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Z ŻYCIA GMINY

Panie Wójcie, kolejny rok życia i pracy za nami. Co udało się 
dokonać w naszej gminie w 2016 roku?  

W 2016 roku udało się zrealizować niemal wszystkie zamierze-
nia, które zapisane były w planach i budżecie Gminy.  Te, których 
nie udało się – z różnych względów – zrealizować, przechodzą do 
budżetu Gminy w 2017 roku i będziemy się starać, aby były wy-
konane w pierwszej kolejności.  Ci spośród naszych mieszkańców, 
którzy interesują się  sprawami Gminy mogli przez cały miniony 
rok czytać w gminnych publikatorach, także w „Listach do Sąsiada” 
szczegółowe relacje na bieżąco z postępu zamierzonych prac.  Rok 
miniony jest już za nami, a przed nami przyszłość, która jawi się 
w postaci bardzo ambitnych zamierzeń i największego w historii 
naszej Gminy budżetu. Na same inwestycje zamierzamy przezna-
czyć ponad 13 milionów złotych, a po dodaniu 12 milionów, które 
ma „przerobić”  gminna spółka komunalna inwestycje mają koszto-
wać aż 25 milionów. Jeśli uda się budżet ten zrealizować w całości, 
oznaczać to będzie kolejny ogromny skok w rozwoju naszej Gminy. 
Oceniam, że jesteśmy dobrze przygotowani do zadań 2017 roku - 
przyszłość jest przed nami.

Zatem, co gmina zamierza zrealizować w 2017 roku?

Przede wszystkim stawiamy na radykal-
ną poprawę standardu głównych ulic, 
szczególnie dróg powiatowych - 3 Maja, od 
Tetmajera do Lasek i Sienkiewicza, od  3 Maja 
do granicy z gminą Stare Babice. Te inwesty-
cje zrealizujemy wspólnie z gminą Stare Babi-
ce i powiatem warszawskim zachodnim. 

Kolejnym zadaniem jest budowa sieci ście-
żek rowerowych  w ramach ZIT-u (Zintegro-
wane Inwestycje Terytorialne, przedsięwzięcie 
realizowane przez m.st. Warszawę i wybra-
ne gminy okołowarszawskie - przyp. red.).  
W dniu 13 lutego br. podpisaliśmy umowę 
z marszałkiem województwa mazowieckiego 
na ponad 4 mln zł ze środków unijnych, z prze-
znaczeniem właśnie na ten cel. 

Przystępujemy także do rozbudowy przed-
szkola w Laskach, które wzbogaci się 
o nową powierzchnię, przeznaczoną do wy-

PRZYSZŁOŚĆ 
JEST 

PRZED NAMI…

z Witoldem Malarowskim
Wójtem Gminy Izabelin
rozmawia Iwona Mazurek

korzystywania w sposób wielofunkcyjny, bądź jako aulę do prze-
prowadzania ważnych imprez przedszkolnych, bądź jako rezerwo-
we sale dydaktyczne w przypadku zwiększenia liczby oddziałów 
przedszkolnych. A taki stan rzeczy przewidujemy w roku szkolnym 
2017/2018, w którym do przedszkola przeniesione zostaną dwa 
oddziały, dotychczas umiejscowione w szkole przy ul. Wojska Pol-
skiego. Ta sytuacja jest związana z kumulacją dwóch reform edu-
kacyjnych, co powoduje, że roczników dzieci w szkole i w związku 
z tym także oddziałów jest znacznie więcej, niż by to się odbywało 
w normalnym naborze do szkół. 

Następnym ważnym zadaniem na ten rok, jest budowa, lub jak kto 
woli – rozbudowa gminnego ośrodka zdrowia. Mówi się, że od 
przybytku głowa nie boli, ale tym razem chyba dyrektorka naszego 
publicznego ZOZ-u jest innego zdania. Coraz szersza oferta udzie-
lanych  świadczeń, stałe zwiększanie liczby lekarzy w Ośrodku i sta-
ranny ich dobór, a także stałe poprawianie wyposażenia medyczne-
go stało się przyczyną lawinowego zwiększenia liczby pacjentów. 
Dalszy rozwój Ośrodka możliwy jest tylko poprzez  dobudowę no-
wych powierzchni, w których odpowiednie dla siebie i pacjentów 
miejsce znajdą nie tylko dotychczasowi lekarze, ale także nowi spe-
cjaliści.  Ponadto, póki jeszcze dotychczasowy parterowy budynek 

jako tako „się trzyma”, to stanowi on 
doskonałe miejsce na umieszczenie 
w nim nowych, potrzebnych funk-
cji, takich  jak sale rehabilitacyjne, 
w których można będzie realizować 
od dawna postulowane programy 
gminne, a także Dom Dziennego 
Pobytu dla Seniorów.  Idealna lo-
kalizacja dla tego projektu, bliskość 
Centrum Kultury, opieka medyczna 
na miejscu, udogodnienia takie jak 
właśnie sala rehabilitacji ruchowej, 
pozwalają myśleć o tym zamierze-
niu, jako o wzorcowym rozwiązaniu 
ważnego społecznego zagadnienia, 
jakim jest właściwa opieka nad na-
szymi rodzicami i dziadkami w jesieni 
ich życia. Obecnie temat jest poddany 
pod konsultacje społeczne. Czekamy 
na  uwagi i ewentualne podpowiedzi 
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mieszkańców i zainteresowanych organizacji. Chciałbym, aby budy-
nek w stanie surowym powstał do końca roku.

A co z reformą oświaty?

