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W SKRÓCIE

MŁODZI DLA MŁODYCH  
uzależnienia w kadrze

Fundacja im. Ks. Aleksan-
dra Fedorowicza „Przy-

jaciele Alego” poszukuje 
młodych, zdolnych i kre-
atywnych ludzi z ciekawy-
mi pomysłami, którzy jako 
wolontariusze zaangażowa-
liby się w jeden z przyszło-

rocznych projektów Fundacji – realizację 
filmu o uzależnieniach, ich przyczynach, 
przeciwdziałaniu oraz skutkach. Film adre-
sowany będzie do młodzieży, która w dzi-
siejszym, konsumpcyjnym i zabieganym 
społeczeństwie narażona jest na różnego 
rodzaju uzależnienia m.in. od alkoholu, 
narkotyków, internetu, pornografii.

Zespół chętnych osób pod kierunkiem do-
świadczonego reżysera Jacka Bąka („Do-
browolnie za Ural”; „Rozbłysło światło 
miłosierdzia za sprawą siostry Faustyny”; 
„Polskie Ojczyzny 2012”) oraz nauczycie-
la języka angielskiego Pawła Stawskiego 
z Izabelina rozpocząłby pracę w najbliż-
szym czasie pisząc wspólnie scenariusz 
i ramowy schemat filmu, a także zapra-
szając innych twórców do jego realizacji.

Spędzony razem czas zaowocowałby po-
wstaniem filmu, dzięki któremu młody od-
biorca pogłębiłby wiedzę na temat działania 
procesu uzależnień oraz poznał katastrofal-
ne skutki tej choroby zarówno u osób nią 
dotkniętych jak również ich najbliższych. 
Przesłaniem filmu byłaby nadzieja na wyj-
ście z każdego uzależnienia dzięki miłości, 
cierpliwości i konsekwencji. 

Ks. Aleksander Fedorowicz – pierwszy 
proboszcz Parafii św. Franciszka z Asyżu, 
duchowy ojciec i przyjaciel dzieci, mło-
dzieży, małżeństw, osób starszych, samot-
nych i cierpiących przez lata swojej ziem-
skiej służby pomagał m.in. uwikłanym 
w różnego rodzaju zniewolenia i uzależ-
nienia. Dzięki jego trosce, dyskretnej po-
mocy i wsparciu wiele osób podźwignęło 
się z kajdan uzależnienia zaczynając życie 
w prawdzie i wolności dzieci Bożych.

Jeżeli czujesz w swoim sercu natchnienie, by 
pomóc przy realizacji filmu… Jeżeli chcesz 
zaangażować się w dzieło, które pomoże 
choćby jednej osobie trwającej w nałogu… 
Jeżeli chcesz poprzez wspólną pracę zdobyć 
nowe doświadczenia i poznać interesujące 
osoby… Jeżeli chcesz nawiązać i pogłębić 
relacje rówieśnicze – zadzwoń lub napisz.

Czekamy na Ciebie!

ROZBUDOWA OŚRODKA ZDROWIA 
W IZABELINIE

Trwają roboty budowlane, polegające na rozbudowie Ośrodka Zdrowia w Izabelinie, 
obejmujące wykonanie trzykondygnacyjnego budynku wraz z łącznikiem do istnie-

jącego budynku, o łącznej kubaturze 3 395,64 m3 (powierzchnia użytkowa 908,63 m2) 
oraz zagospodarowanie terenu. Wykonawca, firma SYLEN Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością sp.k. z Warszawy, realizuje obecnie prace murarskie na drugiej kondy-
gnacji budynku. Umowa przewiduje zakończenie inwestycji do 30 września 2018 r., a jej 
wartość to ponad 3,5 mln zł.

 Tekst i fot. Lech Sikorski 
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

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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NOWY DZIEKAN 
DEKANATU LASECKIEGO

Ks. kanonik Grzegorz Jankowski z Parafii pw. Mat-
ki Bożej z Guadelupe w Laskach został wybrany 

na nowego Dziekana w Dekanacie Laseckim. 

Nowi dziekani są wybierani na 5 letnie kadencje, 
która w archidiecezji warszawskiej rozpoczyna się 
na lata 2017-2022. Nowi dziekani, wicedziekani 
i ojcowie duchowni dekanatów archidiecezji war-
szawskiej objęli swoje funkcje 2 grudnia, a dekrety 
odebrali z rąk metropolity w Świątyni Opatrzności. 
Nowi kapłani objęli urząd dziekana w pięciu z jede-
nastu dekanatów warszawskich: w dekanacie sta-
romiejskim, środmiejskim, ursynowskim i wolskim 
oraz dziesięciu spośród czternastu dekanatów 
pozawarszawskich. W pozostałych kard. Kazimierz 
Nycz na urząd dziekana mianował kapłana, który 
pełnił ten urząd już w poprzedniej kadencji. 

DEKANAT LASECKI
Dziekan: Ks. kanonik Grzegorz Jankowski
Wicedziekan: Ks. Zdzisław Słomka SAC
Ojciec duchowny: Ks. kanonik Marian Rowicki

• W Kościele - dziekan to współpracownik bi-
skupa diecezjalnego, przełożony proboszczów 
z dziesięciu parafii czyli dekanatu.  

• Archidiecezja warszawska podzielona jest na 
25 dekanatów

Dotychczasowy dziekan ks. Grzegorz Kozicki 
proboszcz parafii w Starych Babicach zakończył 
drugą kadencję, w związku z tym został wybra-
ny nowy dziekan.

Tekst i fot. IM

PRACOWITY WEEKEND DLA WOLONTARIUSZY 
ZE „SZLACHETNEJ PACZKI”

W całym kraju (również u nas) grudzień to finał „mądrej pomocy” zapoczątkowa-
nej kilkanaście lat temu przez ks. Jacka Stryczka.

Weekend 9-10 grudnia 2017 roku, był finałem pracy Wolontariuszy w ramach „Szlachet-
nej Paczki”. W naszej gminie wolontariusze działali w izabelińskiej szkole podstawowej. 
Mądre podarunki i potrzebne rzeczy miały swój magazyn w budynku szkoły i stąd zo-
stały rozwiezione do potrzebujących rodzin. Warto zaznaczyć, że rejon izabeliński w tym 
roku po raz pierwszy działał samodzielnie (wcześniej razem ze Starymi Babicami). Lider-
ką grupy była Magda Moszczyńska.

Ze strony www.szlachetnapaczka.pl: „SZLACHETNA PACZKA jest obecnie jednym 
z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Wbrew pozorom, nie 
zajmuje się robieniem paczek. Jest oparta na pracy z darczyńcami i wolontariuszami. 
To oni pomagają rodzinom w potrzebie. Wolontariusze szukają rodzin i pracują z nimi. 
Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc. A my tworzymy rozwiązania systemo-
we, dzięki którym konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi.

SZLACHETNA PACZKA to najlepiej zorganizowany projekt społeczny w Polsce. 
W ciągu jednego weekendu milion osób wymienia się rzeczami i całą siłą życzliwo-
ści. Mądrość i nowoczesne technologie. Biedni i bogaci. Media i ukryta bieda. Serce 
i logistyka. SZLACHETNA PACZKA łączy to wszystko.”

Tekst i zdjęcia: MS

WPŁATOMAT JUŻ DZIAŁA
Dnia 12 grudnia 2017 roku na prośbę przedsiębiorców i mieszkańców, z inicjatywy wójta Gminy 

Izabelin Witolda Malarowskiego bankomat PKO BP działający przy Urzędzie Gminy (ul. 3 Maja 42) 
został wymieniony i wzbogacony o dodatkową funkcję wpłaty gotówki. Serdecznie zapraszamy do 
korzystania z tych nowych możliwości.

IM
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Z ŻYCIA GMINY

Nowelizacja ustawy o ewidencji lud-
ności, która będzie obowiązywać od 

1 stycznia 2018 roku utrzymuje bez-
terminowo obowiązek meldunkowy 
pomimo wcześniejszych kampanii me-
dialnych i planów jego likwidacji. No-
welizację uzasadniono faktem, że funk-
cjonowanie obowiązku meldunkowego 
pozwala administracji publicznej lepiej 
wypełniać swoje zadania i obowiązki 
względem obywateli (m.in. realizo-
wać potrzeby oświatowe i zdrowotne), 
a także istotnym znaczeniem z punktu 
widzenia bezpieczeństwa kraju. 

Ułatwieniem w realizacji obowiązku meldun-
kowego po 1 stycznia 2018 r. będzie moż-
liwość zameldowania się przez Internet za 
pośrednictwem platformy ePUAP i specjalnie 
utworzonej do tego celu e-usługi. Zameldo-
wania będzie mogła dokonać każda osoba, 
która posiada profil zaufany ePUAP albo 
kwalifikowany podpis elektroniczny. Dzięki 
tej usłudze będzie można zameldować się 
o dowolnej godzinie, bez wizyty w urzędzie. 
Do chwili obecnej możliwość taka była prze-
widziana tylko do wymeldowania się z miej-
sca pobytu stałego lub czasowego. 

Kolejnym ułatwieniem dla obywateli będzie 
wprowadzenie jednego formularza mel-
dunkowego, który umożliwi  jednoczesne 
zameldowanie się na pobyt stały i wymel-
dowanie z pobytu czasowego lub zameldo-
wanie się na pobyt czasowy i jednoczesne 
wymeldowanie z pobytu stałego. 

Nowe rozwiązania w ustawie o ewidencji lud-
ności sprawią, że obowiązek meldunkowy bę-
dzie łatwiejszy i mniej uciążliwy do spełnienia. 

Przypominamy zarazem, że zgodnie z prze-
pisami prawa obowiązkami każdego miesz-
kańca gminy są:

a) w ciągu 30 dni od dnia zamieszkania 
na terenie gminy, zameldowanie się na 
pobyt stały lub czasowy  w organie tej 
gminy, jako gminy właściwej dla  miejsca po-
łożenia nieruchomości, w której zamieszkuje 
(art. 27 ust. 1 w zw. z  art. 28 ust. 1 ustawy  

z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludno-
ści (Dz. U. z 2016 r., poz. 722, ze zm.); 

b) w ciągu 14 dni od dnia zamieszka-
nia na terenie naszej gminy zgłoszenie 
się do właściwego rejestru usług komunal-
nych w zakresie odbioru odpadów  (art. 6m 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U. z dnia 2016 r., poz. 250, ze zm.);

c) rozliczenie roczne w zakresie podat-
ku od osób fizycznych (PIT) w urzędzie 
skarbowym właściwym dla miejsco-
wości, którą mieszkaniec podał jako 
swoje miejsce zamieszkania, czyli 
miejscowości,  w której przebywa z za-
miarem stałego pobytu, w dniu 31 grud-
nia roku podatkowego, za który dokonywane 
jest  rozliczenie podatkowe (art. 17 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podat-
kowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.);

d) w celu uzyskania czynnego prawa wy-
borczego w wyborach do rady gminy oraz 
na wójta niezbędne jest zarejestrowanie 
mieszkańca w rejestrze wyborczym 
właściwym dla miejsca zamieszkania 
zgodnie z art. 10 w zw. z art. 18 ustawy 
z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 
(Dz. U. z 2011 r., poz. 112,ze zm.).

