 

      Telefon    Pokrewieństwo                       Imię i nazwisko 
………………………………. ……………………………… ……………………………………..... 
 
………………………………. ……………………………… ……………………………………..... 
Oświadczam, iż wskazane przeze mnie osoby zostały poinformowane o umieszczeniu ich danych w karcie E.M.I i wyraziły 
na to zgodę. 
2. CHOROWAŁEM / CHOROWAŁAM / CHORUJĘ NA: 

           Nazwa choroby             Kiedy / od kiedy 
 
…………………………………………………………………  ……………………………………..... 
 
…………………………………………………………………  ……………………………………..... 
 
…………………………………………………………………  ………………………………………. 
 
…………………………………………………………………  ……………………………………..... 
3. JESTEM UCZULONY / UCZULONA NA: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
4. PRZYJMUJĘ LEKI: 

           Nazwa                  Dawka         Ile razy dziennie   Od kiedy 
 

…………………………………......  …………       …………………                …………………….. 
 
…………………………………….... …………       …………………                …………………….. 
 
…………………………………….... …………       …………………                …………………….. 
 
…………………………………….... …………       …………………                …………………….. 
 
…………………………………….... …………       …………………                …………………….. 
 
…………………………………….... …………       …………………                …………………….. 
 
…………………………………….... …………       …………………                …………………….. 
 
…………………………………….... …………       …………………                …………………….. 
 
5. INNE ISTOTNE INFORMACJE: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w „Karcie informacyjnej E.M.I.”, jeżeli jest ona prowadzona w celu ochrony 
zdrowia, świadczenia usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje tychże danych. Przetwarzanie powyższych danych osobowych w innym 
celu lub przez inną osobę nieuprawnioną skutkuje odpowiedzialnością karną z art. 49 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych. 
 
 
…………………………………………………  Potwierdzam dane zawarte w pkt. 2, 3,4 …………………………………………………… 
                        Czytelny podpis             Pieczęć i podpis lekarza 
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PROBLEMY Z WYSOKIM POZIOMEM WÓD GRUNTOWYCH 
I WODAMI OPADOWYMI W GMINIE IZABELIN

Po kilku latach względnej stabilizacji w temacie wód 
gruntowych i opadowych od kilku miesięcy obserwu-

jemy znaczny wzrost natężenia opadów, pojawiające się 
coraz większe i utrzymujące się coraz dłużej – przy na-
siąkniętym już gruncie -  kałuże, a także postępujące pod-
noszenie się poziomu wód gruntowych na terenie naszej 
gminy. 

Ponieważ wierzchnie warstwy ziemi są już mocno nasączone ob-
serwujemy coraz większe kałuże – nawet po niewielkim opadzie 
– które utrzymują się znacznie dłużej, gdyż chłonność gruntu jest 
już mocno ograniczona. Niektóre działki znajdujące się w lokalnych 
obniżeniach, z nieprzepuszczalnym podłożem, są wypełnione wodą 
gruntową lub opadową. Także w głębiej położonych piwnicach po-
nownie pojawiła się woda. Ponieważ mamy świadomość, że spo-
ra część gminy (zwłaszcza teren KPN) jest terenem podmokłym, 
częściowo położonym na warstwach piaszczystych, a częściowo na 
nieprzepuszczalnych iłach, istotne jest zabezpieczenie swoich pose-
sji przed ujemnymi skutkami wywoływanymi przez wody gruntowe 
i opadowe (lub roztopowe). Niezbędne jest nie tylko odpowied-
nie utrzymanie rowów odwodnieniowych wzdłuż dróg, ale przede 
wszystkim systemów hydroizolacji i odwodnień budynków oraz od-
prowadzania deszczówki z dachów i powierzchni działki. W wielu 
rejonach gminy budowa piwnic jest obarczona bardzo wysokim 
ryzykiem ich zalania przez wadliwie wykonaną izolację hydroizola-
cyjną i podniesione lustro wód gruntowych. Dlatego rekomenduje 
się na ogół w naszej gminie budowę budynków niepodpiwniczo-
nych. Faktem jest, że wielu naszych mieszkańców „zabetonowało” 
swoje piwnice po latach 2010 i 2011, gdy wskutek opadów 2-krot-
nie większych niż normalnie (ponad 1000 mm słupa wody w roku) 
w piwnicach ich budynków pojawiło się nawet 1 metr i więcej wody. 
Wielu z mieszkańców profilaktycznie, przed docelowym zagospoda-
rowaniem swojej posesji (wybudowaniem domu) korygowało po-
ziom swej działki, niekiedy zasypując rowy odwodnieniowe. Postę-
pująca zabudowa działek, budowy ogrodzeń z podmurówkami oraz 
realizowaniem utwardzeń coraz większej powierzchni terenu (pod-
jazdy, parkingi, drogi, chodniki) powodują zwiększenie powierzchni 
terenów nieprzepuszczalnych i zmniejszenie powierzchni chłonącej 
wodę. W takiej sytuacji może rodzić się coraz więcej problemów 
z prawidłowym odprowadzeniem nadmiaru wód opadowych i skut-
kami ubocznymi w postaci nie wysychających kałuż czy podtapia-
nych piwnic. W związku z licznymi niejasnościami prawnymi i pyta-
niami mieszkańców przedstawiamy poniżej regulacje prawne doty-
czące problemów z wodą na działkach i drogach, z których wynika 
zakres obowiązków i odpowiedzialności gminy, innych podmiotów 
oraz właścicieli poszczególnych gruntów.

1. Zakres odpowiedzialności gminy i innych podmiotów 
oraz właścicieli gruntów za stan wody na terenie gminy

[Zalewanie działki sąsiedniej] Zgodnie z art. 29 ust 1 ustawy Prawo 
wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121 ze zm.) właściciel gruntu nie 
może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpły-
wu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku 
odpływu ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Odnosząc 
się do wyroku WSA w Warszawie z dnia 11 lipca 2007r., IV S.A./Wa 
703/07 cytowany przepis prawa odnosi się do sytuacji, gdy na sku-
tek pewnych zdarzeń doszło już do naruszenia naturalnych stosun-
ków wodnych, przy czym musi to być naruszenie powodujące szko-
dę dla gruntów sąsiednich. Gdy zostanie udowodnione negatywne 
oddziaływanie można nakazać naruszającemu wykonanie urządzeń 
zapobiegających szkodom, lub nakazać właścicielowi gruntu przy-
wrócenie stanu poprzedniego. 

[Rowy przydrożne] Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy o drogach pu-
blicznych (Dz. U. 2016r. poz. 1440 z póżn. zm.) utrzymanie na-

wierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynieryjnych, 
urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych 
z drogą, a więc i rowów przydrożnych, należy do zadań zarządcy 
drogi. Jednocześnie w myśl art. 39 pkt.1 w/w ustawy, zabrania się 
dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powo-
dować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniej-
szenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowe-
go. W szczególności zabrania się niszczenia rowów, skarp, nasypów 
i wykopów oraz samowolnego rozkopywania drogi oraz odprowa-
dzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich 
lub zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnie drogi.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) uprawniony jest do nakazania 
w drodze decyzji administracyjnej właścicielowi gruntu przywróce-
nie stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegającym 
szkodom jedynie w przypadku, gdy zachodzi związek przyczynowy 
pomiędzy zmianą stosunków wodnych na gruncie a szkodą powsta-
łą na gruncie sąsiednim, którą zobowiązany jest wskazać i wykazać 
skarżący. Przesłanką wydania nakazu jest stwierdzenie, że doszło 
do zmiany stosunków wodnych na gruncie wskutek działań właści-
ciela tych gruntów oraz, że zmiana stosunków wodnych szkodliwie 
wpływa na grunty sąsiednie. Zgodnie z wyrokiem WSA w Białym-
stoku z dnia 3 lutego 2009 r., sygn. akt II SA/Bk 609/08 „Między 
zmianą stosunków wodnych na gruncie a szkodliwym jej wpływem 
na grunty sąsiednie winien zachodzić adekwatny (typowy, przecięt-
ny) związek przyczynowy”. Ocena zmiany stosunków wodnych oraz 
ustalenie sposobu zapobiegania szkodom niejednokrotnie wymaga 
fachowej wiedzy z zakresu hydrologii, gospodarki wodnej, postę-
powań wodnoprawnych oraz specjalistycznych analiz, badań czy 
pomiarów, dlatego w takim przypadku wymagane jest wykonanie 
specjalistycznej ekspertyzy hydrologicznej w tym zakresie. 

[Zalewanie działki sąsiedniej a prawo budowlane] Zgodnie z §  29. 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 
(Dz. U. z 2015r. poz. 1422 ze zm.) w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wła-
ściciel gruntu nie może powodować zmiany spływu wody na grun-
cie, a zwłaszcza kierunku działki sąsiedniej (cytat.: § 29.  [Zakaz 
zmiany naturalnego spływu wód] Dokonywanie zmiany naturalnego 
spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej 
nieruchomości jest zabronione). Przepis § 28.  ust.1. wskazuje się, 
że „działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powin-
na być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie 
wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospław-
nej” a w „w razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji 
deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód 
opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych 
lub do zbiorników retencyjnych” (ust.2.).  Z przepisu tego jedno-
znacznie wynika, że wody opadowe winny być zagospodarowane 
we własnym zakresie i w granicach własnej działki. To właściciel ma 

fot. Ryszard Haczek
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obowiązek zadbać o prawidłowe zagospodarowanie swojej działki, 
i to właściciel działki (terenu) za to odpowiada.

[Uwaga] Powyższe uwarunkowania wynikają z obowiązującego 
w chwili obecnej stanu prawnego. Z dniem 1 stycznia 2018r. na-
stąpią kolejne i dość znaczne zmiany ustawy „Prawo wodne” jak 
i ustawy „Prawo budowlane”. 