To jest kolejna bardzo ważna sprawa. Szczerze mówiąc nie wszyst-
ko nam się w tej reformie podoba. Jest ona przeprowadzana w spo-
sób twardy i bezdyskusyjny. Na szczęście gmina Izabelin jest na 
tyle zasobna w bazę lokalową, że nie będzie nam bardzo trudno 
wywiązać się z nałożonych obowiązków. Problemem jest los kadry 
nauczycielskiej, której w niekorzystnym wariancie rozwoju sytuacji, 
mogą grozić zwolnienia. Chcemy tego uniknąć, ale by to się udało, 
musimy wspólnie z innym jednostkami samorządowymi, znaleźć 
dla części nauczycieli miejsca pracy w czteroletnich liceach. Drugą 
istotną, a dalece niedopracowaną kwestią, są  podręczniki szkolne, 
a właściwie ich brak, oraz podstawa programowa, bo nikt nie wie,  
jak to naprawdę będzie wyglądało. A od września dzieci muszą się 
z czegoś uczyć. 

Zrobimy jednak wszystko, by jak najlepiej przygotować się do tej 
reformy. 

Panie Wójcie, jest jeszcze bardzo ważny temat:  dojazd do 
Warszawy. Czy w tej kwestii coś się zmieni?

Wspólnie z m. st. Warszawa chcemy zaprojektować poprawę wy-
jazdu z naszej gminy. Myślę tu o ulepszeniu  wyjazdu ulicą 3 Maja 
drogą wojewódzką, do ul. Arkuszowej i ul. Estrady poprzez wpro-
wadzenia osobnych pasów do skręcania w lewo. Ja wiem, że temat 
ten przewija się od wielu lat jako pierwszoplanowy, tyle tylko, że 
znacznie więcej w tej kwestii zależy od władz Warszawy, niż od 
nas. Spotkanie z wiceprezydentem Warszawy w tej sprawie zapla-
nowane jest na 17 lutego i jestem zdecydowanym optymistą, gdy 
chodzi o ruszenie tej sprawy z miejsca, bo dostrzegam u władz sto-
licy jakby nowe spojrzenie na problemy mieszkańców okolicznych 
gmin, w porównaniu z tym, czego doświadczaliśmy w relacjach 
z nimi dotychczas. Ewentualne postępy w tej ważnej sprawie będę 
na bieżąco przekazywał opinii publicznej. Drugą ważną sprawą jest 
uruchomienie ulicy równoległej  do 3 Maja, na odcinku od drukarni 
Drukoba w Mościskach do ulicy Estrady po to, by jadący w kierunku 
Łomianek  mogli ominąć skrzyżowanie 3 Maja, Arkuszowa, Estra-
dy. W roku 2017 zamierzamy dopiąć tę inwestycję pod względem 
projektów wraz z uzgodnieniami, aby zacząć realizować ją w roku 
2018 z wykorzystaniem procedur zawartych w Zasadach Realizacji 
Inwestycji Drogowych. Szanse na środki finansowe z budżetu pań-
stwa ze względu na sieć połączeń są bardzo duże. Mam nadzieję, 
że rząd utrzyma program budowy dróg lokalnych pomimo dziury 
budżetowej, bo wtedy nasza inwestycja miałaby realne szanse na 
dofinansowanie. Radykalnej poprawy w zakresie dojazdu do War-
szawy oczekujmy jednak dopiero po zbudowaniu  dużego węzła 
komunikacyjnego w rejonie ulicy Nowo Janickiego, co jak wiadomo 
leży wyłącznie w kompetencjach i możliwościach Warszawy i GDD-
KiA. 

W gminie Izabelin mamy piękne zielone tereny, które aż się 
proszą, by wykorzystać je na uprawianie sportu. Czy Gmina 
myśli również o tej kwestii?

Oczywiście. W związku ze stałym zwiększaniem się liczby i po-
wierzchni terenów gminnych przeznaczonych na szeroko rozumianą 
kulturę fizyczną, zamierzamy niedługo utworzyć nową jednostkę 
organizacyjną, która z jednej strony zajmie się właściwym utrzy-
maniem tych terenów i ich wyposażenia, a z drugiej stanie się 
animatorem wydarzeń o charakterze sportowym, turystycznym 
i rekreacyjnym, adresowanych do mieszkańców w każdej grupie 
wiekowej. Koncepcja utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu, Rekre-
acji i Turystyki cieszy się poparciem Komisji Kultury i Sportu Rady 
Gminy, co dobrze wróży powodzeniu tego przedsięwzięcia.  Chcie-
libyśmy kulturze sportowej nadać zupełnie nowy charakter i przed-
stawić naszym mieszkańcom szeroką ofertę nie tylko sportową, ale 
również rekreacyjną i turystyczną. 

Ewentualne powstanie nowych miejsc przeznaczonych do aktywno-
ści fizycznej jest związane z pojawieniem się jakichkolwiek środków 
zewnętrznych. Bardzo bym chciał, aby udało się zagospodarować 
na ten cel teren skarpy w rejonie ulicy 3 Maja i Wojska Polskiego 
zgodnie z istniejącym opracowaniem. Nie ustajemy w poszukiwa-
niach możliwości uzyskania dofinansowania, a szanse na to oce-
niam jako dosyć wysokie.

Jest jeszcze sprawa rozbudowy sieci kanalizacyjnej i oczysz-
czalni ścieków. Czy w tej sprawie coś się zmieni?

Tak, przybędzie ponad 12 kolejnych kilometrów sieci i kilkaset ko-
lejnych nieruchomości uzyska możliwość podłączenia do kanaliza-
cji. Ten rok i dwa następne, po zrealizowaniu inwestycji łącznie za 
ponad 20 milionów, zakończą proces budowy kanalizacji sanitarnej 
w naszej gminie.

Ostatnio dużo się mówiło o zanieczyszczeniu powietrza tzw. 
smogu. Co gmina robi, by rozwiązać ten problem?