Zgodnie z szacunkami Policji w gminie Iza-
belin mieszka około 2000 osób nieza-
meldowanych, co powoduje, że nasza 
gmina niepotrzebnie płaci 1 340 000 
zł na rzecz budżetu centralnego w po-
staci Janosikowego, gdyż każdy nieza-
meldowany mieszkaniec zwiększa opłaty na 
rzecz Janosikowego o 670 zł w skali roku. 
Oczekujemy, że wprowadzone ułatwienia 
meldunkowe sprawią, że osoby, które do-
tychczas nie dopełniły obowiązku meldun-
kowego niezwłocznie dokonają zameldowa-
nia w Gminie Izabelin, co będzie korzystne 
zarówno dla nich (usługi komunalne, przed-
szkola, szkoła), dla naszego gminnego bu-
dżetu, jak i dla całej wspólnoty.

Ryszard Haczek
Zastępca Wójta Gminy Izabelin

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY 
UTRZYMANY BEZTERMINOWO !!!

W TEN ŚWIĄTECZNY CZAS, 
NIECHAJ MIŁOŚĆ BĘDZIE W NAS.
 POKÓJ WOKÓŁ NIECH PANUJE, 
A NAD ZŁEM DOBRO KRÓLUJE. 

Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
 WSZELKICH ŁASK BOŻYCH, 

POGODNYCH ZDROWYCH ŚWIĄT
 ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2018 ROKU 

MIESZKAŃCOM HORNÓWKA  
SKŁADA SOŁTYS Z RADĄ SOŁECKĄ.

NA ZBLIŻAJĄCE SIĘ ŚWIĘTA 
BOŻEGO NARODZENIA 

ŻYCZYMY MIESZKAŃCOM LASEK 
I GMINY IZABELIN 

SPOKOJU ORAZ SZCZĘŚCIA, 
RODZINNEJ ATMOSFERY 

ORAZ SAMYCH CUDOWNYCH 
ŚWIĄTECZNYCH CHWIL. 

GDY PIERWSZA GWIAZDKA ZABŁYŚNIE NA NIEBIE, 
NIECH W PAŃSTWA DOMACH ZAGOŚCI RADOŚĆ

 Z PRZEBYWANIA W GRONIE NAJBLIŻSZYCH.
WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA! 

SOŁTYS LASEK I RADA SOŁECKA

INTERWENCJE 
OCHOTNICZYCH STRAŻY 

POŻARNYCH 
w gminie Izabelin 

w listopadzie 2017 r.

W miesiącu listopadzie Ochotnicze Stra-
że Pożarne podejmowały interwencję 

w siedmiu przypadkach. Wymienić należy 
pożar w dniu 1 listopada w Hornówku przy 
ul. Kurowskiego, gdzie płomienie objęły część 
budynku mieszkalnego. Zagrożone pożarem 
były dwie osoby, które na zewnątrz budyn-
ku ewakuowali strażacy. Pierwszej pomocy 
tym osobom udzieliło pogotowie ratunko-
we. W akcji gaśniczej brały udział 4 zastępy 
z OSP w Laskach i Izabelina. OSP w Laskach 
w czterech przypadkach  usunęła zagrożenia  
jakie stwarzały powalone drzewa i gałęzie na 
drogach, napowietrznych przewodach elek-
trycznych na ul. Jana Kazimierza, Szkolnej, 
Ogrodowej, 3 Maja. W dniu 29 listopada br. 
w Laskach przy ul. Brzozowej karetka pogo-
towia ratunkowego zawiesiła się na konarze 
drzewa nie mogąc dalej jechać do miejsca 
przeznaczenia. Przy pomocy sprzętu ratow-
nictwa technicznego, w tym poduszek pneu-
matycznych udzielono skutecznej pomocy. 
W dniu 2 listopada br. zanotowano również 
fałszywy alarm o rzekomym pożarze transfor-
matora w Sierakowie przy ul. Abrahama.

płk  mgr inż. Edward Gierski
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NIECH MOC 
WIGILIJNEGO WIECZORU

PRZYNIESIE SPOKÓJ 
I RADOŚĆ,

NIECH KAŻDA CHWILA 
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

ŻYJE WŁASNYM PIĘKNEM, 
NIECH NOWY 2018 ROK 

OBDARUJE POMYŚLNOŚCIĄ I SZCZĘŚCIEM.

NAJPIĘKNIEJSZYCH, RODZINNYCH ŚWIĄT 
BOŻEGO NARODZENIA

MIESZKAŃCOM IZABELINA B
 ŻYCZĄ:

RADNI:  TERESA SKOWROŃSKA 
TOMASZ URBAŃSKI

SOŁTYS: ELŻBIETA KOWALCZYK
 ORAZ RADA SOŁECKA

W TYM ŚWIĄTECZNYM NASTROJU 
SKŁADAMY 

NAJSERDECZNIEJSZE  ŻYCZENIA WSZELKIEJ 
POMYŚLNOŚCI, 

NIEPOWTARZALNEJ ATMOSFERY,
CIEPŁA ORAZ OBFITOŚCI WSZELKICH DÓBR. 

NIECH RADOŚĆ I POKÓJ 
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA,

POCZUCIE PRYWATNEGO 
I ZAWODOWEGO SPEŁNIENIA 

TOWARZYSZĄ PAŃSTWU PRZEZ CAŁY
 NOWY 2018 ROK.

RYSZARD GAWIN – SOŁTYS WRAZ Z RADĄ SOŁECKĄ 
IZABELINA C.

SZCZĘŚLIWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 
ORAZ WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI W NADCHODZĄCYM NOWYM ROKU 2018 

MIESZKAŃCOM TRUSKAWIA  

ŻYCZĄ SOŁTYS, RADA SOŁECKA I RADNI

Z OKAZJI ŚWIĄT 
BOŻEGO NARODZENIA 

ŻYCZĘ MIESZKAŃCOM GMINY IZABELIN, 
A W SZCZEGÓLNOŚCI 

MIESZKAŃCOM SIERAKOWA 
WIELE RADOŚCI I WZAJEMNEJ SERDECZNOŚCI, 

A W NOWYM ROKU 2018 
DUŻO SUKCESÓW, ZDROWIA, 

SPEŁNIENIA MARZEŃ 
I WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI 

SOŁTYS SIERAKOWA
 GRAŻYNA FLUDER WASILEWSKA

Niechaj nadchodzące święta 
Bożego Narodzenia

będą radosne, 
zdrowe i rodzinne, 
a Nowy 2018 Rok 

przyniesie spełnienie
najskrytszych marzeń

i realizację wszelkich planów!
Tego życzy…

Janusz Marciniak
Dyrektor Centrum Kultury 

wraz z pracownikami
oraz redakcją 

„Listów do Sąsiada”

Z OKAZJI ŚWIĄT 
BOŻEGO NARODZENIA 

SKŁADAMY 
WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM MOŚCISK 

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA
ZDROWIA, SPEŁNIENIA MARZEŃ, 

MIŁEGO SPĘDZENIA WIECZORU PRZY OPŁATKU 
W GRONIE NAJBLIŻSZYCH, 

DUŻO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO 

ORAZ SZCZĘŚLIWEGO I RADOSNEGO 2018 ROKU 
SOŁTYS MOŚCISK D. KARCZMAREK

 ORAZ RADA SOŁECKA

ŻYCZENIA
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Z ŻYCIA GMINY

DBAJĄC O CZYSTE POWIETRZE DBAMY O SWOJE ZDROWIE

Powietrze, obok gleby i wody, jest jednym z trzech pod-
stawowych elementów środowiska przyrodniczego. 

Mieszkamy w bezpośredniej bliskości KPN i cieszymy się na 
ogół dobrą jakością powietrza. Jednakże wraz z rozpoczę-
ciem się sezonu grzewczego w naszej gminie – zwłaszcza 
w godzinach 18.00 - 22.00 - zaczynamy odczuwać istotne 
pogorszenie się jakości powietrza, którym oddychamy.

I to niezależnie od tego czy jesteśmy na zewnątrz czy wewnątrz 
budynku. Według raportu z badań przeprowadzonych w br. przez 
naukowców z AGH1  stężenia pyłu zawieszonego wewnątrz budyn-
ków pochodzące z przedostawania się pyłu z zewnątrz są średnio 
o 50% niższe aniżeli stężenia na zewnątrz. Wartość redukcji stężeń 
zależy bardzo silnie od kondycji budynku, szczelności okien oraz 
rodzaju wentylacji, ponieważ współczynnik redukcji stężenia zanie-
czyszczeń wewnątrz budynków waha się pomiędzy 20% a 70%. 
Pył przedostaje się do budynku niezależnie od wielkości frakcji. Do-
wiedzmy się, więc co konkretnie zanieczyszcza nam powietrze, ja-
kie skutki wywołują zanieczyszczenia powietrza oraz jak redukować 
szkodliwą niską emisję. Jakość powietrza jest uzależniona od za-
wartości różnych rodzajów zanieczyszczeń powstających w wyniku:

• działalności antropogenicznej tj. emisja ze spalania paliw, emisja 
z ruchu pojazdów,

• naturalnych zjawisk przyrodniczych tj. wybuchy wulkanów, pyle-
nie powierzchni ziemi. 

Największym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza, powodowa-
nej działalnością człowieka na terenie gminy Izabelin jest spala-
nie paliw stałych (węgiel kamienny, koks opałowy, drewno, pellet, 
brykiet). Piece CO i kominki na paliwa stałe odpowiadają za po-
nad 80% zanieczyszczeń znajdujących się w naszym izabelińskim 
powietrzu. Przedsiębiorstwa i środki transportu generują niespełna 
20% zanieczyszczeń. 

Ryc.1 Wpływ rozpalania kominka na jakość powietrza w pomieszczeniu.

Źródło:https://polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/ak-
tualnosci/szczegoly,badania-agh-i-kas-gdy-smog-za-oknem-czym-
oddychamy-w-naszych-domach,486.html

Oprócz faktu spalania paliw stałych, częstą przyczyną jest zła ja-
kość stosowanego paliwa w budynkach mieszkalnych co dodat-
kowo zwiększa zanieczyszczenie powietrza w bezpośrednim ich 
otoczeniu. Do najbardziej powszechnych zanieczyszczeń możemy 
zaliczyć: związki siarki i azotu, tlenek i dwutlenek węgla oraz drob-
ne pyły. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami stałymi są również 
źródłem emisji szczególnie szkodliwych WWA (węglowodory aro-
matyczne, w tym benzo(A)piren C20H12), dioksyn i furanów oraz 
metali ciężkich. Toksyny uwalniane podczas spalania złej jakości 
paliw kumulując się w naszym organizmie uszkadzają komórki oraz

narządy wewnętrzne i mogą wywoływać alergie, choroby układu 
oddechowego, nowotwory i porażenia. W Polsce nie obowiązują 
obecnie normy jakości paliw stałych, w efekcie w gospodarstwach 
domowych można palić najgorszej jakości paliwem, co generuje 
bardzo dużą emisję wymienionych wyżej zanieczyszczeń. Dlatego 
niezbędnym krokiem w celu poprawy jakości powietrza w kraju jest 
określenie norm jakości paliw stałych. Przełomem w walce z za-
nieczyszczeniami powietrza jest rozporządzenie Ministra Rozwoju 
i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe mające 
na celu wyeliminowanie przestarzałych kotłów na węgiel i drewno 
z polskiego rynku, które weszło w życie z dniem 1 października 
2017 r.  Warto też odnieść się do często spotykanej opinii, że drew-
no jest czystym, ”ekologicznym” paliwem. Jest to niestety niepraw-
da. Jeśli chodzi o emisję zanieczyszczeń (PM2,5, WWA) drewno jest 
porównywalne ze średniej jakości węglem – wiele jednak zależy od 
pieca czy kominka, sposobu spalania, faktycznej jakości konkretne-
go paliwa. Faktem jest, że dogrzewający się kominkami mieszkańcy 
zamożnych dzielnic Warszawy oddychają często dużo gorszym po-
wietrzem niż mieszkańcy ”blokowisk” ogrzewanych przez miejską 
sieć ciepłowniczą.