2. Aktualna sytuacja dotycząca problemu odwodnienia ulic 
Izabelina B

Obecnie trwają prace mające na celu rozwiązanie problemu podto-
pień gruntów znajdujących się w Izabelinie B. Procedura w sprawie 
wdrożenia projektu odwodnienia terenu Izabelina B została wstrzy-
mana. Wydana przez Starostę Decyzja pozwolenia wodnoprawnego 
(znak OŚ.6341.25.2014) z dnia 16 września 2016 roku na odprowa-
dzenie wód opadowych w kierunku odbiorników znajdujących się 
na terenie Starych Babic została oprotestowana przez Wójta gmi-
ny Stare Babice. Procedura wydania ponownej decyzji pozwolenia 
wodno-prawnego jest w toku postępowania w powiecie i powinna 
się zakończyć w 2018 roku.

3. Problem odwodnienia ul. Rynkowej w Izabelinie C

W rejonie ulicy Rynkowej w Izabelinie C w latach 2010/11 wystą-
pił znaczny problem z wodami gruntowymi i opadowymi. Do dnia 
dzisiejszego zrealizowane zostały roboty obejmujące odwodnienie 
ulicy Rynkowej oraz odbudowa odcinka rowu odwodnienia ul. Ryn-
kowej:

a) Sierpień 2011 – Umowa FORM-AWA na odwodnienie ul. Rynko-
wej - 59 040,00 zł brutto

b) Luty 2014 – Umowa FORM-AWA na odbudowę odcinka rowu 
Ptasińskiego-Rynkowa (rów w lesie, ale na potrzeby Rynkowej) - 69 
706,92 zł brutto

Do końca listopada b.r. wykonana zostanie modernizacja rowu 
w ul. Rynkowej, która pozwoli obniżyć poziom lustra wody w rowie 
o min. 20 cm i poprawi spływ wody w kierunku ul. Langiewicza.

4. Problem kałuż na ulicach gminnych

Referat komunalny – w oparciu o sygnały mieszkańców – informuje 
o istnieniu jeszcze 24 rejonów ulic gminnych, w których po opadach 
deszczu pojawiają się i utrzymują przez dłuższy okres duże kału-
że uniemożliwiające przejście na piechotę.  Liczba takich rejonów 
zmniejsza się wraz z postępującą modernizacją dróg (w tym roku 
nakładki asfaltobetonowe otrzymało 3,5 km dróg w naszej gminie). 
Największe problemy z kałużami dotyczą „nieckowych” fragmentów 
ulic Hornówka, Izabelina B i Lasek. Stosowanie studni chłonnych 
w wielu przypadkach przy wysokim poziomie wód gruntowych nie 
zdaje egzaminu. Trwają prace projektowe systemu odwodnienia 
niektórych dróg w Hornówku. 

Redakcja tekstu: Krzysztof Stańczyk

INTERWENCJE 
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

w gminie Izabelin w październiku 2017 r.

W miesiącu październiku br. na terenie gminy nie powstał ża-
den pożar. Czy to przypadek? Czy efekt działań propagandowo-
-uświadamiających w zakresie ochrony przeciwpożarowej jakie 
prowadzi Zarząd Gminnego Związku OSP wspólnie z Redakcją 
miesięcznika Listy do Sąsiada? Obecnie można śmiało powie-
dzieć, że wzrósł  poziom wiedzy mieszkańców gminy w zakresie 
znajomości i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 

Niestety silne wiatry również dotknęły teren naszej gminy, na 
szczęście nie były tak groźne jak w województwie zachodnio 
pomorskim i wielkopolskim, ale spowodowały siedemnaście in-
terwencji jednostek OSP w Laskach i Izabelinie. Usuwano za-
grożenia polegające na zapewnieniu przejezdności ulic przez 
zwalone drzewa i gałęzie grożące upadkiem i te, które spadły na 
ogrodzenia posesji, dachy budynków, linie energetyczne i inne 
budowle. 

Działania ratownicze były prowadzone na przestrzeni całego 
miesiąca. 

W dniu 22 października br. dwa zastępy OSP z Lasek i Izabelina 
brały udział w rejonie Lasek w poszukiwaniu zaginionej osoby, 
a 2 października w Laskach przy ul. 3 Maja miał miejsce groźny 
wypadek samochodowy, w którym zostały poszkodowane dwie 
osoby. Załoga OSP w Laskach w sile dwóch zastępów udzieliła 
kwalifikowanej pierwszej pomocy polegającej na zastosowaniu 
tlenoterapii, opatrzenia rany na głowie i wsparcia psychicznego. 
Kierowano również ruchem drogowym oraz dokonano środkami 
chemicznymi neutralizacji płynów eksploatacyjnych rozlanych 
na jezdni. 

Ogółem zanotowano 21 interwencji jednostek OSP w różnych 
zdarzeniach.

płk  mgr inż. Edward Gierski

W sobotę 21-go października br. uczennice Zespołu Szkół w Izabe-
linie, podopieczne Akademii Tańca LOFF,  podczas Ursynowskie-
go Turnieju Tańca Sportowego Hip-Hop Freestyle 2017 zdobyły 
medale reprezentując naszą gminę. Złoty otrzymała Aleksandra 
Jońca, a  srebrne medale przypadły Martynie Dębskiej i Weronice 
Rochowieckiej. Serdecznie gratulujemy sukcesów i prosimy mło-
de tancerki o więcej.

Magdalena Krasowska

SUKCES TANECZNY

fot. Mateusz Milej
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GMINNE PRZEDSZKOLE W LASKACH

LIGA PRZEDSZKOLAKA

Nasze przedszkole od kilku lat bierze czynny udział w zawodach 
sportowych „Liga Przedszkolaka” w hali sportowej ICDS 

w Łomiankach. 

22 września odbyła się kolejna, jesienna edycja zawodów. 
Nasze przedszkole reprezentowały dzieci z grupy Zajączki:  
Sonia P., Oliwia B., Antek B., Paweł Z., Krystian G. i dzieci z grupy 
Wiewiórki: Magda P., Czarek P., Maks K., Adam P., Bartek B.. Tym 
razem nasza wspaniała reprezentacja zajęła I miejsce. Dzielni 
zawodnicy musieli sprostać 5-ciu konkurencjom. 

Nasi sportowcy wykazali się bardzo dobrą sprawnością fizyczną, 
szybkością, sprytem i zaangażowaniem. Dziękujemy panu 
Radosławowi za dobre przygotowanie naszych zawodników, 
wszystkim gorąco gratulujemy i liczymy na dalsze sukcesy!

    mgr Emilia Zaręba

ŚWIĘTO ZIEMNIAKA

30 września na polanę w Lipkowie przybyli rodzice z dziećmi 
z Gminnego Przedszkola w Laskach „Akademia Pod Dębowym 

Liściem”. Nauczycielki zaprosiły rodziny wychowanków z grupy 
Motylków i Żabek, by zachęcić dzieci i rodziców do aktywności na 
świeżym powietrzu oraz wspólnie spędzić czas, a doskonałą okazją 
do tego było Święto Ziemniaka. Światowy Dzień Kartofla przypada 
co prawda w październiku, jednak by cieszyć się jeszcze złotą polską 
jesienią, został on przygotowany wcześniej. Gdy dzieci zrobiły sobie 
„rozgrzewkę” na placu zabaw, zaczęły się sportowe zawody dla 

małych i dużych z ziemniakiem w roli głównej. Szczególnie zabawna 
była konkurencja „sadzenia i zbierania ziemniaków”. Zawodnicy mieli 
wiaderka, a ich zadaniem było położyć ziemniaki do obręczy,  po 
czym zebrać je. Bieg z ziemniakiem na drewnianej łyżce kuchennej 
również cieszył się dużym powodzeniem. Dla dorosłych wspaniałą 
próbą współpracy były biegi w parach, ze związanymi nogami. 
Było też wiele innych pomysłowych zabaw, wywołujących dużo 
radości u uczestników. Na zakończenie dzieci odszukały ukryte na 
polanie ziemniaki i wykonały z nich piękne ziemniaczane stworki, 
które można było potem oglądać na wystawie w przedszkolu. Po 
zabawie wszyscy mogli posilić się przy grillu i domowych wypiekach. 
Oczywiście nie zabrakło pieczonych ziemniaków. 

Ten piękny jesienny dzień spędzony w tak radosny sposób dał 
szczęście szczególnie dzieciom, które oczywiście nie miały dość 
zabawy. Wszyscy uczestnicy dziękowali za ten wspaniale spędzony 
czas. Posprzątana polana czeka na kolejnych gości.

    Alicja Oczyńska / Marzena Chraniuk

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

Dnia 13 października 2017r., w Gminnym Przedszkolu 
w Laskach, świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. 

W uroczystości wzięły udział dzieci, nauczyciele oraz pracownicy 
obsługi i administracji. Część oficjalną otworzyła Pani Dyrektor 
Małgorzata Przestrzelska, która złożyła wszystkim serdeczne 
podziękowania i życzenia dalszej owocnej pracy z dziećmi. Do 
życzeń dołączyła się również Rada Rodziców. Przedszkolaki 
z najstarszych grup przygotowały taneczną niespodziankę. 
Dziewczynki zatańczyły do piosenki, podczas której wcieliły się 
w role kwiatów. Natomiast chłopcy zatańczyli do utworu „Afric 
Simone- Hafanana”. Na zakończenie występów, dzieci wręczyły 
uczestnikom samodzielnie wykonane prezenty- pojemniczki 
z ekologiczną, kolorową solą do kąpieli. Dzieci w ten sposób 
podziękowały za wychowanie, naukę i dobre rady. Całe 
spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze.

 Marta Maciak

PRÓBNA EWAKUACJA 

To był zwykły dzień, nic nie wskazywało na nadchodzące 
niecodzienne wydarzenia. Jedne dzieci malowały, inne były 

w kąciku konstrukcyjnym, jeszcze inne wracały ze spaceru. 

W pewnym momencie, zupełnie niespodziewanie, rozległ się 
sygnał alarmowy. Dzieci były bardzo ciekawe co się dzieje, 
jednak mimo zdziwienia grzecznie wykonywały instrukcje 
nauczycieli. Szybko ustawiły się w pary i przeszły drzwiami 
ewakuacyjnymi do punktu zbiórki. Na czele każdej grupy szła 
nauczycielka, a  na końcu pozostałe panie pracujące w grupie. 
Gdy dotarliśmy do bezpiecznego miejsca jakim jest nasza 
górka w ogrodzie przedszkolnym, dzieci zostały poinformowane 
o przyczynie ewakuacji. Po upewnieniu się, że ewakuacja odbyła 
się zgodnie z planem i nic nam nie grozi alarm został odwołany 
i wszystko wróciło do normy.  