Opracowujemy obliczony na 3 lata gminny program likwidacji pie-
ców na paliwo stałe, jednocześnie wspierając tych mieszkańców, 
którzy nie mogą pozwolić sobie na używanie pieców gazowych ze 
względu na to, że jest to dla nich zbyt drogie paliwo. Myślimy o do-
płacaniu mniej  zamożnym mieszkańcom różnicy pomiędzy tań-
szym paliwem stałym a gazem po to, by mieć w gminie czystsze 
powietrze. Temat jest obecnie bardzo głośny w skali kraju, a to 
oznacza, że prawie na pewno pojawią się rządowe programy do-
finansowania, z których nie omieszkamy skorzystać. Skala zadania 
to wymiana kilkuset pieców węglowych na nowsze rozwiązania. 
Wymiana będzie sukcesywna i stopniowa, podobnie jak realizujemy 
program demontażu eternitu z dachów, którego w tej chwili jest 
już coraz mniej w naszej gminie. Jeszcze kilka lat i eternit w naszej 
gminie zniknie zupełnie. Przewiduję, że podobnie będzie z piecami 
starej generacji.

Panie Wójcie, czy jest jeszcze coś, co zaprząta Panu głowę?

Szczerze mówiąc jest jedna sprawa, która ani na chwilę nie schodzi 
mi z myśli:  budowa sieci odwodnieniowej. W tej chwili najbardziej 
zagrożonym obszarem jest Izabelin B. Optymalnym kierunkiem od-
prowadzania wód z tego terenu jest Kanał Zaborowski i kłopotliwy 
zbiornik retencyjny w Lipkowie. Jesteśmy już po spotkaniu z ks. 
proboszczem, gdzie znajduje się ów zbiornik, który wymaga moder-
nizacji i obniżenia lustra wody o około 1 metr po to, żeby ten cały 
układ hydrologiczny mógł funkcjonować. Z wójtem Starych Babic 
i proboszczem doszliśmy do porozumienia polegającego na tym, 
że my opracujemy koncepcję i projekt, a oni czynnie włączą się 
w wykonanie inwestycji. Woda nie zna granic.  Myślę, że już wio-
sną zawrzemy stosowne umowy i wspólnie poszukamy środków na 
realizację zadania w Wojewódzkim Funduszu  Gospodarki Wodnej 
i Ochrony Środowiska. 

Inna sprawa: mamy w Izabelinie stary, piękny, przedwojenny dom, 
w stylu „świdermajer”, w którym mieszkał Ryszard Kapuściński ze 
swoim ojcem, będącym wówczas żołnierzem AK. Uważam, że warto 
by ten dom rewitalizować i stworzyć w nim mini muzeum, w któ-
rym przechowywalibyśmy pamiątki po znanym pisarzu, a także po 
żołnierzach AK z Grupy Kampinos. Śpieszmy się uhonorować tych 
ludzi jeszcze za ich życia, jakże szybko oni bowiem odchodzą. Poza 
tym sama architektura tego domu to kawał przedwojennej historii, 
którą należałoby ocalić od zapomnienia.  Chciałbym, aby jako filia 
Centrum Kultury Izabelin obiekt ten służył mieszkańcom jeszcze 
długie lata. Na razie trwają wstępne rozmowy z rodziną właścicieli. 

Słysząc to wszystko wnioskuję, że dużo pracy jeszcze przed 
nami. Życzę, by wszystko udało się sprawnie zrealizować dla 
dobra wszystkich mieszkańców naszej małej ojczyzny. 

Serdecznie dziękuję Panu za poświęcony czas i rozmowę.

Ja również dziękuję.
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XXII SESJA RADY GMINY IZABELIN
W środę 8 lutego br. odbyła się 

XXII 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 XXII/175/17 (15 głosów „za”) 
w sprawie  Statutu Gminy Izabelin.

Uchwała XXII/176/17 (12 głosów „za”, 
3 wstrzymujące) w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego. Przedstawiona 
uchwała w sprawie zaciągnięcia długotermi-
nowego kredytu jest konsekwencją plano-
wanego deficytu budżetu Gminy w 2017 r. 
Zgodnie z Uchwałą budżetową na rok 2017 
planowany deficyt ustalony został na pozio-
mie 4.398.000 zł. Źródłem jego finansowa-
nia został określony przedmiotowy kredyt 
bankowy w wysokości 2.500.000 zł oraz 
emisja obligacji w wysokości 1.898.000 zł. 
Kredyt zostanie przeznaczony na sfinanso-
wanie pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachod-

niego z przeznaczeniem na przebudowę ul. 
Sienkiewicza w Izabelinie B oraz ul. 3 Maja 
na odcinku od ul. Tetmajera w Izabelinie do 
ul. Słonecznej w Laskach. Oprocentowanie 
kredytu przyjęto według stawki WIBOR 3M 
oraz średniej marży banków. Wszystkie zo-
bowiązania wynikające z przedmiotowego 
kredytu zostały ujęte w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej Gminy Izabelin.

Uchwała XXII/177/17 (12 głosów „za”, 
3 wstrzymujące ) w sprawie emisji obliga-
cji Gminy Izabelin. Przedstawiona uchwała 
w sprawie emisji obligacji Gminy Izabelin 
jest konsekwencją planowanego deficytu 
budżetu Gminy w 2017 r.

Zgodnie z Uchwałą budżetową na rok 2017 
planowany deficyt ustalony został na pozio-
mie 4.398.000 zł. Źródłem jego finansowa-
nia została określona przedmiotowa emisja 
obligacji w wysokości 1.898.000 zł oraz  
kredyt bankowy w wysokości 2.500.000 zł.

W celu sfinansowania inwestycji gminnych 
dotyczących: przebudowy infrastruktury 
drogowej w gminie, zakupu nieruchomo-
ści oraz rozbudowy gminnego przedszkola 
w Laskach planuje wyemitować obligacje 
komunalne na łączną kwotę 1.898.000 zł.

Wykup obligacji planuje się w latach 2019-2025.