Emisja zanieczyszczeń powietrza, będąca produktem niezupełnego 
i niecałkowitego spalania, jest uzależniona w dużej mierze od tech-
nologii spalania i sposobu jej realizacji. Nieodpowiedni stan jakości 
powietrza, który ma negatywny wpływ w szczególności na ludzkie 
zdrowie łączy się z tzw. emisją niską, czyli emisją zanieczyszczeń 
z emitorów poniżej 40m wysokości tj.: urządzenia grzewcze stosowa-
ne w budynkach mieszkalnych (kotły centralnego ogrzewania na pa-
liwa stałe, kominki na paliwa stałe), budynkach użyteczności publicz-
nej, punktach usługowo-handlowych, itd. Do tego rodzaju emisji zali-
czamy również emisję zanieczyszczeń pochodzącą z ruchu pojazdów 
oraz tzw. emisję niezorganizowaną spowodowaną pożarami, pracami 
polowymi, czy pyleniem materiałów sypkich. Termin „niska emisja” 
należy odróżniać od pojazdów czy urządzeń niskoemisyjnych, czyli 
takich, które generują znacznie mniej zanieczyszczeń (np. pojazdy 
hybrydowe, elektryczne czy zasilane ogniwami wodorowymi). Wy-
sokie stężenie zanieczyszczeń powietrza w strefie gęstej zabudowy 
w przypadku współistnienia niekorzystnych warunków atmosferycz-
nych takich jak duża wilgotność powietrza oraz pogoda bezwietrzna 
mogą przyczynić się do powstania zjawiska smogu.

Ryc. 2 Emisja zanieczyszczeń ze spalania drewna i pellet w różnych urządze-

niach grzewczych (Z – stara technika, D- nowa technika, ECOD – wymogi dy-

rektywy ErP)

Źródło: Publikacja Ministerstwa Środowiska „Poradnik Czyste ciepło 
w moim domu z paliw stałych”
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Ryc. 3 Emisja zanieczyszczeń ze spalania węgla w różnych urządzeniach grzew-

czych (Z – stara technika, D - nowa technika, ECOD – wymogi dyrektywy ErP)

Źródło: Publikacja Ministerstwa Środowiska „Poradnik Czyste ciepło 
w moim domu z paliw stałych”

W Polsce ocena jakości powietrza dokonywana pod kątem spełnie-
nia kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia uwzględnia: 
dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), 
benzen (C6H6), ozon (O3), pył drobny PM10 (o średnicy do 10µm), 
pył drobny PM2,5 (o średnicy do 2,5 µm), metale ciężkie: ołów (Pb), 
arsen (As), nikiel (Ni), kadm (Cd) oznaczane w pyle PM10 oraz ben-
zo(a)piren oznaczany w pyle PM10. Dla każdego z nich określono 
stężenia, które nie powinny być przekraczane (poziomy docelowe 
oraz poziomy dopuszczalne). Głównym problemem w zakresie jako-
ści powietrza w Polsce jest niedotrzymywanie dopuszczalnej liczby 
dni z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu średniodobowego 
oraz średniorocznego pyłu zawieszonego PM10, dopuszczalnego 
średniorocznego poziomu pyłu zawieszonego PM2,5 oraz przekro-
czenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu. 

Jak wynika z danych Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środo-
wiska zamieszczonych w ocenie jakości powietrza za 2016r. ok. 
71% ludności Polski narażona jest na ponadnormatywne stężenia 
benzo(a)pirenu, ok. 32,5% na ponadnormatywne stężenia pyłu za-
wieszonego PM10 i ok. 14% na ponadnormatywne stężenia PM2,5 
przy czym obszary przekroczeń dla pyłów zawieszonych w dużej 
mierze się pokrywają. Dane zawarte w raporcie WIOŚ odnoszące 
się do gminy Izabelin są jednak bardziej optymistyczne. Statystyki 
z wyników modelowania matematycznego średnich, średniorocz-
nych wartości imisji wybranych rodzajów zanieczyszczeń powietrza 
dla gminy Izabelin przedstawiają się następująco:

• średnioroczna wartość stężenia pyłu PM10 – 21,1 μg/m3. Poziom 
dopuszczalny - 40 μg/m3;

• średnioroczna wartość stężenia pyłu PM2,5 – 16,6 μg/m3. Poziom 
dopuszczalny - 25 μg/m3.

• średnioroczna wartość stężenia benzo(a)pirenu – 1,4 ng/m3. Po-
ziom docelowy - 1 ng/m3.

• średnioroczna wartość stężenia dwutlenku azotu NO2 – 14,4 μg/m3. 
Poziom dopuszczalny - 40 μg/m3.

Ryc. 4  Źródła emisji benzo(a)pirenu 

Źródło: https://polskialarmsmogowy.pl

W zakresie interpretacji wyników pomiarów zanieczyszczeń powie-
trza istnieje wiele kontrowersji. 

W przypadku pyłów PM10 norma została ustalona na trzech poziomach:

1) poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy) i 40 µg/m3 (średnia 
roczna) - jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich 
skutków dla ludzkiego zdrowia 

2) poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy) – jakość powietrza 
jest zła i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu, bo norma 
przekroczona jest czterokrotnie.

3) poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy) - jakość powietrza jest 
bardzo zła i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powie-
trzu, a najlepiej zostać w domu, szczególnie osoby chore.

Przepisy unijne dotyczące pyłów PM10 określają jedynie poziom do-
puszczalny (dobowy - 50 µg/m3, średnią roczną - 40 µg/m3) i takie też 
poziomy zostały przyjęte w naszym kraju.  W Polsce wprowadzono 
dodatkowo poziom informowania i alarmowy dla pyłu PM10 w celu 
zapobiegania poważnym zagrożeniom dla zdrowia ludzi, czego prze-
pisy unijne nie określają. Unia Europejska podobnie jak i Światowa 
Organizacja Zdrowia nie określa stężenia dopuszczalnego dla stężenia 
jednogodzinnego pyłu zawieszonego. Dla pyłu PM2,5 norma europej-
ska została określona na poziomie 25 µg/m3 średniorocznie. Normy 
dopuszczalnych stężeń ustalone przez Światową Organizację Zdrowia 
są z kolei normami dobowymi: 25 μg/m3 dla PM2.5 oraz 50 μg/m3 dla 
PM10. Wartość indeksu dla pyłu PM10 i PM2,5 prezentowana przez 
Komisję Europejską jest liczona jako średnia z ostatnich 24 godzin 
i wskazuje średnie narażenie ludzi na pył PM10/PM2,5 w ciągu doby, 
co oznacza, iż między wartościami indeksu dla tych substancji w po-
szczególnych godzinach mogą występować bardzo istotne różnice.

Wskaźniki pozwalające ocenić jakość powietrza (Polski Indeks Ja-
kości Powietrza) prezentowane na stronach internetowych (m.in. 
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska) dotyczą dobo-
wych, ale częściej jednogodzinnych wartości stężenia pyłu PM10 
i PM2,5. Gminny czujnik umieszczony na budynku CKI podaje dane 
dla pełnych godzin (mediana) z ostatnich 24h, 7 dni lub 30 dni. Pry-
watne 2 czujniki sieci LookO2 znajdujące się w Hornówku i Izabeli-
nie C pokazują dane na żywo oraz średniodobowe z 24h, przy czym 
opierają się na własnym Indeksie Jakości Powietrza podanym na 
stronie internetowej poniżej wskazań (looko2.com). Czujnik firmy 
Airly znajdujący się w Przedszkolu w Laskach pokazuje z kolei dane 
na żywo w mikrogramach/m3 oraz w procentowej relacji do dobo-
wych  norm Światowej Organizacji Zdrowia (50 µg/m3 dla PM10 
i 25 µg/m3 dla PM2,5) albo alternatywnie według godzinowego in-
deksu CAQI. Czujniki Airly umożliwiają interpolację wskazań oraz 
generowanie prognoz na kolejne 24h (https://map.airly.eu/pl/#la-
titude=52.29226&longitude=20.85053&id=764). Wiedząc o tym 
należy uważać przy porównywaniu wzajemnym wyników pomiarów 
różnych czujników względem siebie, względem norm krajowych czy 
europejskich lub WHO. Dla przykładu wynik wskazań zainstalowa-
nych w gminie Izabelin czujników z tego samego momentu dla za-
nieczyszczeń  PM2,5/PM10 w mikrogramach/m3:

a) wskazania bieżące: LookO2 Hornówek 26/27; LookO2 Izabelin C 
24/25, Airly Laski 21/30; 

b) wskazanie godzinowe: Gminna Stacja Pogodowa CKI - 6/6;

c) wskazanie 24h: Hornówek 24/27; Izabelin C 23/26.

Oprócz faktu spalania paliw stałych, 
częstą przyczyną smogu

jest zła jakość stosowanego paliwa 
w budynkach mieszkalnych, 

co dodatkowo zwiększa 
zanieczyszczenie powietrza 

w bezpośrednim ich otoczeniu. 
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Ryc. 5 Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń – pył drobny PM2,5 i PM10

PM 2,5 μg/m3 PM 10 μg/m3

24h rok 24h rok
Polska – 25 μg/m3 50 μg/m3 40 μg/m3

Unia Europejska – 25 μg/m3 50 μg/m3 40 μg/m3

Światowa 
Organizacja 
Zdrowia

25 μg/m3 10 μg/m3 50 μg/m3 40 μg/m3

 

ZADBAJ O ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 
- STOSUJ DOBRE PRAKTYKI

• Kupuj tylko certyfikowane paliwa u wiarygodnego sprzedawcy 
gwarantujące niską emisję zanieczyszczeń oraz dzięki wyższej kalo-
ryczności zmniejszenie zużycie paliwa, 

• Dbaj, o jakość stosowanych paliw – przechowuj je w suchych 
warunkach, sezonuj drewno,

• Wymień stare urządzenie grzewcze na nowoczesne z techniką 
czystszego spalania charakteryzujące się niską emisją zanieczyszczeń 
oraz wysoką sprawnością pozwalającą ograniczyć zużycie paliwa,

• Wykorzystaj do wytwarzania dodatkowej energii elektrycznej lub 
ciepła urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE), 
jak pompy ciepła czy ogniwa fotowoltaiczne czy 

• Dostosuj moc urządzenia grzewczego do indywidualnego zapo-
trzebowania – praca kotła w optymalnych warunkach generuje 
mniejsze zużycie paliwa i mniejszą emisje zanieczyszczeń,

• Zmniejsz straty ciepła do otoczenia poprzez termomodernizację 
budynku (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie dachu 
i podłóg na gruncie, izolację odkrytych przewodów). Poprawnie wy-
konana inwestycja przyniesie oszczędności,

• W czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak 
duża wilgotność powietrza oraz pogoda bezwietrzna, nie korzystaj 
z kominków na paliwa stałe, jeżeli posiadasz alternatywne nisko-
emisyjne urządzenie grzewcze (kocioł CO lub kominek na gaz lub 
elektryczny),

• Nie spalaj odpadów komunalnych, barwionego papieru, drewna 
impregnowanego, płyt wiórowych, płyt pilśniowych, paliw niskoka-
lorycznych (mułów, miałów i szlamów węglowych). Spalanie od-
padów lub złej jakości paliw przyczynia się do szybszej degradacji 
instalacji grzewczej, kotła i komina. 