Jesteśmy bardzo zadowolone z naszych podopiecznych – 
pomimo tego, że była to pierwsza próba ewakuacji w tym 
roku, wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko 
opuściły budynek. Cała akcja odbyła się pod nadzorem dyrekcji 
przedszkola oraz naszego strażaka – pana Jacka, który jest 
z nami na co dzień.

 Marta Maciak
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ZŁOTE GODY CZYLI PARY NA MEDAL

W dniu 20 października 2017 r. w sali widowiskowej 
Centrum Kultury Izabelin odbyła się uroczystość wrę-

czenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 12 parom 
Jubilatów, zamieszkałym w gminie Izabelin, które przeżyły 
w małżeństwie co najmniej 50 lat. 

Medale przyznał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, 
a odznakę medalu w Jego imieniu wręczył Jubilatom Wójt Gminy 
Izabelin Witold Malarowski. Życzenia Jubilatom złożył Proboszcz Pa-
rafii w Laskach ks. Grzegorz Jankowski oraz Przewodnicząca Rady 
Gminy Izabelin Grażyna Zielińska, która odczytała wiersz napisany 
przez mieszkankę gminy z okazji tej uroczystości.

Szacowni Jubilaci!

Żyliście w zgodzie i miłości przez dziesiątki lat,
kiedy kusił i wołał niespokojny świat.
Razem szliście przez życie, dzieliliście los.
Radość, smutek i chwałę oraz wspólny trzos.

Chylę czoło z podziwem,
stałość w Was – niech trwa!
Niech Bóg da Wam spełnienie i spokój co dnia.

Podziwiam siłę, humor jakie zdobią Was!
Los hojnie Was obdarzył,
a światu dał Was.

Dziękujemy, że dane jest nam z Wami być,
z Wami dzisiaj świętować,
toast za Was pić! 

Po części oficjalnej został wzniesiony toast za zdrowie i pomyślność 
Jubilatów, zaśpiewano na Ich cześć 100 lat oraz podzielono tort przy-
gotowany z okazji Złotych Godów. 

Na uroczystość wraz z Jubilatami przybyli Ich najbliżsi. Czas wspól-
nego świętowania i wspomnień umilił występ artystyczny zespołu 
„Trio Tadeusza Melona”, który przypomniał piosenki z dawnych lat. 
Wszystkim Jubilatom życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności na 
dalsze wspólne lata. 

Dorota Kielak - Kierownik USC / fot. G. Nowicki
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ROLA JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT 
W INWESTYCJACH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Zgodnie z unijnymi wymaganiami, 
w celu realizacji projektu infra-

strukturalnego współfinansowanego 
z Funduszu Spójności, konieczne jest 
powołanie specjalnej struktury insty-
tucjonalnej, która będzie odpowia-
dać za przygotowanie, organizację 
i nadzór nad realizowanym projektem 
w obszarze technicznym, finansowym 
i prawno-organizacyjnym. 

W tym celu, zasady realizacji projektu finan-
sowanego z Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego „Infrastruktura 
i Środowisko” niezbędne jest powołanie 
Jednostki Realizującej Projekt (dalej JRP), 
która jest odpowiedzialna za opracowanie 
i wdrażanie projektu. Takie odpowiednie 
przygotowanie instytucjonalne jest również 
jednym z wymaganych kryteriów, na pod-
stawie których oceniane są projekty ubie-
gające się o wsparcie w ramach Programu 
Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. 

Rada Gminy Izabelin zaakceptowała sto-
sowną uchwałą fakt, że Gminne Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin 
“Mokre Łąki” Sp. z o.o. (dalej GPWiK Sp. 
z o.o.), finansowane ze środków POiŚ (Pro-
gram Operacyjny Ochrona i Środowisko) 
w imieniu Gminy będzie realizować zadanie 
rozbudowy sieci wodociągów i kanalizacji. 
Z tego powodu utworzono w strukturze 
Spółki Jednostkę Realizującą Projekt, by 
móc ubiegać się o przyznanie dofinanso-
wania z funduszy Unii Europejskiej. Dzięki 
podjętym skutecznym działaniom, udało się 
pozyskać wielomilionowe dotacje (ponad 6 
milionów złotych) na rozbudowę infrastruk-
tury wodno-kanalizacyjnej. Obecnie JRP 

funkcjonujące w GPWiK Sp. z o.o. realizuje 
projekt pn. „Poprawa ochrony środowiska 
i jakości życia mieszkańców poprzez ure-
gulowanie gospodarki wodno-ściekowej 
w aglomeracji Izabelin nr POIS.02.03.00-
00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospo-
darka wodno-ściekowa w aglomeracjach 
Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, 
w tym adaptacja do zmian klimatu Program 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020”, który jest finansowany przy 
udziale Funduszu Spójności w kwocie 6 
323 937,10 PLN, a całkowity koszt projek-
tu wynosi 12 091 078,65 PLN. W projekcie 
zostanie zrealizowana budowa sieci wo-
dociągowych i kanalizacyjnych w ulicach: 
Północnej, Bocianiej, Żurawiej, Zielonej, 

Poziomkowej, Bocznej, Próżnej, Kołłątaja, 
Olszowej, Ks. Jeremiego, Koetlinga, Kmici-
ca, Skrzetuskiego, Rzędziana, Lubomirskie-
go, Federowicza, Sosnowej, Kampinoskiej, 
Jana Kazimierza, Boiskowej, Wesołej, Pia-
skowej i Leśnej. 

Złożono również projekt pn. „Poprawa 
ochrony środowiska i jakości życia miesz-
kańców poprzez uregulowanie gospodarki 
wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin 
- część II” nr POIiŚ.2.3/3/2016 w ramach 
działania 2.3 Gospodarka wodno-ścieko-
wa w aglomeracjach w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, który znajduje się na liście pro-
jektów mających szansę na sfinalizowanie. 
W takim przypadku, na terenie gminy wy-
budowane zostanie 5,62 km sieci kanalizacji 
sanitarnej, 4,10 km sieci wodociągowej, 3 
szt. przepompowni ścieków, zmodernizowa-
na oczyszczalnia ścieków i będzie wdrożony 
system klasy GIS (ang. geographic informa-
tion system - system informacji geograficz-
nej) do zarządzania majątkiem sieciowym 
GPWiK Sp. z o.o. Projekt obejmuje wyko-
nanie sieci kanalizacyjnych w miejscowości 
Sieraków.

Należy zauważyć, że stworzenie JRP było 
posunięciem koniecznym dla Spółki. Nie-
stety koszty funkcjonowania tej jednostki 
wpływają wprost na jej wynik finansowy 
i powodują powstanie pozornej straty. „Po-
zornej”, gdyż bezzwrotne środki uzyskane 
z Unii Europejskiej wielokrotnie przewyż-
szają wysokość kosztów funkcjonowania 
JRP. Przed końcowym rozliczeniem projektu 
Spółka będzie ubiegać się o refundacje po-
niesionych kosztów. Dofinansowania, które 
GPWiK Sp. z o.o. już otrzymało potwierdza 
prawidłowe funkcjonowanie tej jednostki 
w strukturze Spółki. 

Jak wspominaliśmy, niezbędnym następ-
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stwem funkcjonowania JRP jest fakt pono-
szenia wprost kosztów jej funkcjonowania. 
Wykazywane jest to w Rachunku Zysków 
i Strat jako strata w roku obrachunkowym. 
Jednak w celu dalszego pozyskiwania ko-
lejnych dotacji ze środków unijnych, takie 
działanie jest jak najbardziej zrozumiałe 
i konieczne. 

W wymiarze operacyjnym zadaniami wy-
konywanymi przez JRP są koordynacja, 
nadzór, zarządzanie i monitorowanie pro-
jektu. Jednostka ta przygotowuje również 
materiały przetargowe (zgodnie z obowią-
zującymi przepisami w zakresie zamówień 
publicznych oraz obowiązującymi procedu-
rami zewnętrznymi i wewnętrznymi), dba 
o terminową realizację projektu, prowadzi 
jego obsługę administracyjną, finansową 
oraz prawną. Prognozuje przepływy fi-
nansowe dbając o zachowanie płynności 
Spółki. Występuje o przekazywanie środ-
ków z funduszy UE. Sprawuje kontrolę 
i sprawozdawczość nad postępem robót 
i realizacji zawartych kontraktów. Prowadzi 
sprawozdawczość Projektu zgodnie z wy-
mogami Funduszy Unijnych. Prowadzi do-
kumentację Projektu zgodnie z postanowie-
niami Umowy o dofinansowanie. Zapewnia 
również właściwą popularyzację i przepływ 
informacji dotyczących Projektu w społecz-
ności lokalnej. Spółka, a w jej składzie JRP 

VI WARSZAWSKIE 
DNI SUZUKI

W dniach 21-22 października odbyły się 
w Centrum Kultury Izabelin VI War-

szawskie Dni Suzuki. Już od kilku lat CKI go-
ści w swoich progach dzieci uczące się gry 
na skrzypcach i wiolonczeli metodą SUZUKI, 
które przyjeżdżają do nas z całej Warszawy, 
a także z wielu miast Polski. 

W tym roku część zajęć odbywała się także 
w szkole przy ul. Wojska Polskiego.  

Metoda Suzuki to metoda uczenia głównie 
małych dzieci, stworzona przez japońskiego 
skrzypka Shinichi Suzuki w latach 40–50. 
XX w. Shinichi Suzuki stworzył cały sys-
tem metodyczno-filozoficzny, który opisał 
w książce „Karmieni miłością”. Idea jego me-
tody edukacji muzycznej sprowadza się do 
otoczenia troską i miłością małych dzieci od 
najmłodszego wieku, kiedy to osiągają one 
najszybsze efekty pracy poprzez naśladowa-
nie rodziców czy nauczyciela. Metodą Suzuki 
można nauczyć grać każde dziecko, nie tylko 
szczególnie uzdolnione. Tak wczesne rozpo-
częcie nauki gry na instrumencie wpływa na 
rozwój dziecka i jego wrażliwość na piękno. 