Wszystkie zobowiązania wynikające z przed-
miotowej emisji obligacji zostały ujęte w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej Gminy Izabelin.

Uchwała XXII/178/17 (15 głosów 
„za”), w sprawie projektu dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego, wprowadzone-
go ustawą – Prawo oświatowe. Zgodnie 
z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
(Dz. U. 2017r. poz.60) z dniem 1 września 
2017 roku każda 6-letnia szkoła podstawo-
wa działająca na podstawie ustawy o sys-
temie oświaty z mocy ustawy przekształca 
się na 8-letnią szkołę podstawową (art. 
117), a gimnazja ulegają likwidacji z mocy 
ustawy (art. 127) poprzez wygaszanie. 
W przypadku gdy likwidowane gimnazjum 
jest w zespole, w którym jest tylko gim-
nazjum i szkoła podstawowa to zespół ten 
przekształca się na mocy ustawy w 8-letnią 
szkołę podstawową. Ustawodawca zobo-
wiązał jednostki samorządu terytorialnego 
do podjęcia uchwały w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe. 
Zakres przedmiotowy tej uchwały zawarty 
jest w art. 206 ustawy. Ustawa ma charakter 
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intencyjny i stanowi podstawę do zasięga-
nia obligatoryjnych opinii Kuratora Oświaty 
(art. 209) oraz związków zawodowych (art. 
211). Opinia Kuratora jest wiążąca i odnosi 
się do oceny zgodności z prawem rozwią-
zań zaproponowanych w tej uchwale oraz 
zapewnienia dzieciom możliwości  realizacji 
obowiązku szkolnego. Na podstawie opinii 
Kuratora zostanie podjęta w marcu br. nowa 
uchwała w sprawie  sieci szkół podstawo-
wych i klas gimnazjalnych na terenie Gminy 
Izabelin. 

Uchwała XXII/179/17 (14 głosów „za”, 
1 wstrzymujący) w sprawie zmiany uchwa-
ły nr XVII/140/2016 Rady Gminy Izabelin 
z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie  prze-
kształcenia  Biura Obsługi Finansowej w Iza-
belinie w Centrum Usług Wspólnych Izabe-
lin. Uchwałą Nr XVIII/140/16 w sprawie 
przekształcenia  Biura Obsługi Finansowej 
w Izabelinie w Centrum Usług Wspólnych 
Izabelin została powołana nowa jednostka 
organizacyjna Gminy, której głównym za-
daniem jest prowadzenie obsługi Zespołu 
Szkół w Izabelinie oraz przedszkoli gmin-
nych. Zadaniem Centrum jest obsługa ad-
ministracyjna, finansowa i organizacyjna 
wyżej wskazanych jednostek organizacyj-
nych Gminy zaliczonych do sektora finan-
sów publicznych. Wojewoda Mazowiecki 
działając jako organ nadzoru zwrócił się 
o dokonanie podziału zadań Centrum Usług 
Wspólnych, o których mowa w § 7 ust. 2 
Statutu, i przypisanie ich odpowiednio do 
zadań z zakresu obsługi administracyjnej, 

finansowej i organizacyjnej. 

Uchwała XXII/180/17 (15 głosów „za”), 
w sprawie określenia kryteriów wraz z licz-
bą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym 
do publicznych przedszkoli prowadzonych 
przez Gminę Izabelin. Zgodnie z art. 130 
ust. 4 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. 
– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 
60), który jest częścią rozdziału 6 usta-
wy obowiązującego od dnia 25 stycznia 

2017r.,  do kompetencji Rady Gminy należy 
określenie kryteriów w drugim etapie po-
stępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 
gminnych. Przyjęte kryteria określone 
w § 1 uchwały mają na celu zapewnić 
miejsca w przedszkolu dziecku, które 
najbardziej tego potrzebuje - rodzina 
dziecka korzysta z opieki Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Iza-
belinie, a jednocześnie jest miesz-

kańcem Gminy Izabelin, o czym ma 
świadczyć fakt składania zeznania po-
datkowego przez rodzica albo rodzi-
ców, zamieszkałych na terenie Gminy, 
w Urzędzie Skarbowym właściwym 
dla Gminy Izabelin oraz zameldowa-
nie jednego z rodziców w Gminie Iza-
belin. Podstawą prawną, która umożliwia 
określenie przez Radę Gminy dokumentów, 
które potwierdzają spełnianie przyjętych 
kryteriów jest zdanie drugie art. 130 ust. 4 

ustawy – Prawo oświatowe. 