• Zamontuj czujnik tlenku węgla („czadu”) dbając o swoje bezpie-
czeństwo,

• Postępuj zgodnie z wytycznymi obsługi swojego kotła wskazany-
mi przez producenta,

• Dostosuj ilość paliwa oraz dopływ powietrza do rodzaju i wielkości 
urządzenia,

• Zapewnij odpowiednią wentylację pomieszczenia gdzie zlokalizo-
wane jest urządzenie grzewcze,

• Dbaj o odpowiedni stan techniczny instalacji grzewczej wykonując 
regularne przeglądy,

• Dbaj o drożność przewodów kominowych. Zanieczyszczony sadzą 
i smołą komin stanowi zagrożenie pożaru czy zatrucia tlenkiem węgla,

• W piecach, kominkach, kotłach zasypowych rozpalaj złoże paliwa 
od góry.

Z ŻYCIA GMINY

Ryc. 6 Produkty spalania paliw stałych (Źródło: Publikacja Ministerstwa Środo-

wiska „Informator Czyste ciepło w moim domu z paliw stałych”)

1 Ocena wpływu zanieczyszczeń pyłowych na zewnątrz budynków na jakość powietrza 

wewnątrz pomieszczeń, dr inż. Jakub Bartyzel mgr inż. Katarzyna Smoleń, Wydział Fizyki 

i Informatyki Stosowanej AGH, Kraków, październik 2017 

Źródło:

• http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/294-normy-dla-pylow-drobnych-w-polsce

• http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/452-polski-indeks-jakosci-powietrza-a-indeks-

europejski

• Informator Czyste ciepło w moim domu z paliw stałych, Ministerstwo Środowiska, War-

szawa 2017

• Poradnik Czyste ciepło w moim domu z paliw stałych Ministerstwo Środowiska, War-

szawa 2017;

• Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie, pr. zbiorowa, Krakowski alarm Smogowy, 2017;

• Ocena wpływu zanieczyszczeń pyłowych na zewnątrz budynków na jakość powietrza 

wewnątrz pomieszczeń, dr inż. Jakub Bartyzel mgr inż. Katarzyna Smoleń, Wydział Fizyki 

i Informatyki Stosowanej AGH, Kraków, październik 2017;

• Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2016, WIOŚ.

Ryszard Haczek / Agnieszka Czarnecka 

GPA.6720.16.2017.AI Izabelin, dnia 23 listopada 2017 r.

 OGŁOSZENIE /OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. Z 2017 poz. 1405 z późn. zm.) niniejszym informuje 
o przyjęciu przez Radę Gminy Izabelin Uchwały Nr XXXII/275/17 z dnia 22 
listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin.

Zmiana dotyczyła działki ew. nr 79/2 o powierzchni 2427 m2 położonej 
we wsi Mościska przy ul. Chabrowej. Zakres przestrzenny analizowanej 
zmiany znajduje się w obrębie terenów oznaczonych w dotychczasowym 
Studium z 2013 r. jako tereny mieszkaniowo-usługowe (MU). W obrębie 
działki ew. 79/2 zmieniono przeznaczenie na tereny zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej (MW).

Zmiana  dotyczyła przede wszystkim:

• Podstawowego przeznaczenia terenu (MU->MW);

• Minimalnej powierzchni nowotworzonej działki budowlanej 
(1000m2 -> 1300m2);

• Minimalnej powierzchni biologicznie czynnej (60% -> 30%).

Należy podkreślić, że Studium zaktualizowano też w zakresie wymagań 
obowiązujących przepisów prawa i uwarunkowań wynikających z aktu-
alnie obowiązujących nadrzędnych dokumentów planistycznych i strate-
gicznych. Zmiany dotyczą także aktualizacji danych dotyczących sytuacji 
planistycznej gminy Izabelin.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią przyjętego 
dokumentu oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsu-
mowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Z 2017 poz. 1405 z późn. zm.):

1) na stronie internetowej Urzędu Gminy Izabelin w Biuletynie Informacji 
Publicznej pod adresem: www.bip.izabelin.pl w zakładce „dokumenty”- 
„zagospodarowanie przestrzenne”;

2) w siedzibie organu, Urząd Gminy Izabelin, Referat Architektury i  Pla-
nowania Przestrzennego, pok. Nr 1 w godzinach pracy urzędu.          

                                                                             Wójt Gminy Izabelin 

/-/ Witold Malarowski
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Izabelin, dnia 13 grudnia 2017 r.           GPA.6722.3.13.2017.AI

OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY IZABELIN
o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Mościska, Etap IV, część A1
(działka Nr 79/4 położona przy ul. Chabrowej) 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1073) i art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1405 z późn. zm.) w związku z uchwałą XX/164/16  Rady Gminy 
Izabelin z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Mościska, Etap IV, część A, zmienionej uchwałą Nr 
XXX/251/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 września 2017 r.

Z A W I A D A M I A M

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Mościska, Etap IV, część 
A1.  Projekt planu obejmuje działkę Nr 79/4, położoną we wsi Mo-
ściska, przy ul. Chabrowej. Działka stanowi własność gminy Iza-
belin. Na terenie objętym projektem planu obowiązuje aktualnie 
plan miejscowy wsi Mościska, Etap IV z 2004 r. Celem prowadzo-
nej procedury planistycznej jest umożliwienie przeprowadzenia 
inwestycji gminnej, polegającej na zmianie sposobu użytkowa-
nia istniejącego budynku usługowego na budynek mieszkaniowy 
i zwiększenie w ten sposób gminnego zasobu mieszkaniowego.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko dostępny będzie w dniach: 27.12.2017 r. – 17.01.2018 
r.  w siedzibie Referatu Architektury i Planowania Prze-
strzennego Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 
Izabelin, pokój Nr 1 w godzinach pracy Urzędu oraz na 
stronach internetowych gminy: www.gmina.izabelin.pl, 
www.bip.izabelin.pl - zakładka „dokumenty” ->„zagospo-
darowanie przestrzenne” -> „dokumenty w trakcie spo-
rządzania”.

Dyskusja publiczna z udziałem głównego projektanta, 
nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 08.01.2018 r. (poniedzia-
łek) o godz. 18.00 w siedzibie Urzędu Gminy Izabelin, 
sala Nr 11 (parter) przy Biurze Rady Gminy Izabelin, 
wejście przez Centrum Kultury Izabelin.

W ramach wyłożenia do publicznego wglądu, zachęcam 
także do udziału w dyżurze autorskim głównego projektan-
ta planu, który odbędzie się w dniu 08.01.2018 r. (ponie-
działek) w godz. 17.00 - 18.00 w siedzibie Urzędu Gminy 
Izabelin, sala Nr 11 (parter) przy Biurze Rady Gminy Izabe-
lin, wejście przez Centrum Kultury Izabelin.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778) każdy, kto kwestio-
nuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Izabelin 
na piśmie lub w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 570 z późn. zm.): opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym pro-
filem zaufanym ePUAp na adres: izabelin@izabelin.pl. w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 31.01.2018 r. 

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.), zainte-
resowani w terminie do dnia 31.01.2018 r. mogą składać do 
Wójta Gminy Izabelin uwagi oraz wnioski z zakresu ochrony śro-
dowiska na piśmie, ustnie do protokołu lub w formie elektronicz-
nej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym na adres: izabelin@izabelin.pl. 

Wzór druku uwagi dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.
izabelin.pl w zakładce „dokumenty” – „zagospodarowanie prze-
strzenne”. Osoby składające uwagi drogą elektroniczną, otrzymają 
informację zwrotną potwierdzającą wpływ i zarejestrowanie uwagi 
w dzienniku korespondencyjnym Urzędu Gminy Izabelin. 

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

Wojt Gminy Izabelin
/-/ Witold Malarowski

Sprawę prowadzi: Aneta Iwan, insp. ds. urbanistyki, 
tel 22 722 89 36, e-mail: a.iwan@izabelin.pl 
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PRZEDSZKOLAKI

GMINNE PRZEDSZKOLE W IZABELINIE

11 LISTOPADA Z WIEWIÓRKAMI

Listopad to miesiąc  zadumy i wspomnień  tych , którzy ode-
szli już od nas, naszych bliskich oraz wszystkich tych, któ-

rzy oddali swoje życie abyśmy mogli żyć w swojej, niepodległej 
Ojczyźnie. W tym roku obchodziliśmy 99 rocznicę Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę.  Kształtując u naszych przedszko-
laków postawę patriotyczną, przygotowaliśmy program arty-
styczny z okazji Święta Niepodległości,  który grupa „Wiewiórek” 
z Gminnego Przedszkola w Izabelinie zaprezentowała w Domu 
Seniora „Poniatówka”. W programie artystycznym ujęto pieśni 
patriotyczne oraz wiersze o Ojczyźnie. Dla młodego pokolenia 
jest to ważna i niezapomniana lekcja historii. Seniorzy z wiel-
kim wzruszeniem obejrzeli program włączając się  do wspólnego 
śpiewu pieśni patriotycznych. Za piękny występ dzieci otrzymały 
gromkie brawa oraz słodki poczęstunek.

Anna Wysocka

O  MIŁOŚCI DO OJCZYZNY 
JUŻ W PRZEDSZKOLU

W dniach 8-12 listopada w Gminnym Przedszkolu w Izabelnie 
we wszystkich grupach  podejmowane były tematy zwią-

zane z naszą Ojczyzną. Przedszkolaki z młodszych grup pozna-
wały symbole narodowe, słuchały polskich legend, rymowanek, 
poznawały charakterystyczne cechy różnych rejonów Polski. 
W dzieciach ze starszych grup rozbudzano zainteresowanie hi-
storią, kulturą i tradycjami naszego kraju, uczono szacunku dla 
symboli narodowych. Starsze dzieci poznały również symbole 
Unii Europejskiej oraz kraje, które do niej należą. Przedszkola-
ków zachęcano do rozmawiania z rodzicami, dziadkami na temat 
tradycji, pamiątek rodzinnych, lokalnych patriotów i bohaterów.  

Ponadto w przedszkolu zorganizowano wystawę na temat miejsc 
pamięci narodowej na terenie gminy Izabelin. Dzieci z Tygrysków 
przygotowały wystawę „Polska oczyma dziecka”. Udały się też na uli-
cę Leśną 12, gdzie zapaliły znicze pod tablicą upamiętniającą śmierć 
Jadwigi Sznajder i Zofii Raciborskiej zamordowanych w 1943 r.

Podsumowaniem wszystkich działań podejmowanych w ty-
godniu patriotycznym był uroczysty apel przygotowany przez 
dzieci z grupy Wiewiórek oraz Tygrysków z okazji odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Przedszkolaki wierszami, piosenka-
mi, tańcami, grą na instrumentach wyraziły swoje przywiązanie 
do narodu polskiego. Wspólna deklamacja wiersza „Katechizm 
dziecka polskiego” oraz odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” 
przez wszystkie dzieci wzruszyły obecnych na akademii rodzi-
ców oraz pracowników przedszkola.

Teraz zachęcamy wszystkich rodziców do odwiedzania wraz 
z dziećmi miejsc pamięci narodowej. Z fotografii jakie do nas 
dotrą, utworzymy galerię przedszkolaków – patriotów, a w póź-
niejszym terminie kronikę. 

Bożena Żera

GMINNE PRZEDSZKOLE 
IM. KS. ALEKSANDRA FEDOROWICZA 

W IZABELINIE 

Rada Gminy Izabelin Uchwałą z dnia 22 listopada 2017 r. 
nadała Gminnemu Przedszkolu w Izabelinie imię ks. Alek-

sandra Fedorowicza.