Tegoroczne warsztaty prowadzili nauczyciele 
z całej Polski oraz jeden nauczyciel z Danii. 
W grupie najbardziej zaawansowanych dzieci 
skrzypcowych część zajęć poprowadziła pani 
Maria Machowska – koncertmistrzy-
ni Orkiestry Symfonicznej Filharmonii 
Narodowej w Warszawie, co było dla 
dzieci dodatkową inspiracją i motywacją do 
doskonalenia umiejętności.

Jak zwykle odbył się otwarty dla publiczności 
koncert dzieci. Usłyszeliśmy znane i lubiane 
utwory z repertuaru muzyki klasycznej, fol-
kowej i rozrywkowej. Ponadto dwa utwory 
dzieci najbardziej zaawansowane miały oka-
zję zagrać z grupą muzyków Filharmonii 
Narodowej! A były to: podwójny koncert 
Vivaldiego a-moll i podwójny koncert Bacha 
d-moll. Była to nie lada gratka, bo początku-
jący muzycy rzadko mają możliwość zagra-
nia z najlepszymi. Na deser zaś zgromadzona 
publiczność wysłuchała koncertu Vivaldiego 
a-moll w wykonaniu tychże muzyków oraz 
samej Marii Machowskiej w roli solistki.

Cieszymy się, że jako Centrum Kultury Izabe-
lin także przyczyniamy się do rozwoju mło-
dych talentów – kto wie, może przyszłych 
filharmoników.

Karolina Dubaniewicz, fot. G. Nowicki

musi na bieżąco dysponować dokumentami 
dla organów kontrolnych, którymi dla dzia-
łań finansowanych ze środków Unii Euro-
pejskiej są: przedstawiciele Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Ministerstwa Środowiska, Mini-
sterstwa Rozwoju Regionalnego oraz Mini-
sterstwa Finansów. Sprawne wykonywanie 
wszystkich obowiązków spoczywających 
na JRP przekłada się na jego koszty funk-
cjonowania. Niewątpliwie do pozytywnych 
aspektów funkcjonowania JRP w GPWiK Sp. 
z o.o. możemy również zaliczyć fakt, iż do 
wykonania analogicznego projektu w jednej 
z sąsiednich gmin, w JRP funkcjonującej 
w tamtejszej spółce wodno-kanalizacyj-
nej zatrudniono  pięciokrotnie więcej osób 
mimo, iż ilość obowiązków formalnych i or-
ganizacyjnych jest zbliżona (mimo większej 
nominalnej wartości umowy).

Każdy mieszkaniec może te działania ob-
serwować na własne oczy. Prace budowla-
ne wciąż są prowadzone. Przepraszamy za 
ewentualne utrudnienia związane z prowa-
dzeniem budowy. Dzięki sprawnym działa-
niom Spółki, standard życia kolejnych ro-
dzin zamieszkujących gminę wzrasta, a ko-
lejni mieszkańcy pobliskiej Warszawy chcą 
zamieszkać w naszej gminie.

dr Piotr Rudzki / fot. Marta Studzińska

CZY PAMIĘTASZ…? 
POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH LAT

W niedzielę 12 listopada br. przenieśli-
śmy się w czasie do lat dwudziestych 

i trzydziestych ubiegłego wieku. Stało się to 
za sprawą  artystów z Teatru Muzycznego 
z Lublina, którzy zagościli na naszej iza-
belińskiej scenie. Publiczność  mogła usły-
szeć stare przeboje Eugeniusza Bodo, Toli 
Mankiewiczówny, Zuli Pogorzelskiej, Hanki 
Ordonówny, Adolfa Dymszy i Mieczysława 
Fogga. Duże znaczenie miały też piękne 
stylowe stroje i oczywiście ruch sceniczny. 

tekst i fot. IM

ZAPROSZENIE
Spotkanie 

z Przedsiębiorcami
Wójt Gminy Izabelin serdecznie zapra-
sza Izabelińskich Przedsiębiorców na 
spotkanie, które odbędzie się 8 grudnia 
2017 r. (piątek) o godz. 19.00 w sali 
koncertowej Centrum Kultury Izabelin, 
ul. Matejki 21. 

Podczas spotkania przedstawione zo-
staną główne założenia i zasady dzia-
łania Programu „Karta Izabelińczyka”. 

Program ten jest nowym, lojalnościo-
wym elementem wspierania rodziny 
i narzędziem promocji, mającym na 
celu integrację mieszkańców i przed-
siębiorców, poprawę warunków życia 
i wzmocnienie poczucia tożsamości 
lokalnej mieszkańców, a także wspiera-
nie lokalnych przedsiębiorców poprzez 
reklamę i oferowane dla mieszkańców 
zniżki oraz rabaty. 

Wójt Gminy Izabelin 
Witold Malarowski
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Paolo Rumiz opowiadał przede wszystkim o tym, czym 
jest dla niego podróż. – Kiedy nie podróżuję, jestem 

chory – stwierdził. Fot. Karolina Chojnacka

Debata „Spór o Innego”, inspirowana książką Ryszarda 
Kapuścińskiego pt. „Ten Inny”. W debacie brali udział (na zdjęciu 

od prawej) dr Karolina Brylska, dr Ivan Dimitrijevic, gość specjalny 
Festiwalu Paolo Rumiz, dr Paulina Orłowska. Fot. Karolina Chojnacka

II Festiwal Natura-Kultura-Media zakończył koncert zespołu Sahel 
Blues w nieco zmienionym składzie (od lewej) Buba Badjie Kuyateh, 

Mamadou Diouf oraz Grzegorz Rytka. Fot. Paweł Sadowski

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zbiory poezji 
Andrzeja Bartkowskiego, które przyniósł w prezencie dla 

widzów, będących  na spotkaniu. Fot. Paweł Sadowski

Pani Alicja Kapuścińska patronuje Festiwalowi 
od początku jego istnienia. Fot. Karolina Chojnacka

Galę końcową II Festiwalu Natura-Kultura-Media im. 
Ryszarda Kapuścińskiego rozpoczęło wręczenie nagrody 
„Nadzieja Mediów”. Tegorocznymi laureatkami zostały
(od lewej) Magda Gontarek, Magdalena Bojanowska

Dzień czwarty Festiwalu rozpoczął spacer „Ścieżką Ryszarda Kapuścińskiego”, 
w którym udział wzięli organizatorzy: red. Stanisław Zawiśliński, wójt gminy 

Izabelin Witold Malarowski, wicedyrektor CK Izabelin Maryla Łukasińska 
i red. Piotr Radecki, a także goście festiwalu. Fot. Monika Tułodziecka

Aktor Andrzej Mastalerz w ramach cyklu 
„Czytamy Kapuścińskiego”przeczytał 
fragmenty „Szachinszacha” Ryszarda 

Kapuścińskiego. Fot. Karolina Chojnacka

Projekcja filmu  „Żywot chruścika”
oraz spotkanie z realizatorami wzbudziły 

duże zainteresowanie wśród uczniów 
miejscowych szkół oraz okolicznych 

mieszkańców. Fot. Monika Tułodziecka

Podczas wernisażu wiersze haiku recytowała aktorka 
Kamila Kamińska. Fot. Monika Tułodziecka
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11 listopada 2017 cała Polska świę-
towała 99. rocznicę odzyskania 

niepodległości po 123 latach niewoli. 
Jak co roku także Izabelin uczcił pa-
mięć poległych za ojczyznę. 

W izabelińskiej parafii o godz. 10.00 odbyła 
się Msza św. w intencji ojczyzny i poległych 
w jej obronie, zaś o 16.00 w Centrum Kultu-
ry Izabelinie świętowaliśmy podczas uroczy-
stego, a jednocześnie radosnego koncertu, 
który składał się z dwóch części. W pierw-
szej wystąpiły „rodzime” formacje muzycz-
ne, czyli grupy działające przy CKI: zespół 
„Wokaliza”, „chór seniora „Echo” oraz 4 so-
listki ze Studia Piosenki: Ola Merchel, Pola 
Radoń, Ola Matuszczyk i Emilia Strzelecka. 
Usłyszeliśmy znane i mniej znane pieśni 
patriotyczne oraz piosenki nawiązujące do 
tematu niepodległości. Wcześniej jednak 
wysłuchaliśmy wójta naszej gminy – Witolda 
Malarowskiego (gospodarza uroczystości), 
który w kilku słowach przypomniał nam syl-
wetkę Tadeusza Kościuszki. 

Kolejnym punktem programu było wspólne 
śpiewanie, poprowadzone przez Marię Holkę 
– muzykologa, pianistkę i wokalistkę w jed-
nej osobie. Publiczność z zaangażowaniem 
włączyła się w śpiew i sala koncertowa roz-
brzmiała piosenkami takimi jak: Białe róże, 
Szara piechota czy Pierwsza Kadrowa. Był to 
bardzo piękny i wzruszający akcent, bo świę-
towaliśmy RAZEM.

Po przerwie, podczas której można było 
skosztować pyszności przygotowanych przez 
cukiernię Sweet Home, wystąpili mezzoso-
pranistka Magdalena Idzik i tenor Krzysztof 
Ciupiński-Świątek z towarzyszeniem kwin-
tetu dętego Favori. Program zawierał pieśni 
i utwory patriotyczne, ale także przeboje 
operetkowe i rozrywkowe, a więc było nie 
tylko uroczyście, ale również radośnie, bo 
wolność jest wartością, którą należy sza-
nować, ale także czymś, z czego trzeba się 
cieszyć.

Karolina Dubaniewicz
fot. Grzegorz Nowicki

DLA NIEPODLEGŁEJ...
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XXXI SESJA RADY GMINY IZABELIN                                                                                                               

XXXI sesja Rady Gminy Izabelin odbyła się w dniu 25 paździer-
nika 2017 r. Sesję otworzyła, porządek obrad i protokół z po-

przedniej sesji Rady Gminy przyjęła przewodnicząca Grażyna Zie-
lińska. Sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy w okresie między 
sesjami złożyli przewodniczący poszczególnych komisji, a infor-
mację o pracy Urzędu Gminy i Wójta między sesjami złożył Witold 
Malarowski. 

