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orszak trzech króli 
w Truskawiu

Jak co roku, 6 stycznia 2017 roku ze Starej Pętli w Truskawiu ruszył 
Orszak Trzech Króli.

Nie zważając na mroźną, zimową aurę, barwny korowód śpiewając 
i bawiąc się, jak gdyby nigdy nic przeszedł główną ulicą Truska-
wia. Prawdopodobnie niesprzyjająca aura sprawiła, że kolędników 
było mniej niż w minionych latach, ale pomimo to i tak zabawa była 
przednia.

Ze śpiewem na ustach „Orszak” swój marsz zakończył na obecnej 
pętli linii 708, tam dzieci m. in. skosztowały słodyczy, które wcze-
śniej zebrały. Pieniądze, które zebrano podczas kolędowania w Tru-
skawiu zostaną przekazane Akcji Katolickiej, która rozdysponuje je 
najbardziej potrzebującym na terenie naszej parafii. 

Tekst i zdjęcie: MS

Gmina Izabelin wczoraj i dziś… 
Konkurs fotograficzny

Centrum Kultury Izabelin ogłasza konkurs „Zgadnij co to?” i zaprasza wszystkich mieszkańców do wspólnej zabawy. Konkurs ma mieć cha-
rakter długofalowy. Jego przesłaniem jest pokazanie, jak na przestrzeni kilkudziesięciu lat zmieniała się nasza gmina. Dlatego zachęcamy 
do przesyłania nam elektronicznych zdjęć (lub ich skanów) starych ulic, domów i charakterystycznych miejsc z naszego terenu. W odpo-
wiedzi będziemy drukować aktualne zdjęcia tych samych miejsc, co 
na starych fotografiach. Myślimy, że ciekawie będzie odkryć współ-
czesne znane nam zakątki z zupełnie nowej perspektywy. 

Jeśli ktoś chciałby dodać swoją historię do zdjęcia to będzie nam 
bardzo miło. Fotki prosimy nadsyłać na adres:
gazeta@centrum.izabelin.pl lub przynieść papierowe do 
zeskanowania do Centrum Kultury Izabelin, I piętro, pokój 
128. Na osoby, które w ciągu trwania konkursu odgadną najwięcej 
miejsc czekają atrakcyjne nagrody.

Na początek zdjęcia trzech izabelińskich ulic, które nadesłała Pani 
Grażyna Zielińska. 

Odpowiedzi prosimy nadsyłać na ww. adres mailowy. 

Fotograficzne odpowiedzi znajdziecie Państwo w lutowym numerze 
Listów do Sąsiada.

W SKRÓCIE

zdjęcie nr 1

zdjęcie nr 2

zdjęcie nr 3
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W SKRÓCIE

Dzień Babci
Kto uśmiechów ma bez liku 

oraz ciepłych słów bez końca?
Kto ciastkami zwykle pachnie, 
ciepła więcej ma od słońca?

Babcia! Babcia! Z Babcią stale!
Ja się Babcią wszędzie chwalę!

Babcie mogą być w sukienkach,
całkiem modnych albo wcale

i w fotelu mogą siedzieć,
albo biegać gdzieś na bale.

Mogą śmigać na tablecie
albo wełną i drutami,

mogą nie znać się na wszystkim,
byle były zawsze z nami!

Babcie w kapciach albo w chustkach,
oraz taka w kapeluszu,

nigdy nas nie skrytykują,
nigdy nam nie natrą uszu.

Babcie zmarszczki mieć też mogą,
ale nie jest to konieczne,
byle tylko nas kochały, 

byle były z nami wiecznie!

Dzień Dziadka
Dam Ci Dziadku zupę gwiazdek

oraz księżyc na kanapce,
dam ci przygód cały worek

i przyniosę szczęście w czapce.

Znajdę humor w leśnym gąszczu,
dam Ci czasu, zdrowia dodam,

spokój złowię Ci na wędkę,
ciepłą radość w kubku podam.

Sprzyjający los Ci przyślę,
oraz pięknych dni bez końca

i uśmiechy podaruję
oraz całe garście słońca.

Magdalena Węgiel

Przystanek Izabelin…
Nie bez przyczyny w herbie Kampinoskiego Parku Narodowe-
go widnieje sylwetka łosia :) Może ktoś pamięta film „Przy-
stanek Alaska? Izabelin, to jak Cicely na Alasce. 

fot. Magdalena Fidler

PRZEDSZKOLAKI 
W POLSKIM RADIU DZIECIOM
Od września 2016 roku Gminne Przedszkole 
w Laskach „Akademia Pod Dębowym 
Liściem”  zostało Ambasadorem Polskiego 
Radia Dzieciom. Uzdolnione muzycznie 
przedszkolaki z trzech najstarszych grup: 
Sówek, Wiewiórek i Zajączków cyklicznie 
biorą udział w nagraniu audycji muzycznych 
pt. „Rytmika” w Polskim Radiu Dzieciom. 
Przedszkolaki mają okazję poznać radio „od 
środka”, rozwijać swoje pasje i talenty pod 
okiem wspaniałych  pracowników rozgłośni. 
Cieszy nas, że Rodzice naszych 
przedszkolaków dowiedzieli się o istnieniu 
tak przyjaznego, ciekawego i  bezpiecznego 
programu radiowego dla ich pociech.  Polskie 
Radio Dzieciom to całkiem nowy program 
Polskiego Radia. 
Istnieje od 1 kwietnia 2015 roku i jest 
skierowany szczególnie do dzieci w wieku 
do około 8 lat. Nadaje audycje starannie 
dobrane do zainteresowań dzieci, będące 
doskonałym źródłem wiedzy i zabawy, które 
są uzupełnieniem tego, czego dzieci nauczyły 
się w przedszkolu. Program jest całkowicie 
bezpieczny dla młodego słuchacza, „bez 
przemocy” i reklam. Wieczorem, o godz. 
21.00 w Radiu Polskim Dzieciom zaczyna 
się „Strefa Rodziców” - czas dla dorosłych 
słuchaczy, kiedy to poruszane są różne ważne 
tematy z perspektywy rodzica. 
Radio można odbierać w technologii cyfrowej 
DAB + przez radio cyfrowe lub pobierając 
darmową aplikację mobilną. Więcej informacji 
o radiu  można znaleźć na stronie:
www.dzieci.polskieradio.pl

 Alicja Oczyńska
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INWESTYCJE W GMINIE IZABELIN W 2016 r.

Z ŻYCIA GMINY

W grudniu 2016 firma BUD-BRUK z Pruszkowa zakoń-
czyła przebudowę ul. Brzozowej w Laskach wraz 

z wykonaniem kanalizacji deszczowej. 

Zakres zadania objął:

1. Budowę sieci kanalizacji deszczowej, w tym ponad 400 m kana-
łu grawitacyjnego, kanał tłoczny, przyłącza, przepompownię wód 

PRZEBUDOWA UL. BRZOZOWEJ 
W LASKACH 

WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA 

OŚWIETLENIE UL. KAMPINOSKIEJ 
W HORNÓWKU 

W grudniu 2016 r. firma INSTALATOR ze Starych Babic wybu-
dowała 4 punkty oświetlenia ulicznego w ul. Kampinoskiej 

w Hornówku. Wartość robót wyniosła 20 383,02 zł.

Tekst: Marcin Olejnicki

ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU 
POŻARNICZEGO DLA OSP LASKI

W listopadzie 2016 Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach 
wzbogaciła się o nowy pojazd. 

Jest to lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Forda 
Transita, wyposażony m.in. w zbiornik wody o pojemności 750 l, 
zbiornik czynnika pianotwórczego, agregat wysokociśnieniowy, wy-
ciągarkę elektryczną oraz wysokociśnieniową linię szybkiego natar-
cia. Samochód ten zastąpi wysłużony 18-letni pojazd Lublin, zna-
cząco podnosząc sprawność taboru OSP w naszej gminie.

Samochód dostarczyła firma FRANK-CARS z Częstochowy. Wartość 
dostawy to 283 650 zł.

Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Laski został dofi-
nansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 60 000 zł.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej kwotą 141 825 zł.

Tekst: Marcin Olejnicki

fot. Lech Sikorski

deszczowych z zasilaniem, 11 studni kontrolnych połączeniowych, 
studnię rozprężną, 19 studzienek ściekowych z wpustami, naprawę 
istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy;

2. Wykonanie infrastruktury niezbędnej do przebudowy punktów 
oświetlenia ulicznego na odcinku ok. 1 km;

3. Przebudowę nawierzchni drogi na odcinku ponad 800 m, wraz 
z wykonaniem chodników i podjazdów do posesji.

Wartość robót wyniosła 1 394 702,83 zł. Wiosną zostaną wykonane 
prace w zakresie zieleni drogowej oraz oznakowania poziomego.

Tekst i zdjęcie: Marcin Olejnicki
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SPROSTOWANIE

Referat Gospodarki Odpadami informuje, że w dostarczonych 
do mieszkańców harmonogramach pojawił się błąd.
W legendzie – przy żółtej ramce – zamiast odpady komunal-
ne + metal, szkło, plastik mylnie wpisano odbiór makulatury 
i odzieży.
Odbiory, zgodnie z umową przetargową z firmą BYŚ w 2017 
roku będą odbywać się jak dotychczas, czyli co 2 tygodnie wraz 
z odpadami komunalnymi odbierane będą plastiki, metal, szkło, 
co 4 tygodnie makulatura i odzież. 
Jednocześnie zawiadamiamy, iż poprawione harmonogramy 
umieszczone są na stronie internetowej https://www.gmi-
na.izabelin.pl/119,odpady.html?tresc=1866 w zakładce 
„odpady”.
Za pomyłkę przepraszamy.

/-/ Witold Malarowski

Z ŻYCIA GMINY

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 
NA TERENIE GMINY IZABELIN 

W SEZONIE 2016/2017
Zimowe utrzymanie dróg  to prace mające na celu ograni-

czenie zakłóceń ruchu drogowego spowodowanymi takimi 
czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa, intensywne 
opady śniegu czy gołoledź.

Za organizację i koordynację utrzymania dróg w okresie zimy, w stopniu 
zależnym od zaistniałych warunków atmosferycznych oraz posiadane-
go zaplecza, na terenie  gminy Izabelin odpowiedzialne są następujące 
jednostki:

1. za drogi  wojewódzkie – ul. 3 Maja w Mościskach na odcinku od ul. 
Estrady do ul. Sikorskiego, ul. Sikorskiego - Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, Rejon Drogowy w Grodzisku Mazowieckim, tel. 22  755-
59-46, 22 755-51-17

2. za drogi  powiatowe – ul. 3 Maja, ul. Sienkiewicza, ul. Sierakowska, ul. 
Fedorowicza, ul. Lipkowska - Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Poznańska 
300, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. 22 722-13-80, 505-106-867

3. za drogi gminne – Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
„Mokre Łąki” Sp. z o.o., Truskaw ul. Mokre Łąki 8, 05-080 Izabelin, tel. 
22 721-80-72, 509-407-467

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z apelem o parkowanie samo-
chodów w taki sposób, aby pojazdy pozostawione na jezdni lub poboczu 
drogi nie utrudniały pracy pługopiaskarki i służb komunalnych pracują-
cych przy zimowym otrzymaniu dróg. 

Wymiary zestawu płużącego, konieczność manewrowania na licznych 
zakrętach oraz pomiędzy parkującymi na jezdni pojazdami, potrafią sku-
tecznie utrudnić a niekiedy wręcz uniemożliwić skuteczne odśnieżenie 
i zabezpieczenie wąskich odcinków dróg gminnych.

Mateusz Milej

INTERWENCJE 
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 
W GMINIE IZABELIN w grudniu 2016

Powstałe na terenie kraju niesprzyjające a czasami 
katastrofalne warunki atmosferyczne, silne wiatry 

o dużej prędkości przechodzące w huragan, długotrwałe 
opady deszczowe i niskie temperatury nie ominęły gmi-
ny Izabelin. 

W tych niekorzystnych warunkach i utrudnieniach prawie przez 
cały miesiąc jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Izabe-
linie i Laskach prowadziły z dużym zaangażowaniem działania 
ratownicze przy usuwaniu skutków i następstw spowodowanych 
warunkami atmosferycznymi. 

Tylko w dniu 2 grudnia 2016 roku miały miejsce 24 interwencje 
OSP ( w tym 15 razy OSP Izabelin i 9 razy OSP w Laskach). Do 
30 listopada 2016 r. odnotowano 48 interwencji w zakresie usu-
wania zagrożeń powstałych na skutek silnych wiatrów (27 OSP 
w Izabelinie, 21 OSP w Laskach).  Wśród najczęściej występu-
jących zagrożeń zaliczyć można: złamane gałęzie drzew i same 
drzewa, uszkodzenia linii telefonicznych i energetycznych, uszko-
dzenia ogrodzenia posesji, upadek gałęzi na chodniki i ulice oraz 
dachy budynków. Z innych zdarzeń należy wymienić: w dniu 12 
grudnia 2016 roku – miała również miejsce interwencja w Tru-
skawiu przy ul. Sory, gdzie wystąpiło podtopienie ulicy spowo-
dowane przez bobry. Interweniowała OSP w Izabelinie i ekipa 
pracowników Gminnego Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjne-
go „Mokre Łąki”. 