27 listopada 2017 r. odbyła się uroczystość nadania imienia, któ-
rej gościem honorowym był ks. bp. Michał Janocha oraz: Wójt 
Gminy Izabelin pan Witold Malarowski, zastępca Wójta pan Ry-
szard Haczek, przewodniczaca Rady Gminy Izaabelin pani Gra-
żyna Zielińska, ppłk. ks. Proboszcz Stanisław Dębicki, ks. Jerzy 
Jastrzębski, ks. Ludwik Nowakowski, diakon Bartłomiej Michal-
ski, Rodzice i Rada Rodziców. Występy dzieci z grupy Tygrysków: 
wiersz o ks. Alim - napisany przez nauczycielkę B. Żera, taniec 
miłości, prezentacja multimedialna przygotowana przez dzieci 
z tej grupy oraz piosenka wyśpiewana przez szesciolatki z grupy 
Wiewiórek przypomniały nam wszystkim jak szlachetną postacią 
był ks. Aleksander Fedorowicz.

Był aktywnym działaczem na terenie Izabelina. Pomagał po-
trzebującym dorosłym i dzieciom, dla których założył świetlicę. 
Przejmował się losem każdego człowieka. Żadna krzywda, tro-
ska, prośba nie była mu obojętna.  

Jako proboszcz starał się, żeby ludzie  traktowali parafię jak swój 
dom. Na plebanię każdy mógł przyjść o dowolnej porze i opo-
wiedzieć o swoich kłopotach. Zawsze uśmiechnięty, wrażliwy, 
życzliwy, zaangażowany w sprawy innych – kochający drugiego 
człowieka.

Pomysł, aby to właśnie ks. Ali został naszym patronem poparli: 
Rada Rodziców naszego przedszkola, Rada Pedagogiczna, więk-
szość rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz Rada 
Gminy. A nasze przedszkolaki, tak mówią o ks.  Aleksandrze Fe-
derowiczu: - kochał ludzi i Boga, - kochał przyrodę, - troszczył się 
o dzieci, - prowadził zbiórki żywności i ubrań dla biednych, - orga-
nizował potańcówki, - był jak św. Mikołaj, - organizował wycieczki 
i konkursy plastyczne dla dzieci, - przygotowywał jasełka.

Celem przedszkola jest wychowanie dzieci ku wartościom: do-
bra, piękna i prawdy. To samo dla innych czynił ks. Ali przez całe 
swoje życie. Chcielibyśmy, żeby jego postawa i działania były 
wzorem dla naszej społeczności przedszkolnej.

Beata Podgajna
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Formacja taneczna „Costa Latina”

Od lewej: M. Łukasińska, J. Marciniak, J. Pietrzak, 
G. Zielińska, W. Malarowski

Uczniowie Studia Piosenki w CKI

Sekcja taneczna CKI
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15 czerwca 2007 roku inauguracyj-
nym koncertem została uroczyście 

otwarta samorządowa instytucja kultury 
w nowoczesnym obiekcie przy ulicy Matej-
ki 21, a 25 listopada 2017 roku świętowa-
liśmy swój jubileusz na specjalnie zorgani-
zowanym koncercie urodzinowym. 

Centrum Kultury Izabelin jest miejscem spotkań 
mieszkańców oraz miejscem koncertów mu-
zycznych i prezentacji kulturalnych na wysokim 
poziomie artystycznym. Starannie budowany 
program własny, wystawy, jak również koncerty, 
spotkania i wydarzenia artystyczne są kierowa-
ne do wielu grup społecznych i wiekowych. Na 
organizowane zajęcia i imprezy uczęszcza w na-
szym Centrum ponad 3000 osób miesięcznie.   

Uczestnikami zajęć prowadzonych w ponad 50 
sekcjach tematycznych (plastyczne, muzyczne, 
taneczne, sportowe i rekreacyjne, edukacyjne 
i językowe) przez ponad trzydziestu instruktorów 
są  dzieci od pierwszego roku życia, młodzież, 
dorośli – aż po seniorów. 

Na scenie Centrum Kultury występowali goście 
z kraju i z zagranicy m.in. z Czech, Węgier, Nie-
miec, Turcji, Ukrainy, Francji, Izraela, Norwegii, 
Litwy, Rosji, Białorusi, Irlandii, Słowacji, Łotwy, 
Japonii, Korei Płd., Argentyny, Turcji, Włoch, 
Grecji czy Hiszpanii.

10 URODZINY CENTRUM KULTURY IZABELIN

W ostatnich latach Centrum Kultury Izabelin 
stało się głównym ośrodkiem życia kulturalnego 
gminy Izabelin, a także bliższych i dalszych miej-
scowości powiatu warszawskiego zachodniego.

Dziękujemy Wam drodzy Mieszkańcy za udział 
w zajęciach i imprezach. To dzięki Wam nasza 
instytucja kultury tętni życiem już od ponad 10 
lat.

Nowe dziesięciolecie rozpoczynamy dynamicz-
nie z nowymi pomysłami przygotowując dla na-
szych mieszkańców ciekawe zajęcia edukacyjne, 
muzyczne, taneczne i sportowe  oraz program 
imprez kulturalno-rozrywkowych. W karnawa-
le pasjonatów tańca zapraszamy na wieczorek 
taneczny - potańcówkę  i bal na 100 par, me-
lomanów na koncert noworoczny „W krainie 
Czardasza”, widowisko muzyczne „Uśmiechnij 
się z Kiepurą” i koncert piosenek Kabaretu Star-
szych Panów,  wielbicieli teatru na monodram 
Wojciecha Pszoniaka „Belfer” i na komedię 
„Mężczyzna idealny”, miłośników podróży – na 
spotkanie z peruwiańskimi Indianami, fanów 
dużej dawki humoru na nowy program kabaretu 
Ani Mru Mru, a najmłodszych na musical „Alicja 
w krainie czarów”.

Janusz Marciniak
Dyrektor Centrum Kultury Izabelin

zdjęcia: Michał Woźniak

Ilona Perz Golka

Klub Boogie Rock Warszawa

Formacja taneczna „Costa Latina” Artyści teatrów muzycznych
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Jubileusz swojego 10-lecia, Centrum Kultury Izabelin uro-
czyście obchodziło w sobotę 25 listopada 2017 roku. Za-

proszeni goście, mieszkańcy gminy i sympatycy naszej pla-
cówki wzięli udział w absolutnie niecodziennym wydarzeniu. 

Przybyłych gości witali pracownicy Centrum w złotych kapeluszach. 
Ilona Perz Golka – Ylo rozpoczęła koncert i wprowadziła urodzinową 
atmosferę grając na skrzypcach żywiołową muzykę z filmu z „Piraci 
z Karaibów”. Następnie, Janusz Marciniak  – dyrektor CKI  – podzię-
kował władzom gminy za wspieranie codziennej działalności instytu-
cji, a mieszkańcom za uczestnictwo w życiu naszego ośrodka. Cen-
trum otrzymało od wójta Witolda Malarowskiego prezent w postaci 
dwóch cyfrowych bezprzewodowych mikrofonów, które będą służyły 
przez kilka kolejnych lat. 

Pierwszą część koncertu z ogromną lekkością i humorem prowadził Łu-
kasz Prochacki. W wykonaniu naszych młodych talentów muzycznych 
ze Studia Piosenki CKI usłyszeliśmy wiele pięknych utworów muzyki 
rozrywkowej. Do grona młodych wokalistów i wokalistek dołączyły ich 
instruktorki  –  Patrycja Modlińska, Ola Troczyńska i Monika Kręt, które 
również dały popis swoich umiejętności. Pomiędzy występami wokal-
nymi publiczność oglądała występy taneczne – sekcji tanecznej CKI, 
tancerzy z formacji Costa Latina oraz Klubu Boogie Rock. 

W drugiej części koncertu, którą poprowadził Julian Krajczok, wy-
stąpili artyści teatrów muzycznych z programem „Od Opola aż po 
Broadway”, który obfitował w polskie i zagraniczne przeboje m.in. 
Marii Koterbskiej, Ireny Santor, Zbigniewa Wodeckiego, Jerzego Po-
łomskiego, Maryli Rodowicz, Franka Sinatry, Joe Dassin, czy Adele. 
Niezapomniane klasyki muzyki rozrywkowej wykonali: Anna Soko-
łowska (solistka teatrów muzycznych), Anna Lasota (solistka i gwiaz-
da Teatru Muzycznego w Poznaniu), Marta Wilk (gwiazda polskich 
scen muzycznych), Wiktor Korszla (solista teatrów muzycznych), Ro-
bert Szpręgiel (solista Opery Królewskiej w Warszawie). Wokalistom, 
towarzyszyli artyści krakowskiego Studia Tańca Styl pod kierownic-
twem: Iwony Florczyk. Na naszej scenie rozbrzmiały takie przeboje 
jak: „Do grającej szafy grosik wrzuć”, „Powrócisz tu”, „Bo z dziewczy-
nami”, „Sing Sing”, „Mexicana”, „My way”, „Skyfall”, „Volare” a tak-
że przeboje musicalowe i operetkowe m.in. „Przetańczyć całą noc”, 
„New York, New York”. 

KONCERT URODZINOWY – 10 LAT CKI

Były owacje na stojąco i bisy, a widzowie pewnie z żalem myśleli, że 
to już koniec urodzinowych atrakcji. Nic jednak bardziej mylnego, 
ponieważ Centrum przygotowało kolejną niespodziankę. Nasi goście 
zostali zaproszeni na zewnątrz budynku, a tam powitały ich sztucz-
ne ognie oraz koncert „na bis” na dachu Centrum Kultury Izabelin. 
Koncert brawurowo na skrzypcach rozpoczęła utworem „Zima”– An-
tonio Vivaldiego – niesamowita Ilona Perz Golka. Następnie zespół 
wokalny Wokaliza, który również obchodzi jubileusz 10-lecia istnienia 
przy CKI zaśpiewał zaśpiewał trzy utwory: „Dach” – zespołu Sound’n 
Grace, „All you need is love” zespołu the Beatles i „This little light of 
mine” – negro spiritual. Kilkunastominutowy koncert zakończyła Mar-
ta Wilk pięknym wykonaniem utworu „Memory” z musicalu „Cats”.

I choć pogoda nie była najlepsza, naszym artystom nie przeszka-
dzało to bawić się muzyką, a naszej publiczności słuchać, patrzeć 
z zachwytem i nagradzać artystów gromkimi brawami. 

Jakby tego było mało wszyscy zostali zaproszeni do wspólnej zabawy na 
potańcówce urodzinowej. Na parkiecie roztańczonymi gośćmi kierował 
nasz znakomity choreograf i tancerz Łukasz Prochacki w rytm dźwię-
ków granych przez kapelę The Music Machine. Zabawa była doskonała, 
a tancerze mieli uśmiechy na twarzach. W trakcie zabawy przyszedł też 
czas na skosztowanie urodzinowego tortu. Było naprawdę wspaniale. Ci, 
którzy nie mogli uczestniczyć w obchodach 10-lecia, będą już wkrótce 
mogli obejrzeć relację video na naszych stronach internetowych.

Iwona Mazurek
zdjęcia: Michał Woźniak

Urodzinowa potańcówka
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Zachwycona publiczność słucha koncertu

Uczniowie Studia Piosenki w CKI

Dyrektor CKI z żeńską częścią personelu

Tancerze krakowskiego Studia Tańca Styl

Klub Boogie Rock Warszawa

„O północy wejdźmy na dach” - śpiewa zespół Wokaliza
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XXXII SESJA RADY GMINY IZABELIN                                                                                                               
Dnia 22 listopada  2017 r.  odbyła się XXXII sesja Rady Gminy 

Izabelin.  Sesję otworzyła, porządek obrad i protokół z poprzed-
niej sesji Rady Gminy przyjęła przewodnicząca Grażyna Zielińska. 
Sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy w okresie między sesjami 
złożyli przewodniczący poszczególnych komisji, a informację o pra-
cy Urzędu Gminy i Wójta między sesjami złożył Witold Malarowski.