Przewodnicząca Rady Gminy Izabelin przekazała informację dotyczącą anali-
zy oświadczeń majątkowych radnych za rok 2016 a Witold Malarowski infor-
mację Wójta dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych za rok 2016. Radni 
podjęli następujące uchwały: 

*Uchwała XXXI/259/17 (11 za/0 przeciw/2 wstrzymał się) w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2017-2026.

*Uchwała XXXI/260/17 (11 za/0 przeciw/2 wstrzymał się) w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin.

*Uchwała XXXI/261/17 (12 za/0 przeciw/1 wstrzymał się) w spra-
wie zmiany uchwały Nr XIV/128/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 maja 
2016r. W dniu 13 lutego 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowa-
nie projektu „ Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
w gminie Izabelin” w konkursie RPMA.04.03.02-IP.01-14-009/16 ogłoszonym 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowiec-
kiego 2014-2020, „Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza 
Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT- typ projektów- Rozwój 
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej- ZIT- Ścieżki i infrastruk-
tura rowerowa”. W związku z powyższym w dniu 04 września 2017 r. został 
ogłoszony przetarg na budowę dróg rowerowych i w dniu 09 października 
2017r. została wyłoniona najkorzystniejsza oferta na realizację przedmio-
towej inwestycji. Nowe koszta różnią się od kwot podanych na wykonanie 
zadania  wskazanych w Uchwale  Nr XIV/127/2016 z dnia 25 maja 2016 r. 
Jednocześnie Wykonawca w harmonogramie rzeczowo- finansowym przed-
stawił  zakres i terminy wykonania poszczególnych zadań.

*Uchwała XXXI/262/17 (12 za/0 przeciw/1 wstrzymał się) w sprawie 
zmiany uchwały Nr XIV/127/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 maja 2016r. 

*Uchwała XXXI/263/17 (13 za/0 przeciw/0 wstrzymał się) w sprawie wy-
rażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Izabelin do projektu pn. „Mazo-
wieccy Liderzy e-Administracji”. Przyjęcie uchwały Rady Gminy Izabelin w tej 
sprawie to warunek konieczny do podpisania przez Lidera Projektu umowy 
o dofinansowanie ww. Projektu ze środków Unii Europejskiej. Projekt będzie 
finansowany w 84,28 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Wkład własny Gminy Izabelin, stanowić będą wynagrodzenia pracowników 
Urzędu Gminy Izabelin, będących uczestnikami Projektu. Projekt obejmuje 
m. in.: wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsłu-
gi podatkowej/opłat  lokalnych oraz zautomatyzowanie rozliczeń i poprawę 
dostępności do informacji oraz zautomatyzowanie rozliczeń i poprawę do-
stępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy; podnie-
sienie kompetencji kadr Urzędu Gminy Izabelin przez szkolenia z obszarów 
podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami; wdrożenie 
w Urzędzie Gminy Izabelin rozwiązań poprawiających dostęp do usług admi-
nistracyjnych oraz informacji o nieruchomościach przeznaczonych pod inwe-
stycje, w postaci platformy on-line; elektronizację procesu świadczenia usług 
przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości.

*Uchwała XXXI/264/17 (13 za/0 przeciw/0 wstrzymał się) w sprawie 
przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 
2016/2017 Gminy Izabelin. Zgodnie  z zapisem art. 264 ust. 1 ustawy prze-
pisy wprowadzające - ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r., poz. 60 
z późn. zm.) do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych jednostki 
samorządu terytorialnego za rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018 stosuje się 
art. 5a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 15 – tj. ustawy o systemie oświaty, 
w brzmieniu dotychczasowym. Art. 5a ust 4 ustawy o systemie oświaty prze-
widuje, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w termi-
nie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki 
samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych 
tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach:

1) egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdza-
jącego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych 
przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do 
zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego;

2) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub wła-
ściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których 
prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. 

*Uchwała XXXI/265/17 (13 za/0 przeciw/0 wstrzymał się) w sprawie 
wprowadzenia Izabelińskiego bonu żłobkowego. Wprowadzenie na terenie 
Gminy Izabelin Izabelińskiego bonu żłobkowego pozwoli na stworzenie syste-
mu wspierającego wszystkich rodziców, będących mieszkańcami naszej Gmi-
ny, w opiece nad dziećmi od ukończenia 1. do 3. roku życia. Obecnie wspar-
ciem finansowym objęte są dzieci, uczęszczające do dwóch niepublicznych 
żłobków, działających na terenie Gminy Izabelin, które to żłobki otrzymują 
dotację celową z budżetu Gminy na każde dziecko objęte opieką. 

Od 5 września 2015 r. zmianie uległy przepisy ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.) 
poprzez wprowadzenie rozwiązań umożliwiających Radzie Gminy ustanawia-
nie innych świadczeń na rzecz rodziny. Znowelizowano art. 2 pkt. 3a i art. 22b 
ustawy o świadczeniach rodzinnych. Uznano, że skuteczna polityka rodzinna 
powinna być kształtowana przez władze publiczne na wszystkich poziomach, 
także przez jednostki samorządu terytorialnego,  które potrafią rozpoznać 
potrzeby rodzin żyjących na terenie ich działania. Izabeliński bon żłobkowy 
będzie stanowił uzupełnienie dotychczas działającego systemu - zapewni 
równy dostęp wszystkim rodzicom (matce, ojcu, opiekunowi prawnemu oraz 
innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem), do 
wsparcia finansowego w opiece nad małym dzieckiem. Izabeliński bon żłob-
kowy pozwoli rodzicom wybrać formę opieki najlepszą dla ich dzieci i pokryć 
część kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym czy pod opieką 
dziennego opiekuna. 

Aby wykluczyć możliwość nadużyć, przyznanie świadczenia uzależniono od 
spełnienia warunków, które rodzice lub inne osoby muszą spełnić łącznie. 
Izabeliński bon żłobkowy będzie przyznawany rodzicom, którzy zamieszkują 
na terenie Gminy Izabelin i składają zeznanie podatkowe w urzędzie skarbo-
wym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Bon będzie przyznawany przez Wójta i finansowany z budżetu Gminy, a usta-
lenie uprawnienia do jego otrzymania będzie następowało na wniosek rodzi-
ca. Szacunkowy koszt przyjęcia i realizacji „Izabelińskiego bonu żłobkowego” 
wyniesie rocznie ok. 50.000,00 zł.

*Uchwała XXXI/266/17 (13 za/0 przeciw/0 wstrzymał się) w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXXVI/314/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 9 kwietnia 
2014 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji ce-
lowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki, kluby dziecięce 
lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Izabelin. Ustawa 
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 przewiduje 
w art. 60, że podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, prowadzące żłobek 
lub klub dziecięcy, lub zatrudniające dziennych opiekunów mogą otrzymać na 
każde dziecko objęte opieką dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i za-
sady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej zostały określone przez Radę 
Gminy Izabelin w Uchwale  Nr XXXVI/314/14 z dnia 9 kwietnia 2014 r. Zgod-
nie z § 1 ust. 2, 3 i 4 niniejszej uchwały wysokość dotacji celowej udzielanej 
przez Gminę Izabelin na każde dziecko objęte opieką przez podmioty prowa-
dzące żłobki na terenie Gminy wynosi 200 zł, przez podmioty prowadzące 
kluby dziecięce 150 zł i przez podmioty zatrudniające dziennych opiekunów 
100 zł. W związku z planowanym przyznaniem jednej kwoty świadczenia 
w wysokości 200 zł na każde dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dzie-
cięcego i objętego opieką dziennego opiekuna poza terenem Gminy, istnieje 
konieczność ujednolicenia również kwoty dotacji celowej udzielanej zgodnie 
z Uchwałą  Nr XXXVI/314/14 z dnia 9 kwietnia 2014 r.

*Uchwała XXXI/267/17 (12 za/0 przeciw/0 wstrzymał się) w sprawie 
aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla Gminy Izabelin”. Przyjęcie uchwały nie rodzi konsekwen-
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cji finansowych dla budżetu gminy. Zadania zawarte w „Projekcie założeń 
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Izabelin na lata 2017-2020 z perspektywą do 2032 r. - aktualizacja”, 
są zaplanowane do realizacji w innych, obowiązujących dokumentach gminy.

*Uchwała XXXI/268/17 (12 za/0 przeciw/0 wstrzymał się) w sprawie 
wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów nie-
stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych we wsi Izabelin B. Na 
podstawie uchwały Nr VI/35/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 06.05.2015 r. 
prowadzone są zaawansowane prace nad aktualizacją miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego wsi Izabelin B. Teren objęty opracowaniem 
zdominowany jest przez grunty leśne. Większość tych gruntów w obowią-
zujących planach miejscowych wsi Izabelin B przeznaczona jest pod zabu-
dowę jednorodzinną, na podstawie uzyskanych na etapie sporządzania pla-
nów zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne (dalej 
„zgody leśne”) wydawanych obecnie przez Marszałka Woj. Mazowieckiego. 
Wydanie zgody leśnej poprzedza uzyskanie decyzji Starosty warszawskie-
go zachodniego w sprawie pozbawienia charakteru lasów ochronnych, która 
z kolei poprzedzona jest uchwałą Rady Gminy dotyczącą wyrażenia opinii  w  
sprawie pozbawienia charakteru ochronnego lasów. Należy w tym miejscu 
wyjaśnić, że, lasy zlokalizowane na działkach znajdujących się w odległości 
10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tyś. mieszkań-
ców zaliczone zostały do lasów ochronnych – na mocy art. 11 ust. 2 pkt 1 
nieobowiązującej dziś ustawy z dnia 26.03.1982 r. o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych (Dz. U. Nr 11, poz. 79 z późn. zm). 