W dniu 18 grudnia 2016 roku w Mościskach przy ul. Estrady OSP 
w Laskach przy użyciu środków chemicznych dokonała neutrali-
zacji plamy oleju powstałej na skutek wypadku samochodów. Nie 
obeszło się również bez pożarów. 

W dniu 3 grudnia 2016 roku w Sierakowie przy ul. Abrahama 
powstał pożar w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym, parte-
rowym. Częściowemu spaleniu uległy pomieszczenia mieszkalne, 
poszkodowany został lokator budynku. Działania ratowniczo-ga-
śnicze prowadziły OSP w Izabelinie i w Laskach. 

12 grudnia 2016 roku w Mościskach przy ul. Estrady na terenie  
niezabudowanym paliły się śmieci i pozostałości roślinne. 

18 grudnia br. w Hornówku przy ul. Sadowej w budynku miesz-
kalnym paliły się sadze w przewodzie kominowym. W akcji brały 
udział dwa zastępy OSP w Izabelinie. 

31 grudnia 2016 r. dwa zastępy OSP w Laskach brały udział 
w akcji gaśniczej przy groźnym pożarze w Łomiankach przy ul. 
Chopina. Palił się budynek mieszkalny, w którym były składo-
wane materiały pirotechniczne, które uległy wybuchowi. Bilans 
ostatniego miesiąca 2016 roku to 54 interwencje Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Za ofiarną i pełną zaangażowania działalność 
ratowniczą należą się Strażakom słowa uznania i podziękowania.

płk mgr inż. Edward Gierski
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XXI SESJA RADY GMINY IZABELIN
BUDŻET GMINY NA 2017 ROK UCHWALONY…

W dniu 21 grudnia  2016  roku od-
była się XXI sesja  Rady Gminy 

Izabelin.  

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

Radni podjęli następujące uchwały:

* Uchwała  XXI/170/16  (11 za / 2 prze-
ciw / 1 wstrzymał się) w sprawie uchwale-
nia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny   Izabelin na lata 2017-2023.

* Uchwała Budżetowa na rok 2017 
Gminy Izabelin XXI/171/16  (12 za / 2 
przeciw / 0 wstrzymał się) 

* Uchwała XXI/172/16  (13 za / 0 prze-
ciw / 0 wstrzymał się) w sprawie wyrażenia 
zgody na oddanie w dzierżawę części dział-
ki   ewidencyjnej nr 84 położonej w obrębie 
Mościska na okres dłuższy niż 3 lata.  Art. 
18 ust. 2 pkt 9 lit a, ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym zastrzega 
do wyłącznej właściwości rady gminy po-
dejmowanie uchwał w sprawach majątko-
wych gminy przekraczających zakres zwy-
kłego zarządu, dotyczący zasad nabywania, 
zbywania i obciążania nieruchomości oraz 
ich wydzierżawiania lub wynajmowania na 
czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na 
czas nieoznaczony. Uchwała rady gminy 
jest wymagana również w przypadku, gdy 
po umowie zawartej na czas oznaczony 
do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, 
których przedmiotem jest ta sama nieru-
chomość. 

Działka ewidencyjna nr 84 położona w ob-
rębie Mościska stanowi przedmiot władania 
Gminy Izabelin, która włada nią jak posia-
dacz samoistny, a właściciel nieruchomości 
jest nieustalony. Zgodnie z Miejscowym Pla-
nem Zagospodarowania Przestrzennego wsi 
Mościska, Etap IV zatwierdzonego Uchwałą 
Rady Gminy Izabelin Nr XXIV/202/2004 
z dnia 27 października 2004 r. wydzierża-
wiana część działki ewidencyjnej nr 84 obr. 
Mościska położona jest na terenie oznaczo-
nym symbolem planistycznym Uk – tereny 
zabudowy usługowej komercyjnej. Teren 
dzierżawy przeznaczony będzie na prowa-
dzenie działalności gospodarczej. Zważyw-
szy, iż zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami gminny zasób nieruchomości sta-
nową nieruchomości będące we własności 
Gminy Izabelin, przepisy przywołanej usta-
wy o gospodarce nieruchomościami w tym 
przypadku nie znajdują zastosowania. 

DYŻURY   RADNYCH  w   2017 r.
CZWARTEK   GODZ. 16:00 - 18:00

 CENTRUM  KULTURY  IZABELIN  

ul. Matejki  21

Czytelnia Gminnej Biblioteki

05.01., 13.04., 19.10.2017 r. 
Andrzej  Adamski

12.01., 20.04., 26.10.2017 r.
Joanna Białas

19.01., 27.04., 02.11.2017 r.       
Bronisława  Bieńkowska

26.01., 11.05., 09.11.2017 r.   
Edward  Ciećwierz

02.02., 18.05., 16.11.2017 r.       
Halina Jasińska 

09.02., 25.05., 23.11.2017 r.   
Wojciech Kanarek

16.02., 01.06., 30.11.2017 r.   
Katarzyna Krukowska-Wiater

23.02., 08.06., 07.12.2017 r.      
Artur Mączka - Leonhardt

02.03., 22.06., 14.12.2017 r.      
Małgorzata Edyta Poniatowska

09.03., 29.06, 21.12.2017 r.  
Teresa Skowrońska

16.03., 07.09., 28.12.2017 r.  
Jacek Sobiecki

23.03., 14.09.2017 r.   
Marek Szkiłłądź

30.03., 21.09.2017 r.       
Ryszard Szymczak

06.04., 05.10.2017 r.  
Tomasz Urbański

04.05., 12.10.2017 r.            
Grażyna Zielińska

Z ŻYCIA GMINY

* Uchwała XXI/173/16 (13 za / 0 prze-
ciw / 0 wstrzymał się) w sprawie zmiany 
uchwały z dnia 22 czerwca 2011 r. doty-
czącej  ustalenia wysokości opłat za świad-
czenia udzielane przez gminne przedszkola 
prowadzone przez Gminę Izabelin. Art. 2 pkt 
1 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie 
ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1985) zmienia usta-
wę o systemie oświaty w zakresie kwestii 
dotyczącej pobierania opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego. Zmiana 
przewiduje że opłata będzie ponoszona na 
dzieci w  wieku do lata 5. Na dzieci starsze 
Państwo będzie przekazywało samorządom 
subwencje oświatową. W związku z powyż-
szym zachodzi konieczność zmiany uchwały 
z dnia 22 czerwca 2011 r. dotyczącej usta-
lenia wysokości opłat za świadczenia udzie-
lane przez gminne przedszkola prowadzone 
przez Gminę Izabelin poprzez doprecyzo-
wanie wieku dziecka, na które należy po-
nieść opłatę. 

Określenie jej wejścia w życie (§ 4 niniejszej 
uchwały) wynika z faktu, że ustawa z dnia 1 
grudnia 2016 r. weszła w życie dnia następ-
nego po jej publikacji tj. dnia 9 grudnia 2016 
r.  Jednocześnie ustawa w art. 5 stanowi, że 
jej zmiany dotyczą budżetów samorządów 
za rok 2017. Reasumując termin pozostawio-
ny jednostkom samorządu terytorialnego na 
dostosowanie przepisów uchwały do ustawy 
uzasadnia przyjęte w treści uchwały zasady 
jej wejścia w  życie.  

* Uchwała XXI/174/16 (12 za /0 prze-
ciw / 1 wstrzymał się) w sprawie przyjęcia 
protokółu kontroli Komisji Rewizyjnej Iza-
belin. Zgodnie z paragrafem 80 ust.2 Statu-
tu Gminy Izabelin (Uchwała Nr XVI/124/04 
Rady Gminy Izabelin z dnia 21 stycznia 
2004 r.) protokół kontroli jest przedstawia-
ny Radzie, która podejmuje uchwałę o jego 
przyjęciu lub odrzuceniu.

Iwona Mazurek

fot. G
. N

ow
icki
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Izabelin, dn. 22 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie o Drugim Przetargu Ustnym Nieogranic-
zonym

Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie 
Uchwały Rady Gminy Izabelin Nr XII/100/15 

z dnia 16 grudnia 2015 r.

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości położonej w obrębie Izabelin gmina Izabelin

Działka nr ew. 1154 jest zwolniona z podatku VAT zgod-
nie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 
IPPP2/4512-229/16-2/DG z dnia 14.04.2016 r.

• dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokoto-
wa, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 
Nr WA1M/00524587/1,
• Gmina Izabelin stała się właścicielem działki nr ew. 1154 w dro-
dze komunalizacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 
Nr 2499/2015 z dnia 7.07.2015 r.
• Pierwszy przetarg na sprzedaż przeprowadzony był w dniu 
27 października 2016 r. i zakończył się wynikiem negatywnym 
(nikt do niego nie przystąpił),
• nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi mienie gminne,
• nieruchomość nieobciążona, bez zobowiązań,
• nieruchomość położona jest na terenie objętym ustaleniami 
obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-

L.p. Nr ewidencyjny 
działki

Powierzchnia
(ha)

Cena 
wywoławcza Wadium

1. 1154 0,0856 220.000,- 20.000,00

strzennego wsi Izabelin Południowy część B, zatwierdzonego 
uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr L/318/2002 z dnia 6 marca 2002 r. 
Zgodnie z ustaleniami planu, nieruchomość znajduje się na terenie 
określonym jako teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej o prze-
wadze istniejącej zabudowy mieszkaniowej (oznaczonym symbo-
lem planistycznym 8/MU). Działka nie uzyskała zgody na zmianę 
przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne,
• działka użytkowana przez właścicieli nieruchomości sąsiedniej – 
działki nr ew. 1153.
• dojazd do nieruchomości od dróg publicznych gminnych: ul. Bo-
haterów Kampinosu i ul. Rzędziana.
• bezpośredni dostęp do mediów: wodociąg, kanalizacja, gazociąg, 
energetyka, telekomunikacja,

Przetarg odbędzie się w dniu 3 lutego 2017 r. o godz. 12.00 
w sali nr 124 (I p.) w Centrum Kultury Izabelin 

przy ul. J. Matejki 21 w Izabelinie C

• oferent winien zapoznać się z regulaminem przetargu,
• warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium 
w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Gminy Izabelin II 
Oddział PKO BP S.A. w Warszawie Nr konta 32 1020 1026 0000 
1502 0023 6208,
• termin wpłaty wadium: do dnia 30 stycznia 2017 r. (włącznie),
• wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia 
się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Geode-
zji i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Izabelin – Maciej Patry-
cy i Agnieszka Kamińska, pok. nr 2 (tel. 022 722–89–62, e-mail: 
geodezja@izabelin.pl,). Materiały przetargowe można uzyskać nie-
odpłatnie w pok. nr 2 w Urzędzie Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 
05-080 IZABELIN, w godzinach pracy (pon. 9.00-18.00, wt.-pt. 
8.00-16.00).
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INFORMACJA O ISTOTNYCH ZADANIACH I DZIAŁANIACH 
REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY IZABELIN

 I GMINNE JEDNOSTKI W IV KWARTALE 2016 ROKU

Mając na uwadze potrzebę udostępniania informacji 
o sytuacji w Gminie pragniemy poinformować 

wszystkich Mieszkańców o istotnych zadaniach i działaniach, 
jakie  zostały zrealizowane bądź nad którymi pracowano 
w minionym kwartale  (październik – grudzień 2016).

Za najbardziej istotne zadania i działania realizowane przez Gminę i jej 
jednostki w minionym  kwartale uznajemy: 
– podpisanie przedwstępnej umowy nabycia działki w Mościskach 
zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym z przeznaczeniem 
na mieszkania komunalne; 
– zakończenie przebudowy ul. Brzozowej w Laskach i ul. 
Chodkiewicza w Izabelinie C; 
–  uzyskanie dofinansowania na budowę ścieżek rowerowych wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą; 
– zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Laski;
– przygotowanie kampanii społecznej zachęcającej do meldowania 
się i rozliczania podatku PIT z korzyścią dla gminy Izabelin;
– przyznanie stypendium sportowego na 2017 rok 7 młodym 
wybijającym się sportowcom  będącym mieszkańcami naszej gminy.