Uchwała XXII/181/17 (15 głosów „za”), 
w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego za-
sobu Gminy Izabelin. W marcu 2012r. Rada 
Gminy Izabelin podjęła uchwałę w sprawie 
wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy. Po ponad 
4 latach funkcjonowania uchwały, zaszła 
konieczność dokonania analizy jej postano-
wień. W 2016 r. została powołana Społecz-
na Komisja ds. Mieszkaniowych składająca 
się: z dwóch radnych, dwóch pracowników 
Urzędu Gminy oraz przedstawiciela Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej. Komisja 
dokonała analizy postanowień uchwały, 
czego efektem jest przygotowanie nowe-
go projektu uchwały. W projekcie zostało 
zmniejszone kryterium dochodowe uzasad-
niające ubieganie się o lokal komunalny - 
§ 9 uchwały. Doprecyzowano kryteria umoż-
liwiające ubieganie się o lokale mieszkalne. 
Zdaniem Komisji pierwszeństwo w najmie 
lokali powinny mieć osoby pozostające, 
w związku z warunkami mieszkaniowymi, 
w wyjątkowo trudnej sytuacji zdrowot-
nej, rodzinnej lub społecznej - § 11 ust. 1 
pkt 3 uchwały oraz rodziny wielodzietne - 
§ 11 ust. 1 pkt 4a. Zmieniono zasady dzia-
łań Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych 
§§ 20 – 22 oraz sposób rozpatrywania 
i załatwiania wniosków o zawarcie umo-
wy najmu lokali komunalnych i socjalnych  
§§ 23 – 25. Uściślono kryteria ubiegania się 
o lokal mieszkalny dla osób, które pozosta-
ły w lokalu opuszczonym przez najemcę - 
§ 27. Ponadto  uchwała przewiduje możli-
wość zawarcia umowy najmu lokalu z oso-
bami posiadającym rzadkie umiejętności, 
wiedzę, doświadczenie zawodowe lub 
uzdolnienia niezbędne dla wspólnoty samo-
rządowej - § 29 uchwały. Uchwała została 
poddana konsultacjom społecznym w ter-
minie od 19 stycznia do 2 lutego br. 
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Uchwała  XXII/182/17 (14 głosów „za”, 
1 wstrzymujący), w sprawie ustanowienia 
pomnika przyrody. W związku z planowa-
ną nowelizacją ustawy o ochronie przyro-
dy z urzędu postanowiono objąć ochroną 
dąb szypułkowy rosnący na działce nr ew. 
1815 we wsi Laski. Przedmiotowe drzewo, 
zgodnie z opinią stanu zdrowotnego prze-
prowadzoną w 2013 r. przez Pana mgr inż. 
Macieja Kanclerza – inspektora nadzoru te-
renów zieleni, odznacza się bardzo dobrym 
stanem zdrowotnym (drzewo bez ubytków 
i obecności szkodników). Ponadto drzewo 
posiada wysoką wartość przyrodniczą i kra-
jobrazową oraz indywidualne cechy wyróż-
niające go wśród innych tworów przyrody 
żywej. W związku z powyższym, zgodnie 
z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody, kwalifikuje się 
do objęcia ochroną i nadania mu statutu 
pomnika przyrody.

Uchwała zawiera zakazy, których nie można 
podejmować w stosunku do pomnika przyro-
dy wybrane spośród zakazów wymienionych 
w art. 45 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004r. o ochronie przyrody, określone w § 5 
uchwały. Zrezygnowano z zakazów zawartych 
w pkt.5, 8, 9 i 10  art. 45 ust.1 ww. ustawy, 
gdyż nie mają one zastosowania w przypadku 
obiektu objętego niniejszą uchwałą. Uchwała 
określa również zasady wykonywania działań 
w ramach czynnej ochrony poprzez:

- wyznaczenie minimum 2 metrowej strefy 
zasięgu czynnej ochrony, w której obowią-
zują wybrane zakazy, umożliwiającej zabez-
pieczenie koron, pni i systemów korzenio-
wych drzewa, pomnika przyrody;

- zobowiązanie nadzorującego do stałego 
monitorowania pomnika przyrody, wykony-
wania zgodnie ze sztuką ogrodniczą prac ma-
jących na celu dobrostan cennych przyrodni-
czo i kulturowo obiektów oraz eliminowanie 
zagrożenia bezpieczeństwa ozdób i mienia;

- wykonywanie działań dążących do zacho-
wania stanu właściwego pomnika przyrody 
i ich wartości kulturowych i przyrodniczych;

- zobowiązanie nadzorującego do stałej dba-
łości o czytelne oznakowanie pomnika przy-
rody, zgodnie z art. 115 ustawy o ochronie 
przyrody. Przedmiotowa uchwała dodatko-
wo realizuje wymagania dyrektywy INSPI-
RE poprzez określenie położenia pomni-
ków przyrody przy pomocy współrzędnych 
geodezyjnych w Państwowym Układzie 
Współrzędnych Geodezyjnych 200, strefa 
7 oraz współrzędnych geograficznych GPS, 
co umożliwi uzupełnienie bazy informa-
cji przestrzennej o informacje o obiektach 
chronionych występujących w granicach 
gminy Izabelin. Zgodnie z art.44 ust.1 i 3a 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody ustanowienia formy ochrony przy-
rody – pomnika przyrody dokonuje Rada 
gminy w drodze uchwały, po uzgodnieniu 
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środo-
wiska w Warszawie. Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Warszawie uzgodnił 
bez uwag projekt uchwały pismem znak 

WPN-III.623.43.2016.AK z dnia 13 stycznia 
2017r. Realizacja uchwały pociąga za sobą 
skutki finansowe dla budżetu gminy Izabe-
lin. Oznakowanie pomnika przyrody wynie-
sie około 20 zł, natomiast pozostałych kosz-
tów związanych z prowadzonymi w ramach 
czynnej ochrony zabiegami pielęgnacyjnymi 
i ekspertyzami dendrologicznymi wykony-
wanymi w miarę potrzeb, w chwili obecnej 
nie można oszacować. Środki zostaną za-
rezerwowane w budżecie gminy, dział 900, 
rozdział 90004.

Uchwała XXII/183/17 (15 głosów „za”), 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
w drodze umowy działki ewidencyjnej nr 
939/28 położonej w obrębie Truskaw na 
własność Gminy Izabelin. Zgodnie ze zmia-
ną Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego wsi Truskaw i Hornówek 
(część A), zatwierdzonego Uchwałą Rady 
Gminy Izabelin Nr XVI/79/99 z dnia 29 wrze-
śnia 1999 r. działka ewidencyjna nr 939/28 
obr. Truskaw położona jest na terenie prze-
znaczonym pod ciąg pieszo-jezdny – ul. 
Sarenki, oznaczoną symbolem planistycz-
nym KPJ. Ulica Sarenki zgodnie z uchwałą 
Rady Gminy Izabelin  Nr 222/2001 z dnia 
24 stycznia 2001 r. zaliczona została do ka-
tegorii dróg gminnych. Pozyskanie działki 
ewidencyjnej nr 939/28 jest niezbędne do 
zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty 
w zakresie gminnych dróg oraz organizacji 
ruchu drogowego należących do zadań wła-
snych gminy.