Radni podjęli następujące uchwały: 

• Uchwała XXXII/271/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Izabelin na lata 2017-2026 (11 za/ o przeciw/ 4 wstrzymało się).

• Uchwała XXXII/272/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 
2017 Gminy Izabelin (12 za/ o przeciw/ 3 wstrzymało się).

• Uchwała XXXII/273/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/177/17 
Rady Gminy Izabelin z dnia 8 lutego 2017 r.  (14 za/ o przeciw/ 1 wstrzymało 
się). Przedstawiona uchwała w sprawie emisji obligacji Gminy Izabelin jest 
konsekwencją planowanego deficytu budżetu Gminy w 2017 r. Zgodnie ze 
zmianą budżetu w 2017 r. planowany deficyt został ustalony na poziomie 
1.898.000 zł. Źródłem jego finansowania jest planowana emisja obligacji 
z przeznaczeniem na: przebudowę infrastruktury drogowej w gminie, zakup 
nieruchomości,  rozbudowę gminnego przedszkola w Laskach oraz rozbudo-
wę budynku Ośrodka Zdrowia w Izabelinie. 

• Uchwała XXXII/274/17 w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty 
skarbowej i określenia wynagrodzenia za inkaso (15 za/ o przeciw/ 0 wstrzy-
mało się). 

• Uchwała XXXII/275/17 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin (15 za/ 0 przeciw/ 
0 wstrzymało się). 

• Uchwała XXXII/276/17 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, część E dla 
części obszaru określonego w uchwale Nr XVI/129/16 Rady Gminy Izabelin 
z dnia 25 maja 2016 r. (15 za/ o przeciw/ 0 wstrzymało się). Uchwałą Nr 
XVI/129/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 maja 2016 r. przystąpiono do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hor-
nówek, część E w obszarze ograniczonym: od północy: od północno-zachod-
niego narożnika działki nr 305 dalej południową granicą ul. 3 Maja (działki Nr 
526 z obrębu Izabelin) do północno-wschodniego narożnika działki nr 189/3, 
od wschodu: od północno-wschodniego narożnika działki nr 189/3, wschod-
nią granicą działek nr 189/3, 189/4, 189/5, 191/8 do południowo-wschodnie-
go narożnika działki nr 191/8, od południa: dalej południową granicą działki 
nr 191/8 do jej południowo-zachodniego narożnika, do południowo-wschod-
niego narożnika działki nr 87/3 i dalej południową granicą działki 87/3 do jej 
południowo zachodniego narożnika, dalej linią prostą południowymi grani-
cami działek 83/4, 80, linią prostą na drugą stronę ulicy Pietkiewicza, dalej 
południową granicą działki 74 do jej południowo-zachodniego narożnika, 
dalej do południowo-wschodniego narożnika działki nr 69 i dalej południową 
granicą działki 69 do jej południowo-zachodniego narożnika, dalej do połu-
dniowo-wschodniego narożnika działki nr 67/15 i dalej południową granicą 
działki 67/15 do jej południowo-zachodniego narożnika, dalej do południo-
wo-wschodniego narożnika działki nr 222/2 i dalej południową granicą dzia-
łek 222/2, 221/2, 61/2, 305 do południowo-zachodniego narożnika działki 
305, od zachodu: dalej wschodnią granicą działki nr 304 (ul. Janiny i Anieli 
Miazgowskich) do północno-zachodniego narożnika działki nr 305. 

Główną przesłanką przystąpienia do opracowania zmiany planu była potrze-
ba budowy boiska lekkoatletycznego przy szkole w Hornówku. Dodatkowo, 
zmianą objęto obszar do wysokości ul. Wojska Polskiego. Miało to na celu 
doprowadzenie ustaleń dla tego terenu do zgodności z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Izabelin, 
zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Izabelin z dnia 3 lipca 2013 r. 

Prace nad planem miejscowym przebiegały zgodnie z procedurą określoną 
w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. Sporządzony projekt planu poddano opiniowaniu i uzgodnieniom 
ze wskazanymi w ww. ustawie organami i instytucjami. W kolejnym etapie 
uzyskano od Marszałka woj. mazowieckiego pozytywną decyzję – zgodę na 
zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne dla działki Nr 305 
z przeznaczeniem na realizację boiska lekkoatletycznego. Projekt planu był 

dwukrotnie wykładany do publicznego wglądu: w okresie 28.06.2017 r. – 
31.07.2017 r. oraz 29.09.2017r – 30.10.2017 r. 

W toku prowadzonej procedury planistycznej, mając na uwadze interpretacje 
Wojewody oraz Sądów Administracyjnych wprowadzono dla działek objętych 
przedmiotową  uchwałą 12-metrową linię zabudowy od działek ewiden-
cyjnie leśnych (Nr 92/53, 92/52, 92/51 i 92/50), położonych bezpośrednio 
na wschód od granic opracowania projektu planu (skarpa przy ul. Wojska 
Polskiego). Powyższe, docelowo po uchwaleniu takiej wersji projektu pla-
nu skutkowałoby pogorszeniem warunków zabudowy na działkach objętych 
przedmiotową uchwałą w stosunku do obowiązującego dla tego terenu planu 
miejscowego wsi Hornówek, część C – GIMNAZJUM z 2005 r., gdzie takowej 
linii na etapie uchwalania planu nie wyznaczano. Mając na uwadze powyższe 
proponuje się wyłączenie działek Nr 189/3, 189/4, 189/5 i 191/8 z granic 
opracowania, tj. odstąpienie od sporządzania mpzp wsi Hornówek, część E 
w zakresie obejmującym przedmiotowe działki i tym samym utrzymanie dla 
nich ustaleń obowiązującego planu miejscowego z 2005 r. 

• Uchwała XXXII/ 277/17  w sprawie nadania imienia Gminnemu Przed-
szkolu w Izabelinie (15 za/ o przeciw/ 0 wstrzymało się). 

• Uchwała XXXII/278/17 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej Broni-
sławy Bieńkowskiej z pełnienia funkcji Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kul-
tury, Sportu i Turystyki  oraz członkostwa  w tej Komisji (14 za/ 1 przeciw/ 
0 wstrzymało się).

• Uchwała XXXII/279/17 w sprawie powołania Przewodniczącego Komi-
sji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki (10 za/ 2 przeciw/ 3 wstrzymało się). 
W związku z rezygnacją złożoną w dniu 30 października 2017 r. przez radną 
Bronisławę Bieńkowską z pełnienia funkcji Przewodniczącej Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Turystyki  oraz z członkostwa  w tej Komisji przygotowany 
został projekt uchwały.

• Uchwała XXXII/280/17 w sprawie przyjęcia Programu współpracy 
Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (14 za/ 0 przeciw/ 
0 wstrzymało się). Uchwalenie Programu współpracy Gminy Izabelin z or-
ganizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2018 jest realizacją obowiązku  wynikającego 
z zapisów art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Niniejszy Program określa zasady i formy współpracy z organizacjami poza-
rządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicz-
nego, działającymi na terenie Gminy, wskazuje zakres zadań publicznych, 
które Gmina ma zamiar realizować przy współudziale ww. podmiotów oraz 
określa wysokość środków na realizację zadań publicznych objętych przed-
miotowym Programem. Projekt Programu współpracy Gminy Izabelin z or-
ganizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2018 został poddany konsultacjom społecznym 
w terminie od 21.10.2017 r. do 10.11.2017 r. Akcja informacyjna w spra-
wie przedmiotowych konsultacji rozpoczęła się 06.10.2017 r. i trwała do 
10.11.2017 r.

W ramach niniejszych konsultacji, w dniu 8 listopada 2017 r. odbyło się spo-
tkanie Wójta Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi, na którym obec-
nych było 20 przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych.

Do konsultowanego projektu Programu współpracy Gminy Izabelin z orga-
nizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
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pożytku publicznego na rok 2018 uwagi zgłosiła jedna organizacja – Stowa-
rzyszenie DziałajMY! Część ze zgłoszonych postulatów została uwzględniona 
w Programie współpracy.

• Uchwała XXXII/281/17 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
i Przemocy w Rodzinie na rok 2018 (13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się). 
W myśl art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) 
rada gminy corocznie uchwala gminny program profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. Jednocześnie zgodnie z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 
783 z późn. zm.) wójt, w celu realizacji zadań gminy, do których należą: 
m. in. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;  udzielanie rodzinom, 
w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i praw-
nej, opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

Gminny Program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych. Program uchwala rada gminy. Ponadto art. 6 ust. 1 pkt 2 usta-
wy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1390) przewiduje, że do zadań własnych gminy należy w szcze-
gólności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie poprzez opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Niniejszy 
Program ma za zadanie regulować zagadnienia związane z rozwiązywaniem 
problemów społecznych na terenie gminy. Jego unormowania mają umożli-
wić podjęcie kompleksowych działań w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, jak również przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz udzielenia  pomocy jej ofiarom. 

• Uchwała XXXII/282/17 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Izabelin (11 za/ 1 przeciw/ 0 wstrzy-
mało się). Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy jest zadaniem 
własnym Gminy. Stosownie do art. 4. ust. 1. ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2017 r., 
poz. 1289) Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy, zwany dalej „regulaminem”; regulamin jest aktem prawa 
miejscowego.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 
26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecz-
nych” w dniach 31 sierpnia - 15 września 2017 r. zostały przeprowadzo-
ne konsultacje społeczne w przedmiocie przyjęcia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Izabelin. Podczas konsultacji wpły-
nęło dziesięć wniosków z uwagami – dwa wnioski złożone zostały przez 
organizacje pozarządowe, dwa wnioski złożyła również Rada Sołecka oraz 
6 wniosków wpłynęło od mieszkańców gminy. Ogółem zgłoszono do konsul-
towanego dokumentu 52 uwagi, z czego 8 zostało uwzględnionych. Pismem 
znak: SOŚ.602.4.2017.AC z dn. 18 października 2017r. Wójt Gminy Izabelin 
wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaopinio-
wania projektu Regulaminu. Pismem z dnia 3 listopada 2017 r. znak: HKN 
061/29/17 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zaopiniował projekt 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izabelin.

• Uchwała  XXXII/283/17 w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Pro-
gramu Ochrony Środowiska dla Gminy Izabelin na lata 2016-2020 z perspek-
tywą na lata 2021-2024, za lata 2015-2016” (11 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzy-

mało się). Stosownie do 18. ust. 2 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 (Dz. U. z  2017 r., poz. 519 ze zm.) Organ wyko-
nawczy gminy z wykonania programu ochrony śro-
dowiska sporządza, co 2 lata raporty, które przed-
stawia radzie gminy.

*Uchwała XXXII/284/17 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia określającego 
zasady wspólnego wykonywania zadań w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar 
Gminy Łomianki, Gminy Izabelin, Gminy Czosnów 

i Miasta Stołecznego Warszawy (13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się). Ko-
nieczne jest zawarcie stosownego porozumienia międzygminnego regulu-
jącego kwestie organizacji i finansowania transportu zbiorowego. Zmiana 
dotychczas obowiązującego Porozumienia z dnia 22.08.2014r., wynika z ko-
nieczności dostosowania zasad finansowania i organizacji transportu zbioro-
wego, w związku z przejęciem przez Zarząd Transportu Miejskiego roli orga-
nizatora dla linii komunikacyjnych uruchamianych dotychczas przez spółkę 
Komunikacja Miejska Łomianki, włączeniu Gminy Łomianki do pierwszej stre-
fy biletowej oraz objęciu Gminy Czosnów drugą strefą biletową.