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Referat Architektury i Planowania Przestrzennego:
– w ramach sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego wsi Izabelin B wykonano wstępną koncepcję planu 
zagospodarowania;
– przystąpiono do opracowania: 

– zmiany (we fragmentach) Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin,
– zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Mościska Etap IV, cz. A,
– zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Hornówek, cz. E (teren wzdłuż ul. 3 Maja od szkoły 
podstawowej do ul. Wojska Polskiego);

– opracowano koncepcję budowy nowego Ośrodka SPZOZ w Izabelinie.

Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami:
– wydanie przez Starostwo Powiatowe decyzji o wywłaszczeniu na 
rzecz Gminy Izabelin działek  o łącznej pow. 349 m2 przeznaczonych 
pod ul. Łosia i ul. Bobrową we wsi Truskaw;
– podpisanie przedwstępnej umowy nabycia działki w Mościskach 
o pow. 2427 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych:
– zakończenie przebudowy ul. Brzozowej w Laskach wraz z budową 
odwodnienia i infrastruktury niezbędnej do przebudowy punktów 
oświetlenia ulicznego; 
– wybudowanie 4 punktów oświetlenia ulicznego w ul. Kampinoskiej 
w Hornówku;
– zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Laski; 
– uzyskanie dofinansowania w wysokości 4,2 mln zł na projekt  
pn. „Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
w gminie Izabelin”;
– zakończenie przebudowy ul. Chodkiewicza. 

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA 

Referat Ochrony Środowiska:
– zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym 
i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt (elektroniczne znakowanie, 
zapewnienie opieki i utrzymania w Schronisku dla Bezdomnych 
Zwierząt w Józefowie);
– prowadzenie akcji usuwania materiałów zawierających azbest 
dla gminy Izabelin;
– kontrola podmiotów działających w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych oraz odbierania i transportu nieczystości ciekłych od 
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właścicieli nieruchomości;
– prowadzenie postępowań administracyjnych w celu przyłączenia 
mieszkańców do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej;
– wystąpienie do Ministra Środowiska o zgodę na demontaż tam 
bobrowych na Kanale Zaborowskim, które powodują rozlewanie wody 
z kanału na teren gdzie zlokalizowane są ujęcia wody oraz na tereny 
prywatne przy ul. Sory;

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa:
– udrożnienie i wykonanie nawierzchni gruntowej fragmentu 
ul. Południowej w Truskawiu na odcinka 240 mb. pomiędzy ul. 
Bocianią i ul. Łabędzią;
– opracowanie projektu stałej organizacji ruchu obejmującej 
wprowadzenie "Strefy ograniczenia prędkości do 30km/h" na 
drogach gminnych w Izabelinie B;
– rozpoczęcie prac renowacyjnych na terenie Cmentarza 
Wojennego z okresu II wojny światowej w Laskach;
– wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym 
w Izabelinie B;
– doposażenie placu zabaw w Izabelinie C w dwa nowe zestawy 
wieżowe.

Referat Gospodarki Odpadami:
– bieżące zadania związane z nadzorowaniem prac Operatora 
odbierającego odpady;
– opracowanie, wydruk i dystrybucja harmonogramów wywozu 
odpadów na 2017 r.;
– naliczenie, wydruk i dystrybucja informacji o płatności na 2017 r.;
– wysyłka upomnień do dłużników.

Wydział Rozwoju:
– konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy 
Izabelin z organizacjami pozarządowymi na rok 2017; 
– konsultacje społeczne w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
– przygotowanie kampanii społecznej „Meldując się i rozliczając 
PIT w Gminie Izabelin – zyskamy więcej!”;
– przyznanie i wręczenie stypendiów sportowych na 2017 rok 7 
młodym sportowcom - mieszkańcom gminy; 
– przeprowadzenie kwartalnej kontroli w dwóch żłobkach 
niepublicznych działających na terenie gminy Izabelin;
– wydanie decyzji osobom nieubezpieczonym uprawniających je 
do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych;
– przeprowadzenie bezpłatnych badań mammograficznych 
dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat, czyli kobiet z grupy ryzyka 
refundowanej przez NFZ;
– ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej 
oraz rozwijania kontaktów i współpracy Gminy Izabelin z gminami 
partnerskimi w roku 2017 oraz z zakresu wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej w 2017 r., nabór reprezentantów do 
komisji konkursowych;
– przygotowywanie plakatów i zaproszeń oraz opracowanie nowej 
wersji wzorcowych druków gminnych;
– przeprowadzenie procedury wyboru i nabycia systemu audio-
video do nagrywania Sesji Rady Gminy oraz systemu głosowania; 
– obsługa newslettera gminnego. 

Referat Księgowości Budżetowej:
– sporządzenie sprawozdań budżetowych za III kwartał 2016 r. 
Urzędu Gminy oraz Gminy  (Organu);
– bieżąca ewidencja dochodów, wydatków, kosztów, środków 
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trwałych oraz czynności przygotowawcze dotyczące zamknięcia 
ksiąg rachunkowych na koniec 2016 r. i sporządzenia sprawozdań 
budżetowych za IV kwartał 2016 r. Urzędu Gminy oraz Gminy (Organu): 
analiza należności i zobowiązań wynikających z ksiąg rachunkowych, 
wysyłka wezwań do zapłaty od należności cywilnoprawnych,  analiza 
kont syntetycznych i analitycznych;
– obsługa księgowa projektu „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Referat Księgowości Podatkowej (dane łączne za 2016 r.):
– wystawienie decyzji wymiarowych dotyczących podatku: od 
nieruchomości (4452 szt.), podatku rolnego (137 szt.), leśnego 
(242 szt.), łączne zobowiązanie pieniężne (1490 szt.), decyzje 
zmieniające wymiar  (974 szt.);
– systematyczne wprowadzanie zmian zgodnie z przesłaną przez 
Starostę  informacją w sprawie modernizacji ewidencji gruntów 
i budynków oraz aktualizacja zebranych informacji dotyczących 
użytków gruntów położonych na terenie gminy Izabelin; 
– przyjmowanie interesantów oraz wszczynanie postępowań 
administracyjnych zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach 
lokalnych oraz ustawą Ordynacja podatkowa  w sprawie zmiany 
wymiaru podatku;
– sprawdzenie deklaracji podatku od nieruchomości os. prawne 
(109 szt.) oraz  deklaracji podatku od środków transportowych 
(55 szt.);  
– wystawienie tytułów wykonawczych (248 szt.) za zaległości 
w podatku od nieruchomości, rolnym i  leśnym na kwotę 163 959,00 zł; 
– wystawienie tytułów wykonawczych za zaległości w podatku od 
środków transportowych na kwotę 10 342,00 zł; 
– wystawienie 1371 szt. upomnień – osoby fizyczne na kwotę 
1 252 730,00 zł
– wystawienie 30 szt. upomnień – osoby prawne na kwotę 377 619,00 zł
– nadanie klauzuli wykonalności tytułom wykonawczym celem 
przygotowania do wpisów hipotecznych  (20 szt.), wpisy hipoteczne  
(7 szt.) 119 000,00 zł, zastawy skarbowe (3 szt.) 32 175,00 zł; 
– przesłanie do sądu 2 wniosków o przeprowadzenie postępowania 
spadkowego;    
– rozliczenie oraz kontrola prawidłowego poboru podatków 
pobieranych przez sołtysów poszczególnych miejscowości.

Ewidencja działalności gospodarczej i wydawanie zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych:
– wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 
– w zakresie podatku VAT – wystawiono 139 faktur sprzedaży 
(czynsz, dzierżawa, najem nieruchomości, opłaty za wykonane 
przyłącza kanalizacyjne), sporządzono rejestry sprzedaży 
i zakupu, wystawiono deklaracje podatku VAT-7;  przygotowano 
dokumentację dotyczącą wdrożenia konsolidacji podatku VAT w  
jednostkach budżetowych gminy Izabelin;    
– w zakresie obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej -  złożono 127 wniosków.

Zespół Szkół w Izabelinie:
– kontynuacja programów i projektów: 
– zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach  „Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa” (celem programu jest rozwijanie 
zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa 
dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych),
– pilotażowy Program Programowania w Szkole dla uczniów klas 

pierwszych szkoły podstawowej koordynowanego przez MEN,
– Koduj z Klasą, Mistrzowie Kodowania i SCRATCH,
– "Ogarnij inżynierię" (we współpracy z Fundacją Katalyst 
Engineering) - przeszkolenie nauczycieli i rozpoczęcie zajęć 
w klasach 4,
– "Tydzień z Historią" we współpracy z Dziecięcym Uniwersytetem 
Ciekawej Historii;
– organizacja wielu akcji charytatywnych wspierających potrzebujące 
dzieci z naszej okolicy, dzieci z domów dziecka i wiosek dziecięcych, 
jak również dzieci i młodzież z wadami serca (w ramach współpracy 
z Fundacją Serce Dziecka) oraz afrykańskie dzieci;
– udział w konkursie "Moje miejsce na Ziemi" - konkursowe prace 
ozdobiły szkolne korytarze i stołówkę;
– przygotowanie ogólnopolskiego próbnego egzaminu gimnazjalnego;
– prowadzenie działań według harmonogramu z programu 
naprawczego dla Gimnazjum;
– montaż 7 klimatyzatorów w salach lekcyjnych – Szkoła 
w Hornówku przy ul. Wojska Polskiego 5;
– instalacja oświetlenia  awaryjnego i ewakuacyjnego w piwnicy – 
Szkoła  w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49.

Gminne Przedszkole w Izabelinie:
– przeprowadzenie konkursów wewnątrzprzedszkolnych o tematykach:

– „Baw się z nami jesiennymi darami” – konkurs jesienny,
– „Kocham Polskę” – konkurs patriotyczny,
– „Najpiękniejszy szpic choinkowy” – konkurs bożonarodzeniowy;

– kontynuacja współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. 
Marii Grzegorzewskiej w zakresie edukacji matematycznej dzieci;
– współorganizacja uroczystości z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości w Centrum Kultury Izabelin – występy przedszkolaków;
– udział dzieci w V Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej w Błoniu

Gminne Przedszkole w Laskach: 
– udział w obchodach Święta Niepodległości w Centrum Kultury 
Izabelin; 
– organizacja i realizacja akcji charytatywnych takich jak: 
– „Dzień Kundelka” zbiórka karmy i innych artykułów dla schroniska, 
– „Dzień Pluszowego Misia” zbiórka maskotek i innych zabawek dla 
małych pacjentów oddziałów onkologicznych; 
– tradycyjnie, jak co roku, organizacja uroczystego spotkania przy 
choince, wystawienie jasełek, wspólne kolędowanie;
– zdobycie nagrody w konkursie ogólnopolskim „Buliba” – 
propagowanie wykorzystywania surowców wtórnych; 
– zainicjowanie długoterminowej akcji „Moja gmina bez 
elektrośmieci”, wymienienie elektrośmieci na punkty, które 
umożliwią wyposażenie przedszkola w sprzęt multimedialny;
– udział przedszkolaków w Lidze Przedszkolaka w Łomiankach;   
– promowanie talentów poprzez udział w V Przeglądzie Piosenki 
Przedszkolnej pt. ”Witaj Święty Mikołaju” w Błoniu.

Centrum Usług Wspólnych Izabelin:
– sporządzenie i analiza sprawozdań budżetowych  obsługiwanych 
jednostek tj.:
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– Centrum Usług Wspólnych Izabelin,
– Zespół Szkół w Izabelinie,
– Gminne Przedszkole w Izabelinie,
– Gminne Przedszkole w Laskach;
– bieżąca obsługa finansowo-księgowa oraz płacowa w/w jednostek;
– sporządzenie sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej na 
dzień 30 września;
– sporządzenie sprawozdań kwartalnych GUS;
– analiza złożonych wniosków o przyznanie Stypendium Socjalnego 
dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Izabelin, wydanie 14 
decyzji oraz weryfikacja złożonych dokumentów potwierdzających 
zasadność wydatku i wypłata świadczeń; 
– podpisanie umów na dowóz indywidualny i zborowy dzieci 
niepełnosprawnych;
– rozliczanie dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli 
znajdujących się na terenie gminy Izabelin.

GPWiK „Mokre Łąki”
– przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu budowy sieci 
wodno-kanalizacyjnej na terenie Sierakowa i pozostałych dotychczas 
niezrealizowanych fragmentów sieci na kwotę ok. 12 mln zł; 
– przeciwdziałanie negatywnym następstwom aktywności bobrów 
wznoszących tamy na Kanale Lipkowskim, ochrona mieszkańców 
ul. Sory przed podtopieniami; 
 –  przygotowanie umów i warunków przetargów dla realizacji zadania 
„Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez 
uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie:
– wykonywanie zadań ustawowych związanych z pomocą 
społeczną, świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, 
świadczeniem wychowawczym (500+), wspieraniem rodziny, 
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, Kartą Dużej Rodziny;
– w grudniu, tradycyjnie jak co roku, GOPS wcielił się w rolę św. 
Mikołaja i przygotował paczki żywnościowe, świąteczne dla dzieci 
z rodzin podopiecznych oraz osób samotnych i niepełnosprawnych;  
– zorganizowanie spotkania wigilijnego dla Seniorów, Kombatantów 
oraz osób samotnych (dla blisko 200 osób); 
– przygotowywanie nowej strony internetowej. 