Ustawa z dnia 28.09.1991 r. o lasach w art. 77 utrzymała charakter ochronny 
w stosunku do lasów, zaliczonych do lasów ochronnych na podstawie ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 1982 r. Lasy zaliczone do tej kategorii 
obejmują więc grunty będące przedmiotem projektu planu mpzp wsi Izabelin 
B.W toku zaawansowanych już prac nad nowym planem miejscowym dla 
wsi Izabelin B stwierdzono, że 15 działek, które zlokalizowane są w zurba-
nizowanym kompleksie wsi, nie posiadają pełnego prawa do zabudowy, ze 
względu na brak ww. zgód leśnych. Na przedmiotowych działkach znajdują 
się fragmenty użytków leśnych (Ls), które wymagają tzw. „odlesienia”. Po-
wyższe możliwe jest tylko i wyłącznie w trybie zmiany planu miejscowego. 
Brak „odlesienia” przedmiotowych fragmentów użytków Ls oznaczałby ko-
nieczność przeznaczenia tych fragmentów działek pod funkcje lasu, tj. bez 
prawa zabudowy. Oznaczałoby to, że działka miałaby dwie funkcje: zabudo-
wy jednorodzinnej (MN) oraz zieleni leśnej (Ls), co w dużej mierze utrud-
niałoby zainwestowanie działki. W prowadzonej aktualizacji planu miejsco-
wego, w stosunku do ww. fragmentów działek leśnych, planowane jest,  na 
podstawie art. 7  ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909, z późn. zm.) wystąpienie do Marszałka 
Woj. Mazowieckiego (jako organu właściwego), o uzyskanie zgody na zmia-
nę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną. Jednym z warunków poprzedzających wystąpienie 
o uzyskanie „zgody leśnej” jest pozbawienie charakteru lasów ochronnych 
gruntów leśnych znajdujących się na wnioskowanych działkach. Powyższe, 
zgodnie z art. 16 ust. 1 a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 
2017, poz. 788) leży w kompetencji Starosty. 

Do wniosku Wójta w sprawie pozbawienie charakteru ochronnego gruntów 
leśnych załącza się obligatoryjnie pisemną zgodę wszystkich właścicieli dział-
ki oraz stosowną uchwałę Rady Gminy opiniującą pozbawienie lasu, charak-
teru ochronnego. Po uzyskaniu stosownej decyzji Starosty Warszawskiego 
Zachodniego, możliwe będzie wystąpienie Wójta do Marszałka Woj. Mazo-
wieckiego, w sprawie udzielenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów 
leśnych na cele nieleśne, tj. pod zabudowę jednorodzinną na działkach le-
śnych (zgoda leśna).

Mając na uwadze powyższe, Wójt Gminy Izabelin wystąpił pisemnie do wła-
ścicieli działek objętych projektem uchwały o wyrażenie zgody na pozba-
wienie statusu ochronnego lasów znajdujących się na działkach. Do dnia 
20.10.2017 r. trwa zbieranie zgód na pozbawienie statusu ochronnego lasów 
zlokalizowanych na ww. działkach. Do dnia 17.10.2017 r. właściciele dwóch 
działek nie wyrazili zgody na pozbawienie charakteru lasów ochronnych, 
dlatego projektem uchwały objęte zostało 13 działek. Działki wymienione 
w niniejszym projekcie uchwały, w stosunku, do których w terminie do dnia 
20.10.2017 r. właściciele nie dostarczą zgód na zniesienie ochronności lub 
odmówią zainteresowania przedmiotową procedurą zostaną wyeliminowane 
z projektu uchwały w dniu 23.10.2017r. poprzez propozycję autopoprawki. 

Łączna powierzchnia gruntów leśnych, o których mowa w projekcie uchwały,  
planowanych do pozbawienia statusu ochronnego wynosi 0,9089 ha. Uchwa-
ła w przypadku podjęcia, zostanie niezwłocznie przekazana ze stosownym 
pismem i kompletem zgód Staroście warszawskiemu zachodniemu z prośbą 
o wydanie stosownej decyzji. 

Podjęcie przedmiotowej uchwały, na najbliższej sesji Rady Gminy pozwoli 
na szybsze uzyskanie stosownych decyzji – Starosty i Marszałka a następnie 
przejście do kolejnych etapów procedury planistycznej, tj. opinii i uzgodnień 
projektu planu przez właściwe organy i instytucje a następnie wyłożenie pro-
jektu planu do publicznego wglądu. Należy podkreślić, że decyzja o możli-
wości wprowadzenia do projektu planu zabudowy na fragmentach działek 
leśnych objętych wnioskiem (po uzyskaniu pozytywnej decyzji Starosty), 
pozostaje, bez wpływu Wójta Gminy Izabelin. Decyzje wydaje Marszałek 
woj. mazowieckiego po zasięgnięciu opinii Izby Rolniczej. Pozytywna decy-
zja Marszałka, pozwala na wprowadzenie funkcji zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej na działkach leśnych do projektu planu miejscowego  a na-
stępnie, jego dalsze procedowanie w myśl art. 17 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017, poz. 
1073 z późn. zm.). 

Przedmiotowa uchwała jest zgodna z polityką przestrzenną Gminy Izabelin, 
wyrażoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego, zatwierdzonego uchwałą Nr XXIX/240/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 
03.07.2013 r. Dodatkowo należy nadmienić, że na podstawie analogicznej 
uchwały Rady Gminy Izabelin Nr  XXV/203/17 z dnia 26.04.2017 r. została uzy-
skana stosowna zgoda Starosty na zniesienie ochronności, dla innych trzyna-
stu działek położonych na terenie wsi Izabelin B o łącznej powierzchni 1,33 ha.                                                                                                                                             
Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za 
celowe.

*Uchwała XXXI/269/17 (12 za/0 przeciw/0 wstrzymał się) w sprawie 
przyjęcia protokółu kontroli Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z paragrafem 83 
ust.2 Statutu Gminy Izabelin (Uchwała NR XXII/175/17 Rady Gminy Izabelin 
z dnia 8 lutego 2017r.), protokół kontroli jest przedstawiany Radzie, która 
podejmuje uchwałę o jego przyjęciu lub odrzuceniu.

*Uchwała XXXI/270/17 (9 za/0 przeciw/3 wstrzymał się) w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Laski, część E. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski część E, spowodowane 
jest głównie wnioskiem właścicieli działek w zakresie zmiany funkcji terenu 
oraz analizy układu komunikacyjnego do obsługi przedmiotowych terenów. 
Obszar objęty uchwałą położony jest w rejonie wjazdu z ul. 3 Maja na ul. 
Podleśną w Laskach i obejmuje powierzchnię ok. 1,05 ha. Obecnie na obsza-
rze tym obowiązuje „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi 
Laski część B”, zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XLIV/284/2001 
z dnia 07 listopada 2001 roku, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego Nr 263/2001 z dn. 06.12.2001 r. poz. 6212, prze-
znaczonym pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, infrastrukturę i zie-
leń izolacyjną. 

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, Wójt gminy Izabelin wykonał analizę zasad-
ności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru wsi Laski, część E. działek położonych przy ulicy 
Podleśnej. Analiza wykazała zasadność przewidywanych aktualizacji ustaleń 
obowiązujących na tym terenie miejscowych planów z ustaleniami Studium 
jak również z przepisami. 

Aktualizacja granic terenów o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach za-
gospodarowania oraz zasad kształtowania ładu przestrzennego i zabudowy 
będzie służyła uporządkowaniu struktury przestrzennej omawianego obszaru 
w tym  poprawie struktury sieci komunikacyjnej. W związku z powyższym 
podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione. Po podjęciu uchwały Wójt Gmi-
ny Izabelin poinformuje w prasie miejscowej, na tablicach ogłoszeń oraz na 
stronach internetowych gminy o podjęciu uchwały oraz o możliwości skła-
dania wniosków do projektu planu, równolegle Wójt Gminy Izabelin dokona 
wyboru wykonawcy. Po opracowaniu projekt planu zostanie poddany opiniom 
i uzgodnieniom z organami i instytucjami wskazanymi w ustawie z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a następnie 
wyłożony do publicznego wglądu. 

IM
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SPORT

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ 

TENISA 
STOŁOWEGO

2 grudnia 2017 r. (sobota) godz. 10:00
sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej 

przy ul. 3 Maja 49 w Izabelinie
Kategorie:
• MŁODZICY 8 -12 lat
• JUNIORZY 13 -18 lat
• OPEN 
• „RODZINA” - drużyna dwuosobowa 
składająca się z dwóch członków 
jednej rodziny bez ograniczeń 
wiekowych

Zgłoszenia do 28 listopada 
do godziny 15:00 na adres: 
sport@centrum.izabelin.pl 

lub w sekretariacie Centrum Kultury Izabelin 
(liczba miejsc ograniczona).

Szczegółowe informacje w regulaminie turnieju
zamieszczonym na stronie: www.centrum.izabelin.pl

CENTRUM KULTURY IZABELIN zaprasza na 

LODOWISKO
16 grudnia (sobota) planowane jest otwarcie lodowiska przy Szkole 

Podstawowej ul. 3 Maja 49. Lodowisko będzie czynne od ponie-
działku do piątku w godzinach 9:00-15.00 (dla szkoły) (przerwa tech-
niczna: 15.00-15.45) 15.45-20.00, a w sobotę i niedzielę 11.00-20.00 
(przerwa techniczna: 15.00-15.45). Zapraszamy z własnymi łyżwami. 
Regulamin lodowiska dostępny na stronie Centrum Kultury Izabelin 
w zakładce Sport i Rekreacja. Wstęp na lodowisko bezpłatny. 

Bronia Bieńkowska

FITNESS
Rada sołecka wsi Laski zaprasza mieszkańców gminy, w każdy 

czwartek o godzinie 18:00 na „Elastyczny Fitness” do Przed-
szkola Gminnego w Laskach. Zajęcia prowadzi trener personalny 
Kacper Błaszczyk. Treningi mają na celu min. stabilizację, rozcią-
ganie mięśni oraz wzmocnienie kręgosłupa. Więcej informacji na 
stronie FB Sołectwo Laski. 

Bronia Bieńkowska

KONDYCJA/ 
SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA
Dla wszystkich chętnych w okresie jesienno-zimowym, w każdą 

niedzielę o godzinie 8:00 w szkole podstawowej w Izabelinie, na 
dużej sali gimnastycznej odbywa się trening kondycyjny, ogólnoro-
zwojowy z trenerem personalnym. Po treningu dla chętnych możli-
wość wybiegania w terenie. W treningu uczestniczy lokalna grupa 
biegowa Izabelin na Start. Zajęcia bezpłatne. 