Uchwała XXII/184/17 (15 głosów „za”), 
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy 
Izabelin w 2017 roku. Zgodnie z § 20 ust. 2 
Statutu Gminy Izabelin Rada Gminy przyjmuje 
corocznie plan pracy określający m.in. terminy 
sesji na dany rok. Niniejsza uchwała wypełnia 
dyspozycję wskazaną w wyżej wskazanym 
przepisie.  

Uchwała XXII/185/17 (14 głosów „za”), 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na  2017 rok. Zgodnie z § 70 ust. 1 
Statutu Gminy Izabelin Rada Gminy zatwier-
dza plan pracy Komisji Rewizyjnej. Niniejsza 
uchwała wypełnia dyspozycję ww przepisu 
Statutu i zatwierdza plan pracy Komisji, który 
został przyjęty na jej posiedzeniu.

Uchwała XXII/186/17 (14 głosów „za”),  
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji 
stałych Rady Gminy Izabelin na  2017 rok. 
Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o samo-
rządzie gminnym komisje rady przedkłada-
ją Radzie Gminy plany pracy. Ponadto Rada 
może dokonać stosownych zmian w przed-
łożonych planach - § 57 ust. 2 Statutu Gmi-
ny Izabelin. Niniejsza uchwała wypełnia 
dyspozycje wskazane w wyżej wymienio-
nych przepisach. 

Radni podjęli również stanowisko 
w sprawie poselskiego projektu usta-
wy o ustroju Miasta Stołecznego War-
szawy, które przedstawiamy Państwu                                                                      
na następnej stronie.                                           

Iwona Mazurek, fot. Grzegorz Nowicki

ZŁOTE  GODY
Urząd Stanu Cywilnego w Izabelinie 
informuje, iż pary małżeńskie, które 
w 2017 roku będą obchodziły jubileusz  
50-lecia małżeństwa bądź obchodziły 
go w latach wcześniejszych, lecz nie 
otrzymały Medali za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie nadanych przez Prezydenta 
RP, mogą zgłaszać swój jubileusz do 
Urzędu Stanu Cywilnego w Izabelinie 
(osobiście, przez najbliższą rodzinę 
lub pod nr tel. 22 722 89 39). Prosimy 
o zgłoszenia do końca marca 2017 r. 
Informacja dotyczy par małżeńskich, 
które mają miejsce zamieszkania na 
terenie Gminy Izabelin.
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Na początku lutego br. grupa radnych PIS złożyła do sejmu projekt ustawy o ustroju miasta stołecz-
nego Warszawy. W powszechnym odbiorze projekt ten zaczął funkcjonować jako projekt ustawy 

metropolitarnej. Inicjatywa ta została bardzo negatywnie przyjęta przez środowisko samorządowe War-
szawy i zainteresowane  gminy. Odbyło się wiele spotkań środowisk samorządowych i mieszkańców 
niektórych gmin. Projekt ten, miał być procedowany na sesji parlamentu rozpoczętej 8 lutego br. Wobec 
jednoznacznych, negatywnych opinii wielu środowisk, zrezygnowano z procedowania go w powyższym 
terminie. Poniżej przedstawiamy Państwu stanowisko Rady Gminy Izabelin oraz deklaracje wielu gmin 
skierowaną do Prezesa Rady Ministrów i Marszałka Sejmu RP.
W następnym numerze Listów do Sąsiada będziemy szerzej i bardziej szczegółowo informowali o tym 
przedsięwzięciu.

Na podstawie §19 ust. 2 pkt. 1) Statutu Gminy Izabelin (Dz. 
Urz. Woj. Maz. z 23 marca 2004 r.) Rada Gminy Izabelin 
przyjęła w sprawie poselskiego projektu ustawy o ustroju 
Miasta Stołecznego Warszawy stanowisko :

§ 1. Rada Gminy Izabelin negatywnie ocenia poselski pro-
jekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy wobec:

1) braku sporządzenia odpowiedniej Oceny Skutków Regu-
lacji, która by uzasadniała, że proponowana opcja powiatu 
metropolitalnego jest najlepszą opcją spośród rozważanych 
w przeszłości i ukazywała skutki finansowe wdrożenia usta-
wy dla wszystkich jednostek samorządu których dotyczy,

2) braku jednoznaczności i spójności niektórych zapisów 
w projekcie ustawy,

3) braku przejrzystych zasad delimitacji obszaru Miasta Sto-
łecznego Warszawy,

4) braku konsultacji społecznych z samorządami objętymi 
zakresem działania ustawy co nie służy trwałości i stabiliza-
cji rozwoju społeczności lokalnych.

§ 2. Rada Gminy Izabelin uważa za celowe utworzenie war-
szawskiego obszaru metropolitalnego jako obligatoryjnego 
związku gmin i powiatów, na zasadzie regionu NUTS-2, ce-
lem wspólnej realizacji zadań publicznych przekraczających 
kompetencje obecnych jednostek samorządu terytorialnego 
przy poszanowaniu ich odrębności i samorządności. Gmi-
na Izabelin aktywnie uczestniczyła w pracach nad Strategią 
Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do 2030 r. 
obejmującego 72 gminy i współpracuje z 39 gminami oko-
łowarszawskimi na podstawie porozumienia o Zintegrowa-
nych Inwestycjach Terytorialnych (ZIT) w ramach Warszaw-
skiego Obszaru Funkcjonalnego.

§ 3. Rada Gminy Izabelin apeluje o włączenie zainteresowa-
nych samorządów w proces prac legislacyjnych nad projek-
tem ustawy o ustroju metropolitalnym Warszawy uznając, 
że dialog i konsultacje są jedyną drogą zapewniającą wybór 
optymalnego rozwiązania ustawowego regulującego funk-
cjonowanie warszawskiego obszaru metropolitalnego.