SPZOZ w Izabelinie:
– w dniu 22.12.2016 została podpisana umowa  o dofinansowanie 
Projektu ,,E-zdrowie – wzrost jakości i dostępności usług 
medycznych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu 
informatycznego w placówkach partnerskich – Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Izabelinie i Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia 
w Brochowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  w ramach Osi Priorytetowej  II ,,Wzrost 
e-potencjału Mazowsza” Działania 2.1. ,, E-usługi dla Mazowsza”. 
Całkowita wartość Projektu wynosi 675 794,70 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie:
– zrealizowanie otrzymanej dotacji z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek, nowe  woluminy (373) 
wprowadzono do księgozbioru biblioteki - w 2016 roku biblioteka 
powiększyła księgozbiór o  803 nowe książki;
– spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, rozmowa na temat 
książek: „Nowy Jork neurotyczna stolica świata”, „Papusza” oraz 
„Dobre kobiety z Chin” – spotkania DKK  odbywają się w ostatni 
piątek miesiąca o godzinie 17.30 w bibliotece;
– w ostatnią środę każdego miesiąca o godzinie 16.00 czytane są 
dzieciom książki; 
– organizacja lekcji bibliotecznych i zapoznanie się z biblioteką 
przez dzieci z przedszkola;
– zakup 16 nowych regałów na zbiory biblioteczne.

Centrum Kultury Izabelin
– organizowanie płatnych dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży, 
m.in.: studio piosenki, zajęć tanecznych: Break Dance, Hip-hop, 
Jazz, plastycznych: papieromania, kreatywna plastyka, malarskich, 
sportowych (karate, lekkoatletyka, akrobatyka sportowa, gimnastyka 
artystyczna), Szydełkowa Akademia, warsztaty komputerowe, szachy 
oraz cykliczne warsztaty: bębniarskie, Lego, naukowo-techniczne 
Funiversity, umuzykalniania dzieci „Gordonki” oraz gier planszowych;
– zorganizowanie 48 projekcji polskiej i światowej kinematografii 
w „Kinie za Rogiem” dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
– organizacja trzech koncertów dla dzieci szkolnych w wykonaniu 
muzyków Filharmonii Narodowej;
– organizacja kilkunastu spotkań i wykładów dla uczestników 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
–  zorganizowanie koncertu z okazji Święta Niepodległości; 
– współorganizacja koncertu gminnych przedszkoli w Laskach 
i w Izabelinie z okazji 11 Listopada;
– organizacja koncertu operetkowego „W zaczarowanym świecie 
operetki i musicalu”;
–  organizacja koncertu zespołu „Wokaliza” na Wigilii seniorów;
– organizacja spektakli teatralnych dla dzieci „Pimpuś Sadełko” 
oraz „Zamieszanie ze świętami”;
– organizacja Świątecznego Koncertu uczniów Studia Piosenki 
działającego w CKI;
– organizacja Mikołajkowego Show dla najmłodszych mieszkańców 
gminy;
– organizacja kiermaszu świątecznego z rękodziełem artystycznym 
oraz świątecznych warsztatów ozdób choinkowych;
– organizacja świątecznego koncertu dla dzieci „Muzyczna podróż 
do krainy św. Mikołaja”;
– organizacja Mikołajek na sportowo – turniej karate oraz pokaz 
sekcji akrobatyki i gimnastyki artystycznej; 
– organizacja Rodzinnego Dnia Sportu i Dnia Tańca; 
– organizacja spotkań autorskich m.in. z ojcem Leonem Knabitem, 
Czesławem Majewskim;
– organizacja trzech sąsiedzkich wyprzedaży garażowych; 
– organizacja Międzynarodowego Dnia Muzyki w Izabelinie; 
– zorganizowanie spektaklu teatralnego „Beldewer” oraz 
przedstawienia teatralnego „Grube Ryby” z okazji Międzynarodowego 
Dnia Seniora; 
– organizacja koncertu Karoliny Dąbrowskiej z zespołem; 
– zorganizowanie balu seniorów; 
– organizacja spotkania z podróżnikiem: Sebastianem Bielakiem 
„Wyprawa na Alaskę”, Markiem Łasiszem „Ekwador kraj na 
równiku”, z taternikiem Januszem Krukowskim „Malowane jaskinie 
rejonu Ariege oraz spotkanie z misjonarką w Indiach Siostrą Pawlik 
i misjonarzami świeckimi z Lasek – Elżbietą i Zbigniewem Jęczmyk; 
– zorganizowanie wystaw: „Kopia z ręki mistrza” oraz wystawy 
z okazji Roku Sienkiewicza pt. Rzecz w tym, żeby fantazji nie 
tracić! Bohaterowie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza w karykaturze 
Jacka Frankowskiego;
– organizacja wyjazdu uczestników Studia Piosenki na Międzynarodowy 
Festiwal „Siła słowiańskich serc” do Mińska na Białorusi;
– skład i wydanie 3 numerów „Listów do Sąsiada”.

Witold Malarowski   -  Wójt Gminy Izabelin 
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GMINNE PRZEDSZKOLE W LASKACH
GRUDZIEŃ W GMINNYM PRZEDSZKOLU W LASKACH

PRZEDSZKOLAKI

Miesiąc grudzień okazał się 
miesiącem wielu atrakcji dla 

naszego przedszkola. 

W pierwszych dniach grudnia na małym 
placu zabaw grupy Biedronek stanął piękny 
drewniany domek na zabawki ogrodowe. 
Teraz zabawki bezpiecznie zimują w domku 
i czekają na nadejście wiosny. Kilka dni 
później dotarła do nas wiadomość, że 
praca plastyczna wykonana przez grupę 
Żabek pt. „Basen olimpijski”, która brała 
udział w Wielkim Konkursie Ekologicznym 
„Baw się zdrowo”, została wyróżniona 
przez Jury. W nagrodę nasze przedszkolaki 
otrzymały 6 audiobooków oraz piękny 
dyplom. Dziękujemy rodzicom za oddane 
głosy i mamy nadzieję, że w kolejnym roku 
wesprą nas jeszcze bardziej.

Stało się tradycją, że 6 grudnia do naszego 
przedszkola przybywa osobiście ksiądz 
Proboszcz z Lasek w roli Świętego Mikołaja. 
Nie inaczej było w tym roku. Zawitał do 
każdej grupy, porozmawiał oraz wręczył 
dzieciom prezenty. Po tym niecodziennym 
spotkaniu dzieci uczestniczyły w „Koncercie 
Mikołajkowym”. 

Na tym niespodzianki się nie skończyły.   
W naszym przedszkolnym holu stanęła 
ogromna, zielona, pachnąca jeszcze 
lasem choinka. Na choince powieszone 
zostały światełka, które zostały zapalone 
uroczyście przez wszystkie dzieci. Dzieci 
spisały się na piątkę, pięknie odliczyły, 
po czym choinka rozbłysła tysiącem 
kolorowych światełek. W kolejnych dniach 
choinka stawała się coraz piękniejsza, 
gdyż tradycyjnie na jej gałązkach zaczęły 
pojawiać się ozdoby wykonane przez 
dzieci i ich rodziców. Wśród ozdób były 
bombki, łańcuchy, pierniki, wycinanki i wiele 

różnorodnych, własnoręcznie 
wykonanych dzieł.

Kolejną grudniową atrakcją 
było uroczyste przywitanie 
nowej pory roku – Zimy. Jedną 
z atrakcji powitania Pani Zimy 
był występ dzieci z najstarszych 
grup. Zaprezentowały one 
Jasełka. Była to doskonała 
okazja do generalnej próby 
przed spotkaniami z rodzicami.

Jak co roku przed Świętami 
Bożego Narodzenia w każdej 
z grup, odbyły się spotkania 
świąteczne, na które zostały 
zaproszone rodziny naszych 
przedszkolaków. W większości 
grup można było podziwiać 
Jasełka. Jedne na wesoło, inne 
tradycyjne, ale wszyscy aktorzy świetnie 
odnaleźli się w swoich rolach. Spotkania 
te były doskonałą okazją na złożenie 
sobie życzeń świątecznych i podzielenie 
się opłatkiem. Występy naszych 
przedszkolaków obserwował sam Święty 
Mikołaj. I tym razem wszystkie dzieci 
otrzymały piękne prezenty.

Na kolejne grudniowe atrakcje będziemy 
musieli poczekać, kolejny, cały rok.

W imieniu naszych przedszkolaków 
chcielibyśmy serdecznie podziękować:
– Sołtysowi i Radzie Sołeckiej Lasek za 
ufundowanie drewnianego domku;
– Rodzicom Igi Tatarek za podarowanie 

pięknej zielonej choinki, która była 
ozdobą naszego holu;
– Proboszczowi Parafii Matki Bożej 
Królowej Meksyku w Laskach, 
Ks. Grzegorzowi Jankowskiemu 
za wcielenie się w rolę Świętego 
Mikołaja i podarowanie dzieciom 
prezentów w dniu 6.XII.2016 r;
– Radzie Rodziców za zakup i ładne 
zapakowanie prezentów na nasze 
spotkania wigilijne.

mgr Paulina Górkiewicz
mgr Iwona Przysłupska

DOBRO POWRACA

Choć świąteczny czas przeminął, 
lecz w pamięci wolontariuszy 

z Gminnego  Przedszkola w Laskach 
„Akademia pod Dębowym Liściem” 
pozostają wspomnienia uśmiechów 
dzieci i rodziców z oddziału 
onkologicznego w Centrum Zdrowia 
Dziecka w Międzylesiu. 

Tuż przed świętami nauczyciele z  naszego 
przedszkola zostali poproszeni o pomoc 
w realizacji warsztatów dla dzieci ze 
szpitala.  Z zapałem zabrano się do 
przygotowywania aniołków dla wszystkich 
dzieci z oddziału onkologicznego. 10 
grudnia 2016r. w szpitalu odbyły się 
wspaniałe warsztaty plastyczne dla dzieci 

min. dzięki zaangażowaniu pracowników 
przedszkola i ich przyjaciół. Wielu z chorych 
podopiecznych szpitala nie było w stanie 
opuścić łóżka. Do ich rąk trafiły prace 
wykonane przez wolontariuszy i życzenia 
od przedszkolaków szybkiego powrotu do 
zdrowia. Na wszystkich buziach pojawił 
się uśmiech  - największa nagroda dla 
wolontariuszy. Niektóre dzieci z przedszkola 
przeznaczyły na warsztaty swoje kolekcje 
zabawek z jajek  z niespodzianką, za co im 
serdecznie dziękujemy. 

  Paulina Górkiewicz
Alicja Oczyńska
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Nowy 2017 Rok mieszkańcy naszej 
gminy przywitali po wiedeńsku. 

W Centrum Kultury Izabelin 7 stycznia 
br. odbył się koncert, podczas którego  
Orkiestra Romantica wprowadziła nas 
w podniosły, salonowy  nastrój grając 
najpiękniejsze walce, polki i marsze. 

Jak to na koncercie noworocznym bywa kró-
lowała rodzina Straussów, głównie 
Johann i Eduard.  Orkiestra zagrała 
kilka utworów tych słynnych kompo-
zytorów m.in. walce „Nad pięknym 
modrym Dunajem”, „Wiener  Blut”, 
„Opowieści z Lasku Wiedeńskiego”, 
polki : „Polka Tik Tak”, „Eljen a Ma-
gyar”, „Banditen Gallop”, „Unter Don-
ner & Blitz”czy „Marsz Radetzkiego”. 
Wśród kompozytorów nie zabrakło 
też Wolfganga Amadeusza Mozarta 
(menuet z Divertmenta D-dur), An-
tonio Vivaldiego „Zima” cz. 1, Johan-

NOWOROCZNY KONCERT WIEDEŃSKI
nesa Brahmsa „Hungarian Dance No. 6” i wielu 
innych. 

Orkiestra, choć kameralna miała w swoim 
składzie muzyków, którzy grali na flecie, obo-
ju, klarnecie, trąbce, skrzypcach, altówce, 
wiolonczeli, kontrabasie, fortepianie i perkusji, 
a koncertmistrzem był znakomity skrzypek so-
lista Maciej Przestrzelski. Koncert prowadziła 

dyrektor orkiestry Anna Barańska Wró-
blewska.  