Bronia Bieńkowska
JOGA TWARZY 

warsztaty  
To naturalny, tani, bezpieczny, sku-
teczny sposób na to aby nie wy-
glądać na swoje lata. Promienista, 
zrelaksowana twarz odejmuje lat. 
Na warsztatach nauczysz się jak 
włączyć ćwiczenia w codzienność 
i już po kilku tygodniach z uśmie-
chem zbierać komplementy.

Joga twarzy to nie tylko ćwiczenia, 
które pomogą nam wzmocnić mię-
snie twarzy, ale także nauka masa-
żu, oddechu, akupresury. Wraz ze 
sposobami na relaks i wyciszenie 
daje nam narzędzia do zadbania o 
siebie. Codzienne pielęgnacja sta-
je się naszym rytuałem a później 
nawykiem. Nawykiem który poko-
chasz i którego działanie będziesz 
doceniać dzień po dniu. 

Najważniejszą osobą do Kochania jesteś Ty sama. Dbając o siebie, dbasz o innych.

ODERWIJ SIĘ OD PIEROGÓW I ZRÓB COŚ DLA SIEBIE
9 grudnia 2017 g. 17.00 / 9 stycznia 2018 g. 17.00

60 zł / 75 min     Centrum Kultury Izabelin      zapisy: 22 752 68 00

Agnieszka Kobylańska 
certyfikowana instruktorka
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MIKOŁAJKOWY TURNIEJ 

TENISA 
STOŁOWEGO

2 grudnia 2017 r. (sobota) godz. 10:00
sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej 

przy ul. 3 Maja 49 w Izabelinie
Kategorie:
• MŁODZICY 8 -12 lat
• JUNIORZY 13 -18 lat
• OPEN 
• „RODZINA” - drużyna dwuosobowa 
składająca się z dwóch członków 
jednej rodziny bez ograniczeń 
wiekowych

Zgłoszenia do 28 listopada 
do godziny 15:00 na adres: 
sport@centrum.izabelin.pl 

lub w sekretariacie Centrum Kultury Izabelin 
(liczba miejsc ograniczona).

Szczegółowe informacje w regulaminie turnieju
zamieszczonym na stronie: www.centrum.izabelin.pl

CENTRUM KULTURY IZABELIN zaprasza na 

WYPRZEDAŻ 
GARAŻOWA 

ORAZ

KIERMASZ 
ŚWIĄTECZNY 

RĘKODZIEŁO:

•  ozdoby świąteczne 
• stroiki 
•  bombki 

• upominki 

W CENTRUM KULTURY IZABELIN

 
9 grudnia 2017 

g.10.00-14.00
opłata dla sprzedających: 10 zł

ŚWIĄTECZNY
KONCERT
STUDIA
PIOSENKI
17 grudnia 2017 g.16.00

WSTĘP WOLNY

SUKCESY MŁODYCH KARATEKÓW

Dnia 28 października adepci Mazowieckiej Szkoły Walk Ka-
rate-Do Kuma-De brali udział w XIII Pucharze Polski Dzie-

ci w Otwocku. 

14-osobowa reprezentacja sekcji z Izabelina i Sochaczewa pod okiem 
trenerów: Dominika Seroka i Piotra Słaby spisała się rewelacyjnie zdo-
bywając aż 9 medali (4 złote, 3 srebrne i 2 brązowe) oraz zajmując 
3 miejsce w klasyfikacji generalnej klubów biorących udział w Imprezie. 
XIII Puchar Polski Dzieci został objęty patronatem przez Polski Związek 
Karate (Związek Karate Olimpijskiego).

Niespełna miesiąc później przed zawodnikami z Mazowieckiej Szkoły 
Walk kolejne zadanie. Karatecy z Izabelina i Sochaczewa przystąpili do 
Otwartego Turnieju Karate o Puchar Wójta gminy Sochaczew, który 
odbył się 19 listopada w Szkole Podstawowej w Wymysłowie. W Tur-
nieju wzięły udział 3 Kluby: Tora Grodzisk Mazowiecki, Karateka Mila-
nówek oraz Mazowiecka Szkoła Walk Izabelin i Sochaczew. Karatecy 
Mazowieckiej Szkoły Walk jak zawsze spisali się znakomicie zajmując 
pierwsze miejsce w klasyfikacji klubowej z dorobkiem 33 medali i tym 
tytułem wygrywając puchar Wójta Gminy Sochaczew. 

Przed Naszymi Karatekami już niebawem kolejne wyzwanie! 
16 grudnia w Centrum Kultury Izabelin odbędzie się Otwar-
ty Turniej Mikołajkowy w Karate. Młodzi adepci zmierzą się 
w konkurencjach technicznych oraz konkurencjach walki. 
Emocje gwarantowane. Zapraszamy serdecznie.

Dominik Seroka
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KULTURA

W sobotni wieczór 19 listopada br. na scenie Centrum 
pojawił się zespół Plateau. Trzech młodych muzyków 

(Michał  Szulim, Karol Kowalczyk i Marcin Lizak) stworzyło 
na scenie niepowtarzalną atmosferę oraz  kameralny, a na-
wet wręcz rodzinny klimat. Artyści w swoich własnych nie-
powtarzalnych aranżacjach wykonali piosenki Marka Gre-
chuty, Marka Jackowskiego i Leonarda Cohena. 

I choć tych  wielkich  wokalistów  nie ma już wśród nas, to ich 
piosenki  są nadal bardzo żywe, znane i lubiane. Szczególnie utwo-
ry tego pierwszego, Mistrza Grechuty zapadły wszystkim w pamięć, 
czego dowodem było wspólne śpiewanie. Wśród jego piosenek zna-
lazły się m.in. Będziesz moją panią, Wiosna, ach to ty, Dzikie wino 
czy Dni których nie znamy.  

Przecudne były też polskie tłumaczenia piosenek Leonarda Cohena. 
W wykonaniu artystów usłyszeliśmy: Ona jest, Tańczmy i Hej, skarbie. 
I to one zrobiły na mnie szczególne wrażenie. W całości będzie można 
je usłyszeć na szóstej płycie zespołu, która ukaże się w 2018 roku. 

WIECZÓR ZADUSZKOWY Z ZESPOŁEM PLATEAU 

Marek Jackowski był przyjacielem chłopaków i to właśnie dla nie-
go zaśpiewali: Oprócz błękitnego nieba oraz Małe kina. Publiczność 
usłyszała też piosenki  własne grupy Plateau, które przyciągały uwa-
gę subtelnymi i mądrymi tekstami wokalisty Marka Szulima oraz 
świetną, wpadającą w ucho muzyką.  

Zespół ma już na swoim koncie 5 płyt i ponad 700 zagranych kon-
certów. Utwory Poranna kawa, Jeszcze, Najbardziej, Ja będę czekał, 
Nic nie pachnie jak Ty czy Bajka dla Ciebie wzbudziły owacje na 
stojąco. A utwór Niebezpiecznie piękny świt dotarł do pierwszych 
miejsc kilkudziesięciu list przebojów w całej Polsce. Podczas wieczo-
ru było dużo pozytywnej energii, która jest połączeniem niezwykłej 
wrażliwości, doskonałego kontaktu z publicznością i elementów ka-
baretowych. 

A na koniec można było usłyszeć kilka bisów, zakupić płyty z auto-
grafami członków zespołu czy zrobić sobie pamiątkową fotkę. Na po-
nowne spotkanie z zespołem zapraszamy już w czerwcu 2018 roku.

Iwona Mazurek, fot. J. Marciniak

BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
31 października br. dzieci wraz z Rodzicami i Organizatora-
mi spotkali się po południu na sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół w Izabelinie przy ul. 3 Maja, by wspólnie bawić się 
i świętować w wigilię Dnia Wszystkich Świętych. 

Wspólna zabawa, której pomysłodawcą w 2014 r. w naszej parafii 
był ks. Jerzy Jastrzębski minęła w radosnej, szczęśliwej atmosferze. 
Przybyli na nią święci i błogosławieni, a nad wszystkimi czuwali Na-
uczyciele i Rodzice. Sala przystrojona została koszulkami ozdobiony-
mi przez uczniów szkoły. Wszystkim, którzy przyczynili się do przygo-
towania i organizacji balu - dziękujemy i już dzisiaj zapraszamy - jak 
Pan Bóg pozwoli - na wspólną zabawę za rok! 

MK

fot. ks. Jerzy Jastrzębski 

tekst z: www.swfranciszek.pl
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WIECZORY Z KULTURAMI ŚWIATA

WIECZÓR 
WENEZUELSKI

2 grudnia 2017   

godz. 17.00  / bilety: 25 zł

Centrum Kultury Izabelin

• wystawa zdjęć „MAGIA WENEZUELI” 
Ryszarda Sobolewskiego 
objęta patronatem Ambasady Wenezueli

• występ zespołu 
z Ameryki Łacińskiej 
„SAMBA SHOW” 
• degustacja drinków 
i kuchni wenezuelskiej

KULTURA




 
zapraszają na 

świąteczny program teatralny dla dzieci 
 

„Duch świąt” 

 








Data: 
 
Miejsce: 

 
 
Występują: 
Justyna Baran 
Urszula Machnik 
Janusz Baran

6 grudnia 2017 g. 16.30
Centrum Kultury  Izabel in

wstęp wolny

MIKO
ŁAJKI

WYSTAWA IKON IZABELIŃSKICH ARTYSTÓW
Dobre Miejsce (Chrześcijańskie Centrum 
Kultury) zaprasza na niezwykłą wysta-
wę ikon pod nazwą „Izabelińska Szkoła 
Ikony”. Organizatorem wystawy jest Fun-
dacja im. Ks. Aleksandra Fedorowicza 
„Przyjaciele Alego” z Izabelina. Prace 
swoje przedstawią znani i cenieni w sztu-
ce ikonopisania artyści - Urszula Żakow-
ska, Elżbieta Cyganek, Dorota Szymczak 
i Gabriel Garstka.