§ 4. Rada upoważnia Przewodniczącą Rady Gminy do prze-
kazania niniejszego stanowiska do:

1) Prezydenta RP;

2) Prezesa Rady Ministrów;

3) Marszałka Sejmu RP;

4) Eurodeputowanym z województwa mazowieckiego;

5) Posłom i Senatorom z województwa mazowieckiego;

6) Wojewodzie Mazowieckiemu;

7) Samorządowi Województwa Mazowieckiego;

8) Samorządom powiatowym i samorządom gminnym z te-
renu z województwa mazowieckiego;

9) Związek Gmin Wiejskich RP;

10) Związek Miast Polskich; 

11) Związek Powiatów Polskich;

12) Związek Województw RP; 

13) media lokalne.

Przewodnicząca Rady 
/-/ Grażyna Zielińska

STANOWISKO NR 5/2017
RADY GMINY IZABELIN

z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie poselskiego projektu ustawy 

o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy
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Warszawa, dnia 4 lutego 2017 r.

Pani Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów
Pan Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP
Pan Stanisław Karczewski

Marszałek Senatu RP

My, niżej podpisani sygnatariu-
sze poniższego apelu, zwracamy 
się z kategorycznym żądaniem 
wycofania spod obrad Sejmu 
projektu ustawy o ustroju mia-
sta stołecznego Warszawy.
Rozpoczęty proces legislacji nie tylko 
narusza ideę samorządności, ale tak-
że rażąco łamie postanowienia Euro-
pejskiej Karty Samorządu Lokalnego, 
która w przypadku zmian admini-

stracyjnych gmin gwarantuje miesz-
kańcom wyrażenie swojej woli. W tym 
wypadku nie została zachowana żadna 
forma konsultacji. Projekt ustawy jest 
niekonstytucyjny.
Mając powyższe na uwadze żądamy 
wycofania projektu ustawy spod obrad 
Sejmu.
Władze 40 gmin metropolii warszaw-
skiej zawarły w 2014 roku porozumie-
nie o współpracy metropolitalnej, któ-
re dzisiaj jest podstawą współdziałania 
w kluczowych kwestiach związanych 
z rozwojem gospodarczym i społecz-
nym naszych lokalnych wspólnot. Pod-
jęliśmy wspólnie decyzję co do formy 
współpracy szanując swoją niezależ-
ność i równość. Owocem tej współpra-
cy jest wspólna strategia dla obszaru 
całej metropolii i wspólny plan działa-
nia, który wchodzi właśnie w fazę reali-
zacji. Ignorowanie tego faktu jest prze-

jawem braku szacunku dla przepisów 
ustrojowych kształtujących podstawy 
samorządności, ale przede wszystkim 
mieszkańców naszych miast i gmin!

Szanowna Pani Premier,

Szanowni Panowie Marszałkowie, 

walcząc o samorządność, uszanowa-
nie dorobku i zachowanie tożsamości 
naszych gmin, wnosimy jak na wstę-
pie.

(Podpisy przedstawicieli samorzą-
dów popierających apel w spra-

wie wycofania spod obrad Sejmu 
projektu ustawy o ustroju miasta 

stołecznego Warszawy)

mapka z archiwum Urzędu M. St. Warszawy
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PRZEDSZKOLAKI

GMINNE PRZEDSZKOLE W IZABELINIE

PRZEDSZKOLAKI POMAGAJĄ!

Gminne Przedszkole w Izabelinie jak co roku zaangażo-
wało się w ogólnopolskie akcje charytatywne, takie jak: 

„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, „Pomóż Psom Przetrwać 
Zimę”  a także „Góra Grosza”. 

Akcje charytatywne i społeczne uczą nas bowiem dostrzegać, że 
czasami bardzo blisko jest ktoś taki sam jak my, kto ma takie same 
potrzeby, ale niewielkie możliwości, aby je zrealizować. Podjęte dzia-
łania wzbudzają poczucie własnej wartości, uwrażliwiają na potrzeby 
innych, integrują środowisko, uczą empatii, większej wrażliwości na 
potrzeby i problemy innych, a przede wszystkim tego, że wspólnie 
możemy zdziałać więcej! Pomagając bezinteresownie, sprawiamy 
też, że świat, w którym żyjemy, staje się  przyjazny. Nawet najmniej-
sza pomoc jest cegiełką, która buduje lepszy świat.

Dziękujemy naszym przedszkolakom i ich rodzicom za udział w akcjach.

Aleksandra Dobroszkiewicz, Marlena Ciećwierz

„W ŻYCIU ISTNIEJĄ RZECZY, 
O KTÓRE WARTO WALCZYĆ DO SAMEGO 
KOŃCA.” (P.COELHO)

W okresie od 5 do 9 grudnia 2016 odbył się tydzień em-
patii i życzliwości w naszym przedszkolu. W czasie 

tego tygodnia zwracaliśmy szczególną uwagę na to, że każ-
de dziecko, każda osoba jest wyjątkowa. 

Wczuwaliśmy się w rolę osoby niewidomej. Poznawaliśmy świat do-
tykiem, rozmawialiśmy na temat uczuć każdego dziecka w grupie, 
omawialiśmy emocje odczuwane przez dzieci. Szukaliśmy odpowie-
dzi na pytanie „Jak rozwiązywać konflikty?” Rozwiązywaliśmy pro-
blemy metodą twórczego myślenia. Wdrażaliśmy do używania słówa 
proszę, przepraszam, dziękuję, przeprowadziliśmy burzę mózgów: 
czego nie wolno robić innym, kształtowaliśmy umiejętności prawi-
dłowego odczytywania stanów emocjonalnych innych osób oraz ich 
współodczuwania.