To była wspaniała uczta dla ucha i du-
szy, na której każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie, ponieważ repertuar imprezy 
był bardzo zróżnicowany. Skoczne polki 
przeplatały się z eleganckimi walcami 
i dostojnymi marszami. Mnie najbar-
dziej urzekła i wzruszyła „Medytacja 
Thais” Julesa Masseneta w solowym 
wykonaniu Macieja Przestrzelskiego. To 
było coś pięknego, co głęboko osadziło 

ARTYSTKI
MATKI 
ORGANIZATORKI
KOBIETY

W Święto Trzech Króli 6 
stycznia br. w Centrum 

Kultury Izabelin wystąpił  
kwartet smyczkowy AMOK 
czyli Artystki, Matki, Organi-
zatorki i Kobiety. 

Artystki zagrały kolędy ze swojej 
najnowszej płyty pt. Kolęd Granie. 
Polskie Pastorałki i Kolędy. 

Nasza publiczność usłyszała w ich 
wykonaniu m.in. Lulajże Jezuniu, 
Jezus malusieńki, Hej, w dzień naro-
dzenia, Z narodzenia Pana, Gdy się 
Chrystus rodził, W dzień Bożego na-
rodzenia, Dnia jednego o północy, 
W żłobie leży, Mizerna cicha,  Ach 
ubogi żłobie. 

Atmosfera podczas tego klimatycznego wieczoru była świąteczna i piękna, co pozwoliło wszyst-
kim jeszcze przez chwilę pozostać myślami w tym wspaniałym okresie roku.

Tekst i zdjęcia: Janusz Marciniak

się w moim sercu i pozostanie w nim na długo.

Oprócz samej muzyki, która dostarczyła 
wszystkim mnóstwa pozytywnych wrażeń była 
też oprawa wizualna, która przyprawiała o ko-
lorowy zawrót głowy. Muzycy byli ubrani w bo-
gate  stylowe stroje, na głowach mieli białe 
peruki z loczkami. Na scenie pięknie ozdobio-
ne choinki i błyszczące świeczniki, a nad nimi 
kryształowy żyrandol mieniący się tysiącem 
światełek. Chciałoby się powiedzieć „ach co to 
był za bal”, bo trzeba przyznać, że nogi same 
rwały się do tańca. 

Publiczność nie pozwalała artystom zejść ze 
sceny, bijąc gromkie brawa i zatrzymując mu-
zyków na trzy kolejne utwory. No cóż, wszyst-
ko co dobre szybko się kończy, ale na kolejny 
koncert Orkiestry Romantica nie będzie trze-
ba czekać, aż tak długo, bo już w lutym br. 
ponownie zagości ona w naszych skromnych 
progach.

Iwona Mazurek
zdjęcia: Grzegorz Nowicki
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WYPOŻYCZALNIA 
NART BIEGOWYCH W LASKACH
JUŻ OTWARTA…

Centrum Kultury Izabelin oraz Via 
Verde zapraszają do nowo otwar-

tej wypożyczalni nart biegowych, któ-
ra zlokalizowana jest w Laskach, na 
skraju Puszczy Kampinoskiej, na tere-
nie kompleksu boisk sportowych Orlik 
2012 przy ul. Wieczorka 50. 

W pierwszy weekend 6-8 stycznia z wypo-
życzalni skorzystało 150 osób.

Wypożyczalnia czynna jest w trakcie zale-
gania pokrywy śnieżnej: 

w weekendy i święta w godz. 8.00 - 18.00, 
a w dni powszednie w dowolnych godzi-
nach wyłącznie dla grup (od czterech osób 
w górę) lub na zajęcia indywidualne  po 
uprzednim kontakcie telefonicznym oraz 
o godz. 19.00 - według programu w Aktu-
alnościach na:

http://www.biegowkiwkampinosie.pl/.

tel. 793 420 666

e-mail: narty@viaverde.com.pl

Centrum Kultury Izabelin planuje zor-
ganizować dla młodzieży gimnazjalnej 
z naszej gminy naukę jazdy na nartach 
biegowych. Nauka będzie się odbywać 
od poniedziałku do czwartku w godz. 
14.00-16.00, w grupach do 15 osób 
i będzie bezpłatna, podobnie jak  wypo-
życzenie nart. Zapisy w CKI pod nu-
merem telefonu 22 752-68-17.

Oczywiście lekcje będą się odbywać tyl-
ko przy sprzyjających warunkach atmos-
ferycznych i śniegu.

CZAS NA LÓD Z MISTRZYNIĄ!
Rozmowa z Panią Anną Symonowicz, która wraz z Janem Łabuszewskim zdobyła w czerwcu 2016 roku I miej-
sce w Międzynarodowych Zawodach w Łyżwiarstwie Figurowym Amatorów w Oberstdorfie,  mających status 

mistrzostw świata, w kategorii tańców obowiązkowych.

Listy do Sąsiada: Dzień dobry pani Anno. 
Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co 
przed chwilą zobaczyłam na treningu. 
Porusza się Pani z wielką gracją, lekko-
ścią, zupełnie jakby lód i łyżwy były dla 
Pani  środowiskiem naturalnym. Od jak 
dawna Pani trenuje? 

Anna Symonowicz: Łyżwiarstwo od dziecka 
było moją wielką pasją. Mój Tata opowiadał mi 
o przedwojennych ślizgawkach warszawskich 
łyżwiarzy, które podziwiał w Dolinie Szwajcar-
skiej, zawsze przy muzyce orkiestry. Lodową 
taflę oświetlały dwa 200-płomieniowe kande-
labry gazowe – największe w stolicy! Warto 
przypomnieć, że w 1921 roku powstał Polski 
Związek Łyżwiarstwa Figurowego – prawie sto 
lat temu. Pierwsze łyżwy dostałam w wieku 12 
lat i od razu pokochałam ten sport. Jeżdżę już 
ponad 50 lat! Kilkanaście lat temu zrobiłam 
uprawnienia instruktorskie i z przyjemnością 
w wolnej chwili przekazuję swoją miłość do 
łyżwiarstwa figurowego wszystkim chętnym. 

Tańce trenuję amatorsko od 10 lat.

LdS: Wygląda Pani  pięknie i młodo, 
a powiedziała, że jeździ na łyżwach 
już ponad 50 lat. Trudno w to uwie-
rzyć! Intryguje mnie, dlaczego ćwiczy-
cie o tak wczesnej porze: jest sobota, 
6 rano, trzeba coś bardzo kochać, żeby 
wstać  skoro świt?

AS: Niestety, w Warszawie lodu jest bardzo 
mało, a chętnych nie brakuje. Tylko w soboty 
o 6.00 mamy lód dla naszej amatorskiej grupy 
– godzinę, czasem półtorej. To niewiele, szcze-
gólnie, gdy przygotowujemy się do  zawodów. 
Torwar jest jedynym  pełnowymiarowym (30 
m x 60 m) krytym lodowiskiem w Warszawie, 
otwartym przez 9 miesięcy.  Lodowiska osie-
dlowe są bardzo małe, czynne jedynie zimą 
i  przeważnie są oblężone, co zresztą mnie 
bardzo cieszy!  Jednak trenowanie tam było-
by i dla nas i innych po prostu niebezpieczne. 
Stadion Narodowy też otwiera lodowiska na 
najwyżej trzy miesiące.

LdS: Jakie są Pani plany, marzenia? 

AS: Wszystko zależy od zdrowia! Jeśli do-
pisze – w co bardzo wierzę – chcielibyśmy 
w przyszłym roku wystartować  w  Oberst-
dorfie w dwóch konkurencjach: w tańcach 
obowiązkowych i w tańcu dowolnym.  W tym 
roku startowaliśmy tylko w konkurencji tań-
ców obowiązkowych. Bardzo bym chciała, 
żeby polska drużyna wróciła z Oberstdorfu 
ponownie usatysfakcjonowana występami. 
Mamy  znakomicie jeżdżące pary sportowe. 
Soliści też zajęli wysokie miejsca w  czołów-
ce. A konkurencja była ogromna: startowało 

ponad trzystu łyżwiarzy amatorów z całego 
świata, w tym  z USA, Australii,  Nowej Zelan-
dii, Japonii, nawet z Meksyku!

LdS: Słyszałam o Pani pokaźnej kolekcji 
łyżwiarskich dzieł sztuki i nie tylko... Na 
Pani szyi wisi  miniaturowa łyżwa, przy 
torebce przyczepiony łyżwiarski brelo-
czek. 

AS: Mam w moim domu małe łyżwiarskie 
muzeum. Są w nim obrazy, litografie, czasopi-
sma, książki, figurki, biżuteria, nawet znaczki 
pocztowe i porcelana z łyżwiarskim motywem. 
Niektóre eksponaty mają ponad 100 lat. Moi 
przyjaciele i znajomi dobrze wiedzą, jakim 
prezentem sprawią mi największą radość... 

LdS: Pani Anno, miło poznać osobę 
o takim entuzjazmie, radości życia. Jest 
Pani znakomitym dowodem, że Pani 
ukochany sport – tak trudny i wyma-
gający wyrzeczeń, nieustannej pracy,  
można uprawiać w każdym wieku, bez 
ograniczeń. Może być  Pani wzorem dla 
wielu osób i jestem pewna, że zachę-
ciła Pani wielu naszych czytelników do 
założenia łyżew. Życzę  zdrowia, wielu 
udanych startów i nieustającej radości 
z Pani pasji. 

AS: Serdecznie dziękuję i zapraszam na lód!

Centrum Kultury Izabelin podjęło 
współpracę z p. Anną Symonowicz 
i wkrótce zorganizuje spotkanie dla 
chętnych chcących się uczyć jazdy na 
łyżwach, o którym będziemy Państwa 
informować na bieżąco.
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CZYM SIĘ RÓŻNI SMOK WAWELSKI OD POLSKIEGO SMOGU?

W ostatnim czasie tematem, który 
zaprząta nam głowę jest smog, 

który jak zły duch zawisł nad naszym 
krajem. Jesienią i zimą zanieczyszcze-
nie powietrza jest najwyższe. 

Dane Europejskiej Agencji Środowiska 
(EEA) wskazują, że jakość powietrza w Pol-
sce jest jedną z najgorszych w Europie, 
uśmierca rocznie 50 tys. osób i znajdu-
je się w ścisłej czołówce krajów Europy 
o największym zanieczyszczeniu powietrza 
pyłami zawieszonymi i benzopirenem (wie-
lopierścieniowy węglowodór aromatyczny - 
WWA), który ma działanie rakotwórcze i za-
kłóca gospodarkę hormonalną. Szczególnie 
narażeni na negatywny wpływ smogu są 
alergicy, osoby starsze i dzieci. 

Wraz z rozpoczęciem okresu grzewczego 
w wielu miastach, takich jak np. Kraków, 
Sosnowiec czy Warszawa normy dot. po-
ziomu pyłów zawieszonych, o średnicy 
10 mikrometrów (PM10) i mniejszych oraz 
benzopirenu są regularnie przekraczane 
– nierzadko o kilkaset procent. Głównym 
źródłem tych toksyn nie jest bowiem – 
wbrew powszechnej opinii – przemysł, ale 
domowe instalacje grzewcze, opalane wę-
glem i drewnem oraz w mniejszym zakresie 
transport samochodowy. Źródłem zanie-
czyszczeń powietrza jest również przemysł, 
w tym głównie energetyka węglowa. Nie-
wątpliwie zakłady, takie jak huty, koksownie 
czy elektrownie cieplne, znacząco wpływają 
na emisję zanieczyszczeń, a szczególnie 
metali ciężkich, tlenków azotu, dwutlenku 
siarki oraz pyłu zawieszonego. Mimo że 
znacznie łatwiej jest (przynajmniej w teorii) 

oczyszczać spaliny i kontrolować emisje nie-
licznych dużych zakładów przemysłowych, 
niż ogromnej liczby pieców domowych bądź 
pojazdów mechanicznych, zanieczyszczenia 
powodowane przez przemysł dalej pozosta-
ją w Polsce bardzo poważnym problemem. 
Warto podkreślić, że to od konkretnego 
miejsca, pory roku, a nawet pory dnia za-
leży co stanowi najbardziej uciążliwe źródło 
zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia powietrza 
szkodliwie działają przede wszystkim na 
układ oddechowy, a dzieci są najbardziej 
narażone na ich negatywne skutki. Dzie-
je się tak z kilku powodów. Po pierwsze, 
układ oddechowy dzieci (w tym nabłonek 
oddechowy odpowiedzialny za wyłapywa-
nie zanieczyszczeń) jest jeszcze niedojrza-
ły, a drogi oddechowe wąskie i krótkie, co 
zwiększa ich podatność na podrażnienia 
i stan zapalny. Ponadto dzieci oddychają 
szybciej niż dorośli, a w dodatku zanie-
czyszczenia kumulują się bliżej gruntu, dla-
tego dzieci wdychają ich proporcjonalnie 
więcej. Nie bez znaczenia jest też fakt, że 
duży odsetek maluchów oddycha ustami, 
a nie przez nos, który jest w stanie wyłapać 
więcej zanieczyszczeń.