• Uchwała XXXII/285/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie poro-
zumienia w sprawie współfinansowania lokalnej linii uzupełniającej (13 za/ 
0 przeciw/ 0 wstrzymało się). W celu zapewnienia funkcjonowania w latach 
2018-2020 lokalnej linii uzupełniającej L7, łączącej gminy Powiatu War-
szawskiego Zachodniego z siedzibą Starostwa w Ożarowie Mazowieckim, 
konieczne jest zawarcie stosownego porozumienia międzygminnego regu-
lującego kwestię finansowania linii L7 przez Gminy Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego, w tym przez Gminę Izabelin. Gmina Stare Babice wyznaczona 
w przedmiotowym projekcie jako gmina wiodąca, wzięła na siebie organiza-
cję i koordynacje funkcjonowania linii lokalnej L7. Ostateczne koszty funkcjo-
nowania nowej linii lokalnej zostaną ustalone po zorganizowaniu i przepro-
wadzeniu przez ZTM, przetargu na wybór przewoźnika linii L7.

• Uchwała XXXII/286/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w try-
bie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących działki ewiden-
cyjne nr 73, 76, 77 i 80, położonych w obrębie Izabelin, gmina Izabelin 
(10 za/ 0 przeciw/ 3 wstrzymało się). Działki nr ew. 73, 76, 77 i 80 stano-
wią własność Gminy Izabelin. Działki objęte są ustaleniami obowiązującego 
planu: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin Pół-
nocny zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr IX/53/2003 z dnia 25 
czerwca 2003 r. Przedmiotowe działki położone są na terenie przeznaczonym 
pod zabudowę jednorodzinną o charakterze rezydencyjnym. 

• Uchwała XXXII/287/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej działkę ewi-
dencyjną nr 635/4, położonej w obrębie Izabelin, gmina Izabelin (10 za/ 
2 przeciw/ 1 wstrzymało się). Działka nr ew. 635/4 stanowi własność Gminy 
Izabelin. Działka objęta jest ustaleniami obowiązującego planu: miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin Północny zatwier-
dzonego uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr IX/53/2003 z dnia 25 czerwca 
2003 r. Przedmiotowa działka położona jest na terenie przeznaczonym pod 
zabudowę jednorodzinną. 

• Uchwała XXXII /288/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w dro-
dze umowy działek ewidencyjnych nr 927/6 i 928/7 położonych w obrębie 
Truskaw na własność Gminy Izabelin (13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się). 
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go wsi Truskaw-Hornówek część D, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy 
Izabelin Nr VII/54/11 z dnia 1 czerwca 2011 r. działki ewidencyjne nr 927/6 
i 928/7 obr. Truskaw położone są na terenie przeznaczonym pod komunikację 
wewnętrzną, ciąg pieszo-jezdny – ul. Sory (oznaczony symbolem planistycz-
nym KDW). 

Pozyskanie działek ewidencyjnych nr 927/6 i 928/7 związane jest z zaspoko-
jeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnych dróg oraz organi-
zacji ruchu drogowego należących do zadań własnych gminy. 

Więcej informacji: http://www.bip.izabelin.pl/art,467,2017-czesc-ii

IM, fot. Grzegorz Nowicki
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PRZEDSZKOLAKI

GMINNE PRZEDSZKOLE W LASKACH

Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,
jest taka moc, co smutek w radość przemienia,

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

Życzymy, by każdy w ten niezwykły 
czas poczuł magię Świąt i by spełniły

 się wszystkie marzenia te wielkie 
i te małe, najskrytsze… 

Dyrektor, pracownicy i przedszkolaki
Gminnego Przedszkola w LaskachKTO TY JESTEŚ?  

POLAK MAŁY!

10 listopada w Gminnym Przedszkolu 
w Laskach miała miejsce bardzo ważna 

uroczystość. Dzieci z najstarszych grup przy-
gotowały akademię z okazji rocznicy odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości. 

Na wstępie głos zabrała Pani Dyrektor Mał-
gorzata Przestrzelska, która przywitała zapro-
szonych gości i poprosiła o odśpiewanie „Ma-
zurka Dąbrowskiego”. W następnej kolejności 
dzieci z grupy Wiewiórki i Zajączki zaprezen-
towały program artystyczny. 

Występ dzieci wzbogacony został o wiersze 
i znane pieśni patriotyczne np. „Wojenko, wo-
jenko”, „Przybyli ułani” czy „Pisk Orła Białe-
go”. Zwieńczeniem  występu było zatańczenie 
przez  przedszkolaków poloneza w przepięk-
nych strojach z tamtego okresu. 

Brawa dla artystów. Przedszkolaki spisały się 
na medal, było bardzo uroczyście i wzruszają-
co. Dziękujemy

mgr Emilia Zaręba

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

W sobotę 2 grudnia w Szkole podstawowej przy ulicy 3 
Maja odbył się Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego 

zorganizowany przez Centrum Kultury Izabelin. 

Do rywalizacji przystąpiły dzieci, młodzież i dorośli w kategoriach: mło-
dzik, junior, OPEN, rodzina. Wszystkie rozgrywane mecze były emocjo-
nujące i pełne zaangażowania. Cały turniej upłynął w dobrej sportowej 
atmosferze. 

Najlepsi w swoich kategoriach zostali nagrodzeni medalami, pucha-
rami i nagrodami. Przyznano również wyróżnienia specjalne: dla naj-
młodszej uczestniczki imprezy i nagrodę dodatkową. Każdy  uczest-
nik otrzymał czekoladowego Mikołaja. 

Pamiątkowe trofea wręczyli: Pan Ryszard Haczek - zastępca Wójta 
Gminy Izabelin i Pani Maryla Łukasińska - zastępca Dyrektora Cen-
trum Kultury Izabelin 

Podziękowania za wsparcie i pomoc:
Carrefour Express w Izabelin; Sklep Firmowy Arciszewscy sp.j; Mi-
chał Lengiewicz UKS Bielany 273 – Bielański Klub Tenisa Stołowego; 
AJ Trans Kamil Księżyk - Firma transportowa; Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych; GOSiR Stare Babice; Szkoła 
Podstawowa w Izabelinie.

Podziękowania za współpracę i wolontariat:
p. Ryszard Gawin, p. Bartek Jagodziński, p. Mariusz Regulski, p. Seba-
stian Rzeszotarski.

Kategoria: MŁODZICY
1. Żychliński Wojciech; 2. Reczko Maciej; 3. Chermanowicz Szymon
Kategoria: JUNIORZY
1. Rostkowski Mikołaj;2. Łatacz Konrad; 3. Bobowski Bartek
Kategoria:OPEN
1. Sebastian Rzeszotarski; 2. Moch Adrian; 3. Rostkowski Andrzej
Kategoria: RODZINA
1. Żychliński Piotr, Żychliński Wojtek; 2. Mariusz Regulski, Regulska 
Maja; 3. Dziewicki Piotr, Dziewicki Franek

Bronia Bieńkowska, fot. Beata Jagodzińska

Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,
jest taka moc, co smutek w radość przemienia,
jest taka siła, co spełnia marzenia...
To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia.

Życzymy, by każdy w ten niezwykły
czas poczuł magię Świąt i by spełniły
się wszystkie marzenia te wielkie
i te małe, najskrytsze…

Dyrektor, pracownicy i przedszkolaki
Gminnego Przedszkola w Laskach
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W sobotnie popołudnie 2 grudnia 2017 roku do Centrum 
Kultury Izabelin zawitała egzotyczna Wenezuela. Było 

to kolejne spotkanie z cyklu „Wieczory z kulturami świata”.

Gościem honorowym imprezy był Ambasador Wenezueli Luis Gomez 
Urdaneta, a prowadzącym podróżnik Ryszard Sobolewski, który przy-
bliżył zebranym gościom realia tego nieznanego kraju oraz zaprosił do 
obejrzenia wystawy swoich zdjęć pt. „Magia Wenezueli”. Gorące rytmy 
na scenie wprowadziły cztery latynoskie piękności z zespołu „Samba 
show” z Ameryki Łacińskiej, które swoim tańcem i kolorowymi stroja-
mi rozgrzałyby nawet najbardziej odpornych twardzieli. Całości dopeł-
niała kubańska wokalistka Mili Morena. W jej wykonaniu usłyszeliśmy 
najbardziej znane i lubiane utwory latynoamerykańskie m.in. Contigo 
o sin ti”, „Si te vas, no vuelvas” czy Me Estoy Enamorando.

 Podczas wieczoru był poczęstunek kuchni wenezuelskiej, którą zor-
ganizowała  Ambasada Wenezueli w Polsce. Impreza po raz kolejny 
pokazała, że nasi mieszkańcy są ciekawi i otwarci na nowe kultury, 
a to nas mobilizuje do organizacji kolejnego wieczoru, który odbędzie 
się już 2 lutego w 2018 roku.

Iwona Mazurek, zdjęcia: Grzegorz Nowicki

GORĄCA ATMOSFERA, 
SAMBA I PIĘKNE KOBIETY …

LEGENDA JAZZU W IZABELINIE…

W sobotę 16 grudnia br. na scenie Centrum Kultury Iza-
belin wystąpił legendarny zespół jazzu tradycyjnego 

Old Timers. Siedmiu wspaniałych muzyków stworzyło mie-
szankę wybuchową, która daje absolutnie wyjątkowy efekt, 
nadaje życiu sens i motywuje do działania.

Zespół został założony w Warszawie w 1965 przez trębacza Henryka 
Majewskiego, pianistę Wojciecha Kamińskiego i puzonistę Jerzego 
Kowalskiego. W tym roku skończył 52 lata pracy twórczej. Muzycy 
choć nie młodzi, (za wyjątkiem kontrabasisty) mają w sobie tyle po-
zytywnej energii, humoru i dystansu do siebie samych, że mogliby 
obdzielić tym wszystkim pół świata. W ich repertuarze są największe 
światowe hity i szlagiery jazzu nowo orleańskiego. 

W skład zespołu wchodzą: Mark Shepherd – trąbka, Janusz Kwiecień 
– klarnet, Zbigniew Konopczyński – puzon, Wojciech Kamiński – for-
tepian, Paweł Tartanus – banjo, śpiew, Andrzej Zielak – kontrabas, 
Bogdan Kulik – perkusja. 

Publiczność i fani gatunku byli wprost zachwyceni, co okazali grom-
kimi brawami i wyrazami podziwu.