Izabelińska szkoła Ikony jest duchową spu-
ścizną tego kim był i co czynił ks. Aleksan-
der Fedorowicz. Dzięki dziełom zmarłego 
w opinii świętości pierwszego Proboszcza, 
w parafii na skraju Puszczy Kampinoskiej, 
nie tylko żywa jest wrażliwość na ludzką biedę 
i cierpienie, ale także na poczucie piękna transcendentnego.

Część z wystawionych prac, a także ich reprodukcje będzie można 
nabyć!

Serdecznie zapraszamy na WERNISAŻ w dniu 3 grud-
nia o godz. 14:00 - będzie to niepowtarzalna okazja 
by spotkać się i porozmawiać z artystami, bezpośred-
nio zakupić prace.
Dobre Miejsce ul. Dewajtis 3 wej. A; Galeria Krużganek
Wstęp wolny, codziennie w godz. 8-20
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Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY

wystawy

2 grudnia 2017 godz. 17.00
Wieczór Wenezuelski
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin
bilety: 25 zł

6 grudnia 2017 godz. 8.00
Filharmonia Narodowa
„Król Midas w rękach Bogów”
Koncert dla uczniów SP w Izabelinie
Centrum Kultury Izabelin

9 grudnia 2017 godz. 17.00
Koncert jazzowy „Old timers”
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 20 zł

17 grudnia 2017 godz. 16.00
Świateczny Koncert Studia Piosenki
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

31 grudnia 2017 godz. 20.00
Wielka Musicalowa Gala Sylwestrowa 
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 130 i 90 zł

muzyka
2 grudnia 2017 godz. 10.00
Mikołajkowy turniej tenisa stołowego
sala gimnastyczna przy Szkole podstawowej 
w Izabelinie ul. 3 maja 49 
(informacje w Centrum Kultury Izabelin)

16 grudnia 2017 godz. 10.00-14.00 
Mikołajkowy Turniej Karate
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

sport

literatura

zajęcia cykliczne dla dzieci

20 grudnia 2017 godz. 
18.00
Warsztaty Funiversity – 
„Kwasy i zasady”
Centrum Kultury Izabelin, 
bilety: 20 zł

15 grudnia 2017 godz. 17.30
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 

29 listopada 2017 godz. 16.00
Spotkanie z cyklu Czytamy Dzieciom.
 „Edzio. Przyjęcie w blasku księżyca” 
Marc Boutavant
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie

od 15 listopada 2017 
Wystawa prac malarskich 
Małgorzaty Oborskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie 

UTW
4 grudnia 2017 
godz. 10.00 SZTUKA UŻYTKOWA 
„Klejnoty Nomadów – biżuteria Turkmenów”  
Karolina Krzywicka
godz.11.00 Warsztaty bożonarodzeniowe BUTW cz. 1
Centrum Kultury Izabelin

11 grudnia 2017 
godz. 10.00 ENERGIA I ŚRODOWISKO 
„Odnawialne a nieodnawialne źródła energii”
Krzysztof Figarski 
godz. 11.00 Warsztaty bożonarodzeniowe BUTW cz. 2 

14 grudnia 2017 
godz. 10.45 HISTORIA SZTUKI 
„Fundament. Piękno Grecji i potęga Rzymu” 
Daniel Artymowski
ZAMEK KRÓLEWSKI 

18 grudnia 2017 
godz. 10.00 BIOGRAFIE 
 „Św. Mikołaj z Miry” – Jadwiga Migdał 
godz. 11.30 Spotkanie wigilijne BUTW 
Centrum Kultury Izabelin

kabaret
16 grudnia 2017 godz. 18.00
„Kabaret pod wyrwigroszem”
Centrum Kultury Izabelin
bilety: 55 i 45 zł

9 grudnia 2017 godz. 12.00
Gordonki - klarnet
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 15 zł

teatr
6 grudnia 2017 godz. 16.30
„Duch świąt” 
przedstawienie dla dzieci
Centrum Kultury Izabelin
wstęp wolny

11 grudnia 2017 - 5 stycznia 2018
Ogólnopolska Wystawa 
Karykatury 
i Rysunku Satyrycznego
TEATR 
Stowarzyszenie Polskich Arty-
stów Karykatury
hol Centrum Kultury Izabelin

inne
9 grudnia 2017 godz. 10.00 
Wyprzedaż garażowa oraz kiermasz świąteczny
Centrum Kultury Izabelin
sprzedający: 10 zł, kupujący: wstęp wolny

1-11 grudnia 2017
Magia Wenezueli
wystawa zdjęć podróżnika 
- Ryszarda Sobolewskiego
hol Centrum Kultury Izabelin
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FILMY DLA DZIECI

2 grudnia 2017 godz. 11.00 
Owce w sieci odc. 5 - Dziewięćdziesiąt dziewięć
film edukacyjny, reż. J. Baran, 3 min
Ratujmy Mikołaja!
reż. A. Seelman, L. Joosen, od 7 lat, 80 min

9 grudnia 2017 godz. 11.00 
Owce w sieci odc. 6 - Zemsta
film edukacyjny, reż. J. Baran, 3 min
Królowa Śniegu
reż. W. Barbe, M. Swiesznikow, od 5 lat, 63 min

16 grudnia 2017 godz. 11.00 
Owce w sieci odc. 7 - Bekanie
film edukacyjny, reż. J. Baran, 3 min
Królowa Śniegu 2 reż. A Tsitsilin, od 5 lat, 65 min

23 grudnia 2017 godz. 11.00 
Owce w sieci odc. 8 - Papla 
film edukacyjny, reż. J. Baran, 3 min
Renifer Niko ratuje brata
reż. J. Lerdam, K. Juusonen, wiek b/o, 63 min

30 grudnia 2017 godz. 11.00 
Owce w sieci odc. 9 – Mała miss
film edukacyjny, reż. J. Baran, 3 min
Baranek Shaun
reż. R. Starzak, M. Burton, od 7 lat, 81 min

FILMY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

1 grudnia 2017 godz. 18.00 
Nauczycielka 
reż. J. Hrebejk, od 16 lat, 98 min

2 grudnia 2017 godz. 16.00 
Stare grzechy mają długie cienie
reż. A. Rodriquez, od 12 lat, 93 min

5 grudnia 2017 godz. 18.00
Pitbul. Niebezpieczne kobiety
reż. P. Vega, od 18 lat, 129 min

Kino za Rogiem

6 grudnia 2017 godz. 18.00
Uwolnić Mikołaja
reż. Ch. Smith, od 7 lat, 83 min

8 grudnia 2017 godz. 18.00 
Eksmisja  
reż. F. A. Malinowski, od 12 lat, 62 min

9 grudnia 2017 godz. 16.00 
Uwolnić Mikołaja!
reż. Ch. Smith, od 7 lat, 83 min

12 grudnia 2017 godz. 18.00 
Listy do M. 2
reż. M. Dejczer, od 12 lat, 104 min

15 grudnia 2017 godz. 18.00 
Frantz  
reż. F. Ozon, od 12 lat, 112 min

16 grudnia 2017 godz. 16.00 
Akeelah i jej nauczyciel
reż. D. Atchison , od 12 lat, 108 min

19 grudnia 2017 godz. 18.00 
Listy do M. 2
reż. M. Dejczer, od 12 lat, 104 min

22 grudnia 2017 godz. 18.00 
Boże Narodzenie
reż. Ch. Carion 12 lat, 110 min

23 grudnia 2017 godz. 16.00 
Sarila 
reż. N. F. Savard, od 5 lat, 89 min

29 grudnia 2017 godz. 18.00 
Cały ten cukier
reż. D. Gameau, od 12 lat, 97 min

30 grudnia 2017 godz. 16.00 
Lolo reż. J. Delpy, od 16 lat, 95 min
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PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

KARTY HISTORIIREKLAMY

MIEJSCE 

NA TWOJĄ 

REKLAMĘ

OGŁOSZENIE

Zaopiekuję się 

starszą osobą lub 

dzieckiem, 

dyspozycyjna, 

z doświadczeniem

tel. 500-421-052
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Internet światłowodowy

tel. 512 767 208
www.kampinostelco.pl

•	

•	 wywóz odpadów poremontowych, gabarytowych
•	 sprzątnie terenu
•	 wykaszanie trawy, wycinka drzew

tel.22 722 78 35 , 600 94 33 34 , 606 43 33 37
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KARTY HISTORIIREKLAMY

Nowy numer centrali telefonicznej CENTRUM KULTURY IZABELIN: 22 752 68 00

ul. Poniatowskiego 1
05-080 Izabelin

tel.: 731 850 360
muminek@poczta.onet.eu

Zapraszamy:
pon.- pt.- 11.00-19.00
sobota 10.00-14.00

-
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Wstęp biletowany - 20 zł

Organizator Współorganizator

9 grudnia 2017 r., sobota, godz. 17:00 
Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21

Mark Shepherd /trąbka/
Zbigniew Konopczyński /puzon/
Janusz Kwiecień /klarnet/
Paweł Tartanus /banjo, vocal/
Wojciech Kamiński /fortepian/
Andrzej Zielak /kontrabas/
Bogdan Kulik /perkusja/

Adam Ferch – prowadzenie koncertu

OLD TIMERSOLD TIMERS

Centrum Kultury Izabelin
31 grudnia 2017 g. 20.00

bilety: 130 zł i 90 zł
toast szampanem

reżyseria  / inscenizacja / choreografia / kostiumy:  Małgorzata Obłój

WIELKA MUSICALOWA

GALA
SYLWESTROWA

Obsada:
Małgorzata Obłój / Hanna Karasińska / Izabela Rudnicka / Agnieszka Przygocka / Arleta Strągowska / 

Julita Kożuszek-Borsuk / Michał Gucma / Kamil Polonis / Damian Zaborowski / Karolina Ciepłowska / 
Magdalena Olszewska / Anna Szklar / Katarzyna Matusiak / Aleksandra Usowicz   / Konrad Słodowicz / 

Michał Jaszczuk / Magdalena Gruba / Adrianna Kasprzak / Marzena Cylwik / Michał Cylwik / 
Barbara Gmyrek / Aleksandra Mech / Zuzanna Kucharczyk / Klaudia Szyćko / 

Bartosz Wocial / Patryk Adamkiewicz

16 grudnia 2017 / godz.18.00
bilety: 55 zł i 45 zł

Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21