Jak chronić dziecko

1. Sprawdzaj jakość powietrza. Wojewódz-
kie Inspektoraty Ochrony Środowiska po-
dają na swoich stronach internetowych 
ostrzeżenia, gdy stężenie zanieczyszczeń 
jest bezpośrednio groźne dla zdrowia.

2. Zachęcaj dziecko, aby oddychało przez 
nos. To naturalny filtr powietrza.

3. Podawaj dziecku napoje. Część zanie-
czyszczeń przyklei się do wilgotnych ścia-

nek gardła zamiast trafić do płuc.

4. W dni, gdy stężenie zanieczyszczeń po-
wietrza jest wysokie, dziecko powinno zo-
stać w domu. Wyjścia na zewnątrz ogranicz 
do koniecznego minimum.

5. Gdy tylko możesz, wyjeżdżaj z dzieckiem 
poza miasto. Nawet krótka przerwa od wdy-
chania zanieczyszczonego powietrza ma 
pozytywny wpływ na zdrowie.

6. Unikaj podróżowania z dzieckiem w go-
dzinach szczytu. Jadąc samochodem wy-
bieraj mniej ruchliwe trasy. Zamknij okna 
w samochodzie a wentylacje ustaw na 
obieg zamknięty.

7. Spacerując lub jeżdżąc na rowerze 
z dzieckiem unikaj ruchliwych ulic. Poru-
szajcie się jak najdalej od krawężnika - naj-
większe stężenie zanieczyszczeń jest bez-
pośrednio w pobliżu jezdni.

8. Jeżeli okna mieszkania wychodzą na 
ulicę, w godzinach szczytu trzymaj je za-
mknięte.

9. Jeżeli to możliwe, urządź pokój dziecka 
w pomieszczeniu, którego okna nie wycho-
dzą na ruchliwą ulicę.

10. Zadbaj o odpowiednią dietę. Pożywie-
nie powinno być bogate w witaminy A, C 
i E oraz selen, pomagające organizmowi 
neutralizować nadmiar wolnych rodników. 
Wolne rodniki powstają w wyniku m.in. 
oddychania zanieczyszczonym powietrzem 
i przyczyniają się do rozwoju astmy oskrze-
lowej i przewlekłej obturacyjnej choroby 
płuc (POChP).

Źródło: WIOŚ Warszawa 
http://sojp.wios.warszawa.pl

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA
Poczucie bezpieczeństwa jest jed-

ną z podstawowych potrzeb każ-
dego człowieka i decyduje o funkcjo-
nowaniu wszystkich społeczności.

Uwzględniając właśnie oczekiwania spo-
łeczne, stworzono Krajową MapęZagro-
żeń Bezpieczeństwa. Aplikacja, która jest 
nową platformą wymiany informacji po-
między społeczeństwem a Policją, została 
przygotowana na polecenie Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji przez 
instytucje państwowe w niespełna pół 
roku i funkcjonuje na terenie całego kraju.

Narzędzie to pozwala na rzetelne oraz jasne 
zidentyfikowanie, ukazanie skali, jak rów-
nież rodzaju zagrożeń i instytucji współod-
powiedzialnych za zapewnienie bezpieczeń-
stwa oraz porządku publicznego. 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 
opiera się na informacjach skatalogowa-
nych w trzech kategoriach: w pierwszym 
filarze gromadzone są informacje z poli-
cyjnych systemów informatycznych; drugi 
filar to część interaktywna z bezpośrednim 
udziałem mieszkańców, przedstawicieli jed-
nostek samorządu terytorialnego oraz or-
ganizacji pozarządowych; trzeci filar opiera 
się o informacje pozyskane od obywateli 
z wykorzystaniem platformy wymiany in-
formacji.

Informacje prezentowane na mapach 
uwzględniają zarówno wybrane kategorie 
przestępstw i wykroczeń, jak i zagrożenia, 
które w subiektywnym

odczuciu mieszkańców negatywnie wpły-
wają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Każdy użytkownik może podzielić się swo-
imi spostrzeżeniami co do funkcjonowania 
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa 
za pośrednictwem skrzynki mailowej: 
kmzb@policja.gov.pl 

Należy jednak pamiętać, że KMZB nie słu-
ży do zgłaszania potrzeby pilnej interwen-
cji Policji. W tego typu przypadkach nale-
ży korzystać z numerów alarmowych 112, 
997. Każde naniesione na mapę zagroże-
nie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja
oficer prasowy

Komendy Powiatowej Policji
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

z siedzibą w Starych Babicach
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W noc sylwestrową – jak zwykle przy 
szampanie i muzyce – pożegnali-

śmy stary i powitaliśmy Nowy 2017 Rok. 
Mniejszym powodzeniem i akceptacją 
cieszyły się fajerwerki i petardy, które 
zawsze niepokoją zwierzęta. Wszyscy 
jednak witaliśmy go z nadzieją, że będzie 
lepszy niż miniony i tak – przynajmniej  
z punktu widzenia budżetu gminy Izabelin – się zapowiada. 

Jaki był rok 2016? Z pewnością nie był to rok bezbarwny, o którym 
można powiedzieć, że był i minął nie pozostawiając historycznego śladu. 
W Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie mamy  do czynienia z ostrym 
kryzysem migracyjnym i problemem terroryzmu ze strony zwolenników 
Państwa Islamskiego. W listopadzie 2016 roku w USA nastąpiło prze-
jęcie władzy przez  Republikanów z Donaldem Trumpem na czele jako 
prezydentem. W Polsce, był to pierwszy pełny rok rządów Prawa i Spra-
wiedliwości, po wygranych wyborach do Sejmu w listopadzie 2015 roku.  
Powyborcze zmiany na szczytach władzy nie zawsze przebiegały zgod-
nie z oczekiwaniami i politycznym savoir vivre przez co byliśmy – i je-
steśmy – świadkami dość ostrych sporów politycznych, z których spór 
o Trybunał Konstytucyjny był  medialnie najbardziej nagłośniony. Zre-
alizowane przez nowy rząd przywrócenie rozpoczęcia edukacji szkolnej 
od 7 lat zyskało akceptację ponad 80% rodziców 6-latków, podczas gdy 
za zniesieniem gimnazjów opowiada się wg ostatnich badań nieznaczna 
większość Polaków. Hitem 2016 roku został Program 500+, który zlikwi-
dował ubóstwo w większości polskich rodzin wielodzietnych (wg badań 
nawet w 90% tych rodzin). Podczas szczytu NATO, który miał miejsce 
w lipcu w Warszawie, Polska i kraje wschodniej flanki sojuszu uzyska-
ły zarówno formalne jak i rzeczowo-kadrowe potwierdzenie gwarancji 
bezpieczeństwa ze strony pozostałych sojuszników, które w ostatnich 
dniach się materializuje w postaci lokującej się w Polsce brygady pan-
cernej z USA. Za najciekawszą inicjatywę samorządową ubiegłego roku 
uznać należy otwocki projekt wprowadzenia waluty lokalnej pod nazwą 
marka otwocka. 

Również w gminie Izabelin miało miejsce w 2016 roku sporo istotnych 
wydarzeń. 

Liczba mieszkańców zameldowanych na stałe wzrosła do 9946 osób 
(wzrost o 52 osoby). Na pobyt czasowy zameldowanych było w ostat-
nim dniu roku 265 osób. W minionym roku przybyło w gminie 90 dzieci,  
co oznacza, że nadal mamy niż demograficzny. 

Rok 2016 był rokiem tworzenia bądź aktualizacji kluczowych dla gmi-
ny dokumentów. Przyjęte zostały: Strategia zrównoważonego rozwo-
ju gminy Izabelin na lata 2016-2030 i Program Gospodarki Niskoemi-
syjnej  oraz zaktualizowany Program Ochrony Środowiska na kolejne 
4 lata. W procesie aktualizacji bądź w opraco-
waniu znajduje się kilka kluczowych dla gminy 
dokumentów, w tym przede wszystkim Statut 
Gminy Izabelin oraz miejscowe plany zagospo-
darowania przestrzennego dla kilku fragmentów 
naszej Gminy, a także  Założenia do planu za-
opatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną  
i paliwa gazowe.

W 2016 r. zmieniła się struktura organizacyjna 
Urzędu Gminy Izabelin celem dostosowania do 
nowych potrzeb. Pojawił się Wydział Rozwoju 
z zadaniem nadzoru nad realizacją założeń Stra-
tegii zrównoważonego rozwoju  Gminy Izabelin. 
Wydzielony został także Zespół ds. Windykacji 
z zadaniem zmniejszenia poziomu należności 
wymagalnych z poziomu bliskiego 2 mln zł do 
1 mln zł. Dla obsługi finansowo-księgowej jed-
nostek oświaty, a docelowo także kultury i spor-
tu powołane zostało Centrum Usług Wspólnych 
Izabelin.  

W ramach usprawnienia procesu realizacji zadań 
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Mokre Łąki” Sp. 
z o.o. przyjęło na siebie odpowiedzialność za utrzymanie dróg gmin-
nych. W styczniu 2016 r. spółka w porozumieniu z Urzędem Gminy uru-

chomiła całodobowy telefon interwencyjny pod numerem 514 622 106 
czynny 7 dni w tygodniu, na który możemy zgłaszać problemy dotyczą-
ce dróg, oświetlenia czy innych zagadnień związanych z codziennym 
życiem w naszej gminie, jeżeli  wymagają one interwencji spółki bądź 
urzędu czy jednostek gminnych. 

GPWiK „Mokre Łąki” skutecznie złożyło wniosek o dofinansowanie pro-
jektu budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie pozyskując 
6,3 mln zł dofinansowania w ramach projektu o wartości 12 mln zł. 
Wypada więc złożyć gratulacje dla zarządu i zespołu projektowego 
spółki oraz oczekiwać na realizację zakresu zadań objętych wnioskiem. 
Szczegóły dotyczące zadania znajdują się na stronie www.mokrelaki.pl .

W minionym roku poprawił się w naszej gminie przede wszystkim stan 
dróg: dokończona została ulica Chodkiewicza w Izabelinie C oraz wy-
konany został Etap 1 budowy ulicy Brzozowej w Laskach.  Wykonane 
zostały nakładki asfaltowe na 3,5 km dróg, dzięki czemu kolejni miesz-
kańcy uzyskali komfortowy dojazd do swoich posesji.

Kluczowe dla dalszej poprawy sytuacji w zakresie stanu dróg na terenie 
naszej gminy było współdziałanie z powiatem przy składaniu wniosku 
o dofinansowanie projektu przebudowy ulic 3 Maja (od Tetmajera do 
Szymanowskiego) i Sienkiewicza. Gmina udzieli wsparcia dla tego pro-
jektu w kwocie 2,5 mln zł. Zgodnie z projektem w grudniu 2017 roku 
powinniśmy już jeździć po nowej nawierzchni oraz po ścieżce rowero-
wej, która będzie biegła wzdłuż tego remontowanego przez powiat od-
cinka. Finalne potwierdzenie przyznania środków dla powiatu nastąpi 
dopiero w lutym 2017 r.

Pomimo wielu barier technicznych oraz formalnych udało się skutecz-
nie złożyć wniosek o dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pozyskując 
4,2 mln zł, co stanowi 80% kosztów realizacji projektu. Nowa ścież-
ka rowerowa o długości ponad 5 km będzie biegła od skrzyżowa-
nia w Mościskach do pętli autobusowej w Truskawiu oraz wzdłuż 
Sierakowskiej do ulicy Chodkiewicza. Ścieżka rowerowa powinna 
powstać do końca czerwca 2018 r. Tak więc w połowie 2018 roku 
mieszkaniec Truskawia będzie mógł bezpiecznie przejechać rowe-
rem (bądź przejść na piechotę) korzystając ze ścieżki rowerowej ze 
swej miejscowości do Izabelina C, co było dotychczas niemożliwe.

Skoro o bezpieczeństwie mowa to warto odnotować, że od I kwartału  
2016 r. przy ulicy Szkolnej funkcjonuje w naszej gminie Rewir dzielni-
cowych, w którym pracuje 4 policjantów. Zrealizowany został także 1 
etap budowy gminnego systemu monitoringu, w skład którego wchodzi 

POŻEGNANIE 2016 ROKU 
W GMINIE IZABELIN
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9 kamer wideo zamontowanych w kluczowych z punktu bezpieczeństwa 
punktach gminy. 