Iwona Mazurek, zdjęcia: Grzegorz Nowicki
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FERIE ZIMOWE 2018
W CENTRUM KULTURY IZABELIN

15 stycznia
11.00 Warsztaty komputerowe  
11.00 Kino za Rogiem- Czarnoksiężnik z Oz: Powrót Dorotki
12.00 Szachy
16.00 Kino za Rogiem - Gabriel (od 7 lat)    
17.00 Taniec (7-10 lat)           
18.00 Taniec nowoczesny (11-15 lat)

16 stycznia 
10.00-11.30 Gimnastyka artystyczna  
11.00-12.30 Gry planszowe  
11.00 Kino za Rogiem - Pszczółka Maja (od 5 lat)
13.00 Warsztaty komputerowe
16.00 Kino za Rogiem - Hugo i łowcy duchów (od 7 lat)

17 stycznia
11.00 Kino za Rogiem - Królowa Śniegu (od 5 lat)
12.00 Szachy                           
16.00 Funiversity - Reakcje chemiczne       
16.00 Kino za Rogiem - Jak zostać kotem (od 7 lat)        
17.00 Teatrzyk - O rycerzu co księżniczkę ratował  

18 stycznia    
11.00 Kino za Rogiem - Ryś i spółka (od 5 lat)
13.00 Warsztaty komputerowe
16.00 Kino za Rogiem -  Robinson Crusoe (od 7 lat)

19 stycznia
10.00-11.30 Gimnastyka artystyczna
11.00 Kino za Rogiem - Królowa Śniegu 2 (od 5 lat)
11.00 Ceramika                         
12.00 Plastyka  
14.00 Malarstwo    
16.00 Kino za Rogiem - Akeelah i jej nauczyciel (od 7 lat)

22 stycznia
11.00 Kino za Rogiem - Proszę słonia (od 5 lat)
11.00 Ceramika 
13.00 Warsztaty komputerowe 
14.00 Wspólne śpiewanie   
16.00 Kino za Rogiem  - Bella i Sebastian (od 7 lat)     
17.00 Taniec (7-10 lat)    
18.00 Karate / 18.00 Taniec nowoczesny (11-15 lat)

23 stycznia
11.00 Kino za Rogiem - Renifer Niko ratuje brata (od 5 lat)
10.00-11.30 Gimnastyka artystyczna   
12.00 Szachy          
13.00 Wspólne śpiewanie    
16.00 Kino za Rogiem - Bella i Sebastian 2 (od 7 lat)          
17.00 Teatrzyk - Wojtek strażak

24 stycznia 
11.00 Kino za Rogiem - Sarila (od 5 lat)
11.00 Warsztaty komputerowe                         
12.00 Plastyka  
16.00 Kino za Rogiem - Ratchet i Clank (od 7 lat)
18.00 Karate

25 stycznia
11.00 Kino za Rogiem - Rycerz Blaszka. Pogromca smoków
11.00 Wspólne śpiewanie  
12.00 Szachy          
13.00 Warsztaty komputerowe    
16.00 Kino za Rogiem - Mały Książę (od 7 lat)

26 stycznia
10.00-11.30 Gimnastyka artystyczna  
11.00 Kino za Rogiem - Ups! Arka odpłynęła (od 5 lat)
11.00 Ceramika                        
12.00 Plastyka  
14.00 Malarstwo                        
16.00 Plastyka z Julią  
16:00 Kino za Rogiem - Jak zostać kotem (od 7 lat)
17.00 Bal karnawałowy

Wszystkie powyższe zajęcia i atrakcje w Centrum Kultury Izabelin są BEZPŁATNE
obowiązują zapisy: 22 752 68 00 / sekretariat.cki@centrum.izabelin.pl
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FILMY DLA DZIECI

6 stycznia 2018 godz. 11.00 
Owce w sieci odc. 10 – Tysiąc przyjaciół
film edukacyjny, reż. J. Baran, 3 min
Zakwakani reż. A. Seelman, L. Joosen, od 7 lat, 80 min

13 stycznia 2018 godz. 11.00 
Owce w sieci odc. 11 – Drugi brzeg
film edukacyjny, reż. J. Baran, 3 min
Disco Robaczki
reż. T. B. Nielsen, od 7 lat, 75 min

20 stycznia 2018 godz. 11.00 
Owce w sieci odc. 12 – Cudza komórka
film edukacyjny, reż. J. Baran, 3 min
Pinokio reż. A. Justice, od 5 lat, 101 min

27 stycznia 2018 godz. 11.00 
Owce w sieci odc. 13 - Fajerwerki 
film edukacyjny, reż. J. Baran, 3 min
Żółwik Sammy. W 50 lat dookoła świata 
reż. B. Stassen, od 5 lat, 82 min

FILMY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

2 stycznia 2018 godz. 18.00 
Żywot Mateusza reż. W. Leszczyński, od 12 lat, 77 min

5 stycznia 2018 godz. 18.00
Nauczycielka  reż. J. Hrebejk, od 16 lat, 98 min

6 stycznia 2018 godz. 16.00
Bogowie reż. Ł. Palkowski, od 12 lat, 114 min 

9 stycznia 2018 godz. 18.00 
W sieci reż. Kim Ki-duk, od 16 lat, 112 min

12 stycznia 2018 godz. 18.00 
Papierowe gody reż. R. Matwiejczyk, od 16 lat, 91 min

13 stycznia 2018 godz. 16.00 
Carte blanche reż. J. Lusiński, od 7 lat, 83 min

16 stycznia 2018 godz. 18.00 
Misiaczek reż. M. Matthiesen, od 12 lat, 92 min

16 stycznia 2018 godz. 18.00 
Frantz reż. F. Ozon, od 12 lat, 112 min

20 stycznia 2018 godz. 16.00 
Dziewczyna z szafy reż. B. Kox, od 12 lat, 92 min

23 stycznia 2018 godz. 18.00 
Piąta pora roku reż. J. Domaradzki, od 12 lat, 96 min

26 stycznia 2018 godz. 18.00 
Lolo reż. J. Delpy, od 16 lat, 95 min

27 stycznia 2018 godz. 18.00 
Facet (nie)potrzebny od zaraz
reż. W. Migoń, od 16 lat, 84 min

30 stycznia 2018 godz. 18.00 
Fukushima, moja miłość
reż. D. Doerrieod 12 lat, 105 min

Kino za Rogiem

LODOWISKO 
W IZABELINIE 

przy Szkole Podstawowej ul. 3 Maja 49

Lodowisko czynne: od 16 grudnia 2017 do końca lutego 2018 

Zarządzający obiektem: Centrum Kultury w Izabelinie ul. Matejki 21
tel. 22 752 68 00

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek - piątek  

09:00 - 15:00  zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej
  15:00 - 16:00  przerwa techniczna

16:00 - 20:00  wstęp wolny

 sobota - niedziela       
11:00 - 20:00  wstęp wolny

15:00 - 16:00  przerwa techniczna

GODZINY OTWARCIA W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM:
23 grudnia 2017 r.                     11:00 - 20:00
25 grudnia 2017 r.                    NIECZYNNE

26 grudnia 2017 r.                     16:00 - 20:00
27,28,29 i 30 grudnia 2017 r.    11:00 - 20:00
31 grudnia 2017 r.                     09:00 - 14:00
1 stycznia 2017 r.                      16:00 - 20:00
6 stycznia 2017 r.                      11:00 - 20:00
Przerwy techniczne                  15:00 - 16:00

Ferie  zimowe - lodowisko czynne w godzinach 09:00 - 20:00

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych 
lodowisko będzie czasowo zamknięte.

Komunikaty o dniach i godzinach zamknięcia 
będą podawane w formie ogłoszenia na stronie:

 www.centrum.izabelin.pl oraz na lodowisku.
Zapraszamy ze swoimi łyżwami.

WSTĘP WOLNY

KULTURA

Potańcówka 
z DJ-em
27 stycznia 2018
godz. 18.00-23.00, bilety: 15 zł

Centrum Kultury Izabelin

Sylwestrowa Gala Teatru Broadway
31 grudnia 2017 roku o godz. 20.00, Centrum Kultury Izabelin

Taniec, śpiew, porywająca muzyka, entuzjazm, 
250 barwnych kostiumów, pióra, fraki, suknie. To wszystko, 
co w musicalu najlepsze zobaczą Państwo w barwnym 

widowisku o charakterze musicalowo-rewiowym.
W repertuarze widowiska usłyszeć będzie można 

największe hity musicalowe i przeboje filmowe klasyki 
światowej od lat 20., 40., 60. i 80., m.in.fragmenty 

z musicali Cabaret, Moulin Rouge, Chicago, Hair, Grease.
Czas trwania: 2 godziny z jedną przerwą / bilety: 90 zł i 130 zł
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wystawy

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

5 stycznia 2018 godz. 19.00
Wieczór kolęd z zespołem „Wokaliza”
Restauracja Kampinówka, wstęp wolny

14 stycznia 2018 godz. 17.00
Koncert noworoczny – „W krainie czardasza”
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 25 zł

27 stycznia 2018 godz. 10.00
Wspólne śpiewanie 
– zajęcia wokalne dla początkujących
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 15 zł

31 stycznia 2018 godz. 8.00
Filharmonia Narodowa 
– „Wielki teatr świata”/„Zaczarowany kociołek”
Koncert dla uczniów SP w Izabelinie
Centrum Kultury Izabelin

muzyka literatura

zajęcia cykliczne dla dzieci

31 stycznia 2018 godz. 16.00
Spotkanie z cyklu Czytamy Dzieciom. 
»O srebrnej łyżeczce« Justyna Bednarek
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie

12 stycznia 2018 godz. 17.30
 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
»Księga zachwytów« Filipa Springera
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie

UTW
8 stycznia 2018 godz. 10.00 
ŚWIAT MUZYKI 
„Śladami Straussa” – Kamila Wieczorek
Centrum Kultury Izabelin 

18 stycznia.2018 godz. 10.45 
ARCHITEKTURA 
„Ta nieznośna wieża Eiffla – najciekawsze zabytki 
Francji” – Beata Artymowska
Zamek Królewski

29 stycznia 2018 godz. 10.45 
ENERGIA I ŚRODOWISKO 
„Świat zasypany popiołem – Wezuwiusz” 
– dr hab. Wojciech Nowakowski
Centrum Kultury Izabelin

27 stycznia 2018 godz. 12.00
Gordonki 
- zajęcia umuzykalniające dla dzieci i rodziców
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 15 zł

taniec
27 stycznia 2018
Potańcówka z DJ-em
Centrum Kultury Izabelin, godz. 18.00-23.00, bilety: 15 zł

3 lutego 2018 
Bal karnawałowy »Gorączka sobotniej nocy«
szalone lata 70. i 80. Centrum Kultury Izabelin
godz. 20.00-23.00, zaproszenia: 190 zł od osoby

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

styczeń-luty 2018 
Wystawa prac malarskich 
Andrzeja Miesztalskiego
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie
Autor był mieszkańcem Izabelina. Z wykształcenia geolog, 
z zamiłowania fotograf, malarz, żeglarz, ogrodnik, miłośnik koni. 
Czerpał radość z kontaktów z naturą a swoje przeżycia utrwalał 
na płótnie. Zmarł w 2017 roku.

Wieczór kolędowy 
z zespołem „WOKALIZA”

5 stycznia 2018 g.19.00 wstęp wolny

w restauracji 
Kampinówkazapraszamy 

do wspólnego
kolędowania
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W imieniu Mateusza 
dziękujemy wszystkim, 

którzy przekazali darowiznę
 bądź 1% swojego podatku 

na jego konto.

Turnusy rehabilitacyjne 
oprócz tego, że służą zdrowiu 

Mateusza, są dla niego ogromną 
radością i urozmaiceniem.

Dzięki Wam Mateusz będzie 
mógł pojechać na jeden turnus 

rehabilitacyjny więcej.

www.zus.pl www.eskladka.pl

Proste
płatności
z ZUS

Od 1 stycznia 2018 r.:
> jedna wpłata na wszystkie składki
> na Twój własny rachunek w ZUS
> zwykłym przelewem

Jeśli do końca 2017 r. nie dostaniesz pocztą swojego numeru rachunku składkowego,
skontaktuj się z naszą placówką, zadzwoń pod numer 22 560 16 00 bądź
skorzystaj ze strony internetowej www.zus.pl lub www.eskladka.pl

KARTY HISTORIIREKLAMY

Zapraszamy na smaki kuchni 
śródziemnomorskiej i europejskiej.

ul. 3 Maja 66 Izabelin

Lunch 12:00-16:00
Godz. otwarcia:

Poniedziałek-czwartek:12:00-21:00.
Piątek-sobota:12:00-22:00.

Niedziela:12:00-21:00.
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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
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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