W maju 2016 roku rozpoczęliśmy rozmowy z samorządem warszaw-
skim i dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w spra-
wie przebudowy skrzyżowania Estrady z Arkuszową i 3 Maja w Mości-
skach oraz włączenia gminy Izabelin do I strefy biletowej. Zyskaliśmy 
obietnicę Zastępcy prezydenta Warszawy p. Wojciechowicza, że prze-
budowa skrzyżowania zostanie zrealizowana w 2017 roku. Niestety 
wskutek perturbacji personalnych temat nie znalazł się w przyjętym 
przez Warszawę w grudniu budżecie na 2017 rok. Spotkanie z następcą 
p. Wojciechowicza będzie możliwe w najbliższych tygodniach. O jego 
wynikach z pewnością poinformujemy wkrótce. W kwestii cen biletów 
Zarząd Transportu Miejskiego (i miasto Warszawa) poinformował, że nie 
jest w stanie powiększyć strefy I w 2017 roku ze względu na ogra-
niczony park autobusowy i swe możliwości finansowe (ze względu na 
olbrzymie inwestycje także jako gmina nie dysponujemy w 2017 roku 
odpowiednimi środkami jakie byłyby potrzebne). Prace nad projektem 
będą jednak kontynuowane i powinny zostać zmaterializowane nie póź-
niej niż w 2020 roku. Z warszawskiego MPO uzyskaliśmy także zapew-
nienie, że z końcem 2016 roku przestaną być składowane nowe odpady 
na wysypisku w Radiowie, a kompostownia zaprzestanie działalności 
z końcem 2018 roku. Niestety w świetle ostatnich komunikatów pra-
sowych, zapewnienia te nie do końca mogą być dotrzymane i dlatego 
będą ponownie przedmiotem rozmów z Zastępcą Prezydenta Warszawy.

W grudniu uzgodnione zostały także ostateczne warunki nabycia bu-
dynku mieszkalnego z salonem kosmetycznym o powierzchni użytkowej 
618 m2 w Mościskach na cele gminnego zasobu mieszkaniowego. We-
dług projektu adaptacji powinniśmy zyskać do 12 mieszkań dla naszych 
mieszkańców będących w potrzebie. O szczegółach inwestycji gminnych 
można się dowiedzieć więcej na stronie https://www.gmina.izabelin.
pl/93,inwestycje.html

W minionym roku gmina zakończyła spłacanie długu zaciągniętego na 
rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz zbliżamy się do końca spłacania 
długu zaciągniętego na budowę nowej szkoły w 2010 roku, co było 
jednym z istotnych czynników ograniczających nasze gminne możliwo-
ści finansowe i inwestycyjne w minionych latach. Pomimo wieloletnich 
starań o pozyskanie refinansowania poniesionych kosztów rozbudowy 
szkoły – trwających do końca fazy rozliczeń poprzedniej unijnej per-
spektywy finansowej –  w marcu 2016 r. zostaliśmy poinformowani, że 
nie uzyskamy dofinansowania. Zakończyliśmy starania na 38 miejscu 
w kolejce projektów oczekujących, a  początkowo znajdowaliśmy się 
na prawie 200 pozycji. Niestety w tej sprawie – i wielu innych konkur-
sach na środki unijne -  przeszkadzał nam wysoki wskaźnik dochodów 
własnych gminy przeliczany na liczbę zameldowanych mieszkańców 
(czyli wskaźnik G/Gg) wynoszący prawie 200%. Niestety około 40% 
z tych 200% jest niesłusznie zawyżone, ponieważ mamy około 2000 
osób, które uważają się za mieszkańców, ale nimi formalnie nie są, gdyż 
nie dopełniły obowiązku meldunkowego. O ile do zameldowania część 
mieszkańców ma niechętny stosunek (tu na marginesie należy poin-
formować, że obowiązek meldunkowy nigdy nie został i nie zostanie 
zniesiony, gdyż nowe zasady ewidencji ludności przedstawione zostały 
w projekcie rozporządzenia MSWiA z 14 grudnia 2016 roku) to zde-
cydowanie patriotyzm lokalny w rozliczaniu rocznym podatku PIT za-
działał. Urząd skarbowy poinformował nas w czerwcu 2016 r., że liczba 
podatników PIT za 2015 rok w naszej gminie zwiększyła się o ponad 
900 osób, co w efekcie przyniosło aż 26,8 mln zł dochodów z tytu-
łu udziału w PIT (o 562,7 tys. zł więcej niż planowano w pierwotnym 
budżecie). Cieszy to bardzo, ponieważ mogliśmy wykonać dzięki temu 
więcej inwestycji i zadań, zwłaszcza drogowych. Gdyby zameldowało 
się także  te 2000 mieszkających, a niezameldowanych osób, to zyski-
walibyśmy dodatkowo corocznie około 900 000 zł dzięki zmniejszeniu 
świadczenia wyrównawczego zwanego „janosikowym”. A na kwotę tego 
rzędu będzie opiewać warszawska oferta na włączenie gminy Izabelin 
do I strefy biletowej. Zapraszamy więc wszystkich niezameldowanych 
do Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Izabelin celem zamel-
dowania się. W 2017 roku planujemy wprowadzenie Karty Izabelińczyka 
przeznaczonej wyłącznie dla mieszkańców zameldowanych i rozliczają-
cych podatki PIT jako mieszkańcy naszej gminy. Mieszkańcy niezamel-
dowani będą musieli się liczyć z pewnymi dodatkowymi procedurami 

formalnymi w dostępie do usług komunalnych, oświatowych lub kultu-
ralnych, zwłaszcza jeżeli są one finansowane lub dotowane przez gminę. 
W związku z tym – w 2017 roku – wszelkie pisma, maile, telefony  czy 
prośby o spotkanie z Wójtem będą w pierwszej kolejności weryfikowane 
pod kątem pochodzenia – lub nie – od mieszkańca zameldowanego.

Skoro już jesteśmy przy 2017 roku to co możemy  po nim oczekiwać?
Z pewnością będzie to rok dużych zmian w Europie i na świecie. Wkrótce 
czekają nas wybory we Francji, Niemczech, Włoszech i Holandii, gdzie 
pierwsze sondaże zapowiadają odwrót społeczeństw od neoliberalnych, 
lewicowych ugrupowań i przywódców na rzecz prawicowych. Z pewno-
ścią rozpoczną się rozmowy w sprawie BREXIT pomiędzy Unią a Wielką 
Brytanią, ale raczej nigdy nie zakończą, gdyż Unia rozpoczyna proces 
reform dostosowując się do nowej sytuacji i spełni przy okazji zastrzeże-
nia Zjednoczonego Królestwa, będące podstawą BREXIT’u.  Na wscho-
dzie Ukrainy nadal będzie trwał „zamrożony” konflikt, a Białoruś będzie 
lawirowała pomiędzy Moskwą a Brukselą, naciągając każdą ze stron 
na jak największe wsparcie finansowe dla jej potrzeb. Ogniska zapalne 
na Bliskim i Dalekim Wschodzie nadal będą istniały, co podtrzymywać 
będzie zmniejszający się jednak kryzys migracyjny. Państwo islamskie 
ISIS powinno zostać pokonane całkowicie, o czym świadczy rozpoczęcie 
procesu wycofywania się sił rosyjskich z Syrii. Dalsza restrykcyjna poli-
tyka monetarna banków centralnych spowoduje lekki zastój na giełdach 
światowych. Pieniądz stanie się trudniejszym do zdobycia, a proces jego 
wirtualizacji będzie postępował by zakończyć się przed 2025 rokiem.

Będzie to także bardzo ważny rok dla Polski. Jako kraj mamy mnóstwo 
spraw do rozwiązania i naprawienia przed sobą w zakresie rozwoju go-
spodarczego, prawa, infrastruktury, opieki zdrowotnej, oświaty i nauki 
oraz finansów publicznych czy bezpieczeństwa kraju. Wymagają one 
sprawnych polityków i wysokiej klasy menedżerów u sterów władzy. 
Od elit politycznych – po obu stronach sceny politycznej – jako spo-
łeczeństwo powinniśmy i możemy oczekiwać rozsądku i prawdziwej 
troski o dobro obywateli i rację stanu, a nie tworzenia nowych proble-
mów i konfliktów oraz marnowanie czasu, sił i energii społecznej na ich 
późniejsze rozwiązywanie lub łagodzenie. Wkrótce – bo w październiku 
2017 – przywrócona zostanie opcja wcześniejszego wieku emerytalne-
go (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni). Zapowiadane są zmiany w prawie 
budowlanym, pracy i ochrony środowiska. Od stycznia właściciel działki 
– nie będącej działką leśną – może już usuwać, bez potrzeby składania 
podania o wyrażenie zgody w Urzędzie Gminy, drzewa i krzewy na tere-
nie jego działki się znajdujące, o ile jest osobą fizyczną i nie jest to zwią-
zane z działalnością gospodarczą. Wkrótce zmieni się prawo podatkowe 
i zasady windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, gdyż 
na podstawie nowych przepisów dłużnicy należności publicznoprawnych 
będą zgłaszani przez urzędy skarbowe i samorządy do właściwych kra-
jowych rejestrów dłużników.

W naszej gminie będzie to z pewnością rok wyjątkowy. Przyjęty 
budżet gminy na rok 2017 – przedstawiony w obecnym wydaniu 
Listów do Sąsiada – zapowiada ogromny wysiłek finansowy i orga-
nizacyjny wszystkich jednostek gminnych i spółki ”Mokre Łąki”. Bu-
dżet wydatków planowany jest na kwotę 64,5 mln zł, a dochodów 
na poziomie 60 142 404 zł. W 2017 roku rozpoczynamy wspólnie ze 
spółką „Mokre Łąki” zadania inwestycyjne – przedstawione w świątecz-
nym numerze Listów do Sąsiada i w załączonym budżecie – o warto-
ści rzędu 25 mln zł. Najważniejsze z nich to przedostatni etap budowy 
kanalizacji i wodociągu, współfinansowana z powiatem budowa dróg 
Sienkiewicza i odcinka 3 Maja (od Tetmajera do Szymanowskiego), wy-
konanie nakładek asfaltowych i budowa oświetlenia ulicznego, a także 
adaptacja mieszkań w  nowo pozyskanym budynku mieszkalnym na 
cele gminnego zasobu mieszkaniowego oraz budowa ścieżek rowero-
wych wzdłuż dróg powiatowych (głównie 3 Maja). Znaczna liczba zmian 
w prawie pracy, podatkowym i budowlanym oraz reforma oświaty wy-
gaszająca gimnazja i zmieniająca ustrój szkolny będą wymagać także 
sporej uwagi i dodatkowego wysiłku organizacyjnego oraz finansowego.  
Jesteśmy przekonani, że rok 2017 będzie bardzo korzystny dla naszej 
wspólnoty i wpłynie na radykalną poprawę warunków życia naszej spo-
łeczności oraz przyczyni się do dalszej jej integracji.

Ryszard Haczek 

Zastępca Wójta Gminy Izabelin

Z ŻYCIA GMINYZ ŻYCIA GMINY
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FILMY DLA DZIECI

4 lutego 2017 godz. 11.00 
Antboy 
reż. L. Joosen, A. Seelman od 12 lat, 80 min

11 lutego 2017 godz. 11.00 
Bella i Sebastian 2 
reż. CH. Duguay od 7 lat, ok. 93 min

18 lutego 2017 godz. 11.00 
Misiek w Nowym Jorku 
reż. T. Wall, od 7 lat, 86 min

25 lutego 2017 godz. 11.00 
Artur i Minimki 3: Dwa światy 
reż. L. Besson, od 7 lat, 97 min

FILMY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

3 lutego 2017 godz. 18.00 
Obietnica 
reż. A. Kazejak, od 16 lat, 93 min

4 lutego 2017 godz. 16.00 
Niebiańskie żony Łąkowych Maryjczyków 
reż. A. Fiedorczenko, od 18 lat, 126 min

7 lutego 2017 godz. 18.00 
O północy w Paryżu 
reż. W. Allen, od 12 lat, 90 min

10 lutego 2017 godz. 18.00 
Body/Ciało 
reż. M. Szumowska, od 16 lat, 88 min

11 lutego 2017 godz. 16.00 
O koniach i ludziach 
reż. B. Erlingsson, od 18 lat, 77 min

14 lutego 2017 godz. 18.00 
WALENTYNKI w Kinie za Rogiem - Planeta singli 
reż. M. Okorn, od 12 lat, 129 min

17 lutego 2017 godz. 18.00 
W kręgu miłości  
reż F. V. Groeningen, od 16 lat, 111 min 

18 lutego 2017 godz. 16.00 
Pancernik Potiomkin 
reż S. Eisenstein, od 12 lat, 68 min

21 lutego 2017 godz. 18.00 
Pani z przedszkola 
reż. M. Krzyształowicz, od 16 lat, 89 min

24 lutego 2017 godz. 18.00
Na Granicy 
reż. W. Kasperski, od 18 lat, 92 min

25 lutego 2017 godz. 16.00  
Planeta singli 
reż. M. Okorn, od 12 lat, 129 min

28 lutego 2017 godz. 18.00
Niebiańskie żony Łąkowych Maryjczyków 
reż. A. Fiedorczenko, od 18 lat, 126 min

Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY

5 lutego 2017 godz. 17.00
»Pastorałka« w wyk. Zespołu Pieśni i Tańca „Tęcza”
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, bilety: 10 zł

8 lutego 2017 godz. 8.00
Nowa odyseja/Wyprawa na kraj świata
Muzycy Filharmonii Narodowej w Warszawie wystąpią 
dla uczniów Szkoły Podstawowej w Izabelinie
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin

11 lutego 2017 godz. 18.00
Koncert karnawałowy w stylu weneckim” 
sala koncertowa, Centrum Kultury Izabelin, bilety: 40 i 30 zł

Kino za Rogiem

4 lutego 2017 godz. 10.00-14.00
Wyprzedaż garażowa
Opłata dla sprzedających 10 zł
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin 49

11 lutego 2017 godz. 11.00
Występy artystów cyrkowych na lodzie
Lodowisko przy ZS w Izabelinie ul. 3 Maja 

wydarzenia inne

UTW
6 lutego 2017 godz.10.00
Kulturoznawstwo/różnice kulturowe – dlaczego nie 
wszyscy myślą tak jak my? mgr Dorota Czołak
Centrum Kultury Izabelin

9 lutego 2017 godz.10.45 
Biografie „Widok na ponte rialto i wedutyści” 
mgr Beata Artymowska Zamek Królewski (przy kasach)

23 lutego 2017 godz.10.45 
„Epoka oświecenia - epoka wynalazków” zapisy - 
max. 15 os. Łazienki Królewskie (przy kasach Pałacu na Wodzie)

teatr
5 lutego 2017 godz. 16.00
Przedstawienie dla dzieci „Wielki wyścig osiołka”
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

18 lutego 2017 godz. 12.00
Teatrzyk dla dzieci – »Buziak mamusi«
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, bilety: 15 zł

taniec
19 lutego 2017 godz. 16.00
Bal karnawałowy seniorów
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin

25 lutego 2017 
Bal karnawałowy w stylu retro
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, wstęp – 180 zł od os.

22 lutego 2017 godz. 16.00
Czytamy dzieciom - „Zimowa noc” Christiny M. Butler
Gminna Biblioteka Publiczna

24 lutego 2017 godz. 17.30
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
Rozmowa o książce Mariusza Szczygła „Gottland”
Gminna Biblioteka Publiczna

literatura

muzyka

wystawy
27 stycznia 2017 godz. 18.00
Roztocze - pejzaż subtelny - otwarcie wystawy fot.
Centrum Edukacji KPN. Wystawa trwa do końca lutego 2017

31 stycznia - 14 lutego 2017 
Gorzka chwała.Powstanie 1863
Centrum Kultury Izabelin

10 lutego 2017 godz. 9.00
Finisaż powyższej wystawy z pokazem filmu
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny
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FERIE ZIMOWE 2017 W CENTRUM KULTURY IZABELIN
13 lutego 2017  poniedziałek

g. 11.00-14.00 Gry i zabawy na lodowisku
g. 13.00-14.00 Zajęcia z piosenką (CKI) 
g. 11.00 KINO ZA ROGIEM (CKI)

Czarnoksiężnik z Oz: Powrót Dorotki 
reż. D. St. Pierre, W. Finn, od 7 lat, 92 min

g. 16.00-17.00 Warsztaty komputerowe (CKI) 
g. 16.00 KINO ZA ROGIEM (CKI)

Kochankowie z Księżyca. Moonrise Kingdom
reż. W. Andersson, od 12 lat, 90 min

14 lutego 2017  wtorek

g. 11.00 KINO ZA ROGIEM (CKI) 
Kumba reż. A. Silverstone, od 5 lat, 82 min

g. 11.00-12.30 Zajęcia sportowe (Szkoła, ul. 3 Maja 49)
g. 13.00 KINO ZA ROGIEM (CKI) 

Mały Książę reż. M. Osborne, od 7 lat, 101 min
g. 13.00-14.00 Zajęcia z piosenką (CKI)
g. 16.00-17.00 Warsztaty komputerowe (CKI)

15 lutego 2017 środa 

g. 11.00 KINO ZA ROGIEM (CKI) 
Mikołajek reż. L. Tirard, od 7 lat, 87 min

g. 11.00-14.00 Gry i zabawy na lodowisku
g. 13.00-15.00 Szachy (CKI)
g. 15.00-17.00 Gry planszowe (CKI)
g. 16.00 KINO ZA ROGIEM (CKI)

Piotruś i wilk, Rybak na dnie morza, 
Czerwone i czarne od 7 lat, ok. 50 min

g. 16.00-17.00 Warsztaty komputerowe (CKI)
g. 18.00 Funiversity „Laboratorium kosmetyczne” (CKI)

16 lutego 2017 czwartek 

g. 11.00-12.30 Zajęcia sportowe (Szkoła, ul. 3 Maja 49) 
g. 13.00 KINO ZA ROGIEM (CKI)

Rabusie fistaszków reż. R. Venokur, od 7 lat, 78 min
g. 13.00-14.00 Zajęcia z piosenką (CKI) 
g. 14.00-15.30 Plastyka (CKI)
g. 14.00-17.00 Nauka jazdy na nartach biegowych 

(Laski, ul. Wieczorka 50)
g. 16.00 KINO ZA ROGIEM (CKI)

Antboy reż. L. Joosen, A. Seelman od 12 lat, 80 min 

17 lutego 2017  piątek

g. 11.00 KINO ZA ROGIEM (CKI) 
Rycerz Blaszka. Pogromca smoków 
reż. T. Bodenstein, od 5 lat, 80 min

g. 11.00-14.00 Gry i zabawy na lodowisku
g. 12.00-13.30 Malarstwo (CKI)
g. 13.00 KINO ZA ROGIEM (CKI) 

Wakacje Mikołajka reż. L. Tirard, od 7 lat, 96 min
g. 14.00-15.30 Plastyka (CKI)

g. 16.00-17.00 Warsztaty komputerowe (CKI)

18 lutego 2017  sobota

g. 13.30-15.00 Malarstwo (CKI)

20 lutego 2017  poniedziałek

g. 11.00-14.00 Gry i zabawy na lodowisku
g. 13.00 KINO ZA ROGIEM (CKI) 

Misiek w Nowym Jorku 
reż. T. Wall, od 7 lat, 86 min

g. 15.00 Taniec nowoczesny (7-11 lat) (CKI)
g. 16.00 Taniec nowoczesny (12-15 lat) (CKI)
g. 16.00 KINO ZA ROGIEM (CKI)

Karol, który został świętym 
reż. G. Sadurski, O. Corradi, od 12 lat, 74 min

g. 14.00-16.00 Nauka jazdy na nartach biegowych  
dla gimnazjalistów (Laski, ul. Wieczorka 50)

21 lutego 2017  wtorek

g. 11.00 KINO ZA ROGIEM (CKI) 
Bella i Sebastian 2 
reż. Ch. Duguay, od 7 lat, 93 min

g. 11.00-12.30 Zajęcia sportowe (boisko, ul. 3 Maja 49
g. 13.00 KINO ZA ROGIEM (CKI) 

Czarnoksiężnik z Oz: Powrót Dorotki 
reż. D. St. Pierre, W. Finn, od 7 lat, 92 min 

g. 13.00-15.00 Gry planszowe (CKI)
g. 15.00 Taniec nowoczesny (7-11 lat) (CKI)
g. 16.00 Taniec nowoczesny (12-15 lat) (CKI)
g. 17.00 Przestawienie teatralne dla dzieci 
    pt. »Ola i Tolek w dalekiej podróży« (CKI)

22 lutego 2017  środa

g. 11.00 KINO ZA ROGIEM (CKI) 
Pan Patyk reż. A. Engmark, od 7 lat, 71 min

g. 11.00-14.00 Gry i zabawy na lodowisku
g. 13.00-15.00 Szachy (CKI)
g. 16.00 KINO ZA ROGIEM (CKI)

Antboy reż. L. Joosen, A. Seelman od 12 lat, 80 min

23 lutego 2017  czwartek

g. 11.00 KINO ZA ROGIEM (CKI) 
Kumba reż. A. Silverstone, od 5 lat, 82 min

g. 11.00-12.30 Zajęcia sportowe (boisko, ul. 3 Maja 49) 
g. 13.00 KINO ZA ROGIEM (CKI) 

Proszę słonia 
reż. W. Giersz, wiek b/o, 67 min

g. 14.00-15.30 Malarstwo (CKI)
g. 16.00-17.30 Plastyka (CKI)

24 lutego 2017  piątek

g. 11.00 KINO ZA ROGIEM (CKI) 
Misiek w Nowym Jorku 
reż. T. Wall, od 7 lat, 86 min

g. 11.00-14.00 Bal kostiumowy na lodowisku
g. 13.00 KINO ZA ROGIEM (CKI) 

Trzech zbójców 
reż. H. Freitag, od 7 lat, 75 min

g. 14.00-15.30 Warsztaty decoupage (CKI)
g. 16.00-17.30 Malarstwo (CKI)

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Obowiązują jednak wcześniejsze zapisy. 
Tel. 22 752 68 28 e-mail: sekretariat.cki@centrum.izabelin.pl
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Z ŻYCIA GMINYZ ŻYCIA GMINY

XIV GMINNY PRZEGLĄD MUZYCZNY 

ŚPIEWAJMY I GRAJMY 
MAŁEMU

29 stycznia 2017      
g.  16.00

wstęp wolny

Centrum Kultury Izabelin

zaprasza

2017

wstęp wolny

Czytamy dzieciom
Serdecznie zapraszamy 
wszystkie dzieci  
22 lutego 2017 r. (środa) 
o godz. 16.00
na spotkanie z cyklu 
Czytamy Dzieciom.
Młodzi słuchacze będą mogli 
zapoznać się z książką
Christiny M. Butler 
„Zimowa noc”

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W IZABELINIE 

ZAPRASZA

24 lutego (piątek) 2017 r. 
o godz. 17.30

na spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki.

W programie rozmowa na temat książki 
Mariusza Szczygła 

„Gottland”

WIDOWISKO MUZYCZNE

5 lutego 2017 
godz. 17.00 / bilety: 10 zł

ZESPÓŁ LUDOWY 
TĘCZA

Po widowisku zapraszamy na bezpłatne 
przedstawienie teatru „Bliżej nieba” 
pt. „Wielki wyścig osiołka”
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KARTY HISTORIIREKLAMY
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PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW

OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

LEŚNE PRZEDSZKOLE

PODKRZACZEK
Las Młociński

www.facebook.com/Podkrzaczek
502 964 417, podkrzaczek@gmail.com

KARTY HISTORIIREKLAMY

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

-

NIANIA
Posiadam 

Certyfikat. Do-
świadczenie. 
Referencje. 
Samochód. 

Wykształcenie 
wyższe + szkoła 
muzyczna. Wy-
sportowana, 

bez nałogów. 

Tel. + 48 
511 507 251

MIEJSCE

 NA TWOJĄ 

REKLAMĘ
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GABINET STOMATOLOGICZNY
Joanna  Wronkowska

tel. 791 984 484

05-080 Izabelin
ul. Orła Białego 81

22 722 76 77 

KARTY HISTORII

Casa dei Bambini Warsaw Montessori School

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

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

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

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

Casa dei Bambini
ul. Szkolna 16
Izabelin Hornowek

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

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

REKLAMY

Nauczanie języka chińskiego
Tel. 696 137 381  Zakrzewska Jadwiga 

Pomoc w nauce matematyki i fizyki.
Adam Dubicki - fizyk. Tel. 784-588-582

Internet światłowodowy

tel. 512 767 208
www.kampinostelco.pl
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BAL RETRO
25 lutego 2017
gra zespół „The Music Machine”

pokazy par tanecznych

zabawę poprowadzi 
wodzirej 
Łukasz Prochacki 
z tancerką 
Magdaleną Olczak

zaproszenia 
do nabycia 
w sekretariacie 
Centrum Kultury Izabelin

tel. 22 752 68 28 CENTRUM KULTURY IZABELIN
17 marca 2017 godz. 20.00

bilety: 60 i 70 zł

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

28 stycznia 2017, godz. 17.00
centrum kultury izabelin

koncert karnawałowy 
w stylu 

weneckim
GWIAZDY SCEN OPEROWO-OPERETKOWYCH 
Małgorzata Długosz –  sopran         Renata Drozd – sopran
Piotr Rafałko – tenor                             Ryszard Wróblewski – tenor
Maciej Przestrzelski– skrzypce 
Monika Polaczek-Przestrzelska – fortepian
Anna Baranska- Wróblewska – prowadzenie / rezyseria

11 lutego 2017 g. 18.00
bilety: 40 zł i 30 zł

, .

Wyrafinowane stroje, maski, gondolierzy i wspaniała włoska muzyka