Zorganizowaliśmy również akcję charytatywną na rzecz dzieci niewido-
mych ze Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ośrodku dla Niewidomych 
w Laskach, przy ul. Brzozowej 75. Zbierałyśmy między innymi: arty-
kuły plastyczne, różnego rodzaju materiały fakturowe, koraliki, guziki, 
zabawki dźwiękowe, czy też masy plastyczne. Wszystkie grupy bardzo 
aktywnie zaangażowały się w akcję. Zebrałyśmy wiele różnorodnych 
materiałów, które przekazałyśmy wychowawczyniom z Ośrodka w La-
skach. Była to wspaniała lekcja empatii i wrażliwości, kiedy dzieci z na-
szego przedszkola pomogły dzieciom niepełnosprawnym.

    Sylwia Pilarska-Détári

BAL KARNAWAŁOWY

Bale karnawałowe w Gminnym Przedszkolu w Izabelinie 
są wieloletnią tradycją. Co roku w okresie karnawału od-

bywa się zabawa, w której udział biorą dzieci wraz z wycho-
wawczyniami grup. 

Dzieci oraz panie prześcigają się w pomysłach na najlepszy strój 
karnawałowy, wykazując się przy tym ogromnym zaangażowaniem 
i kreatywnością. W tym roku nasz bal odbył się 12 stycznia. Popro-
wadziły go nauczycielki, które wykazały duży talent animatorski, or-
ganizując wspaniałe zabawy, konkursy i tańce. Odwiedził nas także 
fotograf, który uwiecznił to wydarzenie. W przerwach na odpoczynek 
wyjątkowo w tym dniu, dzieci częstowały się pysznymi łakociami. 
Przedszkolaki zachwycone atrakcjami, bawiły się znakomicie, a trud 
włożony w zorganizowanie balu wynagrodziły szerokie uśmiechy na 
buźkach naszych kochanych wychowanków.

Karolina Forgiel

CO BABCIA I DZIADZIUŚ CZYTALI 
I WYPRAWIALI, GDY BYLI MALI?

W Gminnym Przedszkolu w Izabelinie postanowiłyśmy 
skorzystać z wiedzy, umiejętności i doświadczenia 

babć i dziadków naszych przedszkolaków.  W tym celu dzie-
ci, wyposażone w gotowe arkusze wywiadów, „wyruszyły” 
na poszukiwanie informacji na temat ich dzieciństwa. 

Okazało się, iż  ulubionymi książkami babć i dziadków są baśnie bra-
ci Grimm oraz baśnie Andersena. I to właśnie one zdaniem ankie-
towanych, obok książek  „Ania z Zielonego Wzgórza”, „W pustyni 
i w puszczy”, „Dzieci z Bullerbyn” powinny  być lekturą obowiązkową 
każdego dziecka. Dowiedzieliśmy się też, iż dziadkowie najchętniej 
bawili się w berka, dwa ognie, chowanego, grali w klasy bądź w pił-
kę. Ulubioną zabawką naszych babć były lalki szyte przez mamy bądź 
babcie oraz misie. Dziadkowie zaś chętnie bawili się drewnianymi 
pojazdami. Wiemy też, iż niektórzy z nich do dziś nucą swoim wnu-
kom kołysanki oraz piosenkę „Gdzie strumyk płynie z wolna”. Nasi 
przedszkolni dziennikarze dowiedzieli się, iż ich dziadkowie zajada-
li się naleśnikami, rosołem (często z makaronem własnej roboty), 
chlebem ze śmietaną, cukrem, miodem, masłem, zupami mlecznymi, 
zupą pomidorową. Informacje zdobyte w trakcie wywiadów zostały 
opracowane przez dzieci w formie plakatów  i umieszczone w holu 
przedszkola. 

Nasi przedszkolacy już wiedzą, co ich babcie i dziadkowie czytali, 
robili, śpiewali, gdy byli mali. Teraz zaś pragniemy, by podzielili się 
z nami swoją wiedzą, doświadczeniem, by opowiedzieli nam o swo-
ich pasjach, hobby. Tym odważnym babciom i dziadziusiom, którzy 
już u nas byli w imieniu przedszkolaków dziękujemy, a tych, którzy 
się jeszcze wahają, serdecznie zapraszamy. Będziemy wdzięczni za 
każde odwiedziny.                           

Bożena Żera
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GMINNE PRZEDSZKOLE W LASKACH
PRZEDSZKOLAKI

W KARNAWALE 
-WSZYSCY BAWIĄ SIĘ 

WSPANIALE

Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień bardzo nie-
zwykły i wyczekiwany niemal przez cały rok.

14 stycznia 2017 r. w Centrum Kultury w Izabelinie na pięknie ude-
korowanej sali  odbył się nasz przedszkolny bal karnawałowy pod 
hasłem „Piracka przygoda”. Stroje były wspaniałe. Przebrali się ro-
dzice, personel przedszkola i oczywiście dzieci. Były piratki, piraci,  
rycerze. Można było też spotkać wróżki, królewny, pszczółki, motylki, 
biedronki, kotki, policjantów oraz wiele innych postaci z bajek i nie 
tylko, których nie sposób zliczyć i wymienić.

Wystrój sali, miła balowa atmosfera i sami prowadzący imprezę „Pirat 
i Piratka” zachęcali wszystkich do wesołej zabawy i wielu konkursów.

Dzieci świetnie się bawiły wspólnie ze swoimi rodzicami, a także 
paniami z  przedszkola. Podczas odpoczynku na wszystkich czekała 
słodka przekąska przygotowana przez rodziców.

Po kilku chwilach wypoczynku Pirat i Piratka znowu porwali wszystkich 
do „morskich opowieści” w rytmach znanych i lubianych piosenek.

Kiedy czas zabawy i tańców dobiegał końca, dzieci z żalem opuszcza-
ły parkiet. Zarówno ten bal, jak również poprzednie bale organizo-
wane dla Naszych przedszkolaków i ich rodziców  umożliwił wszyst-
kim wspólne spędzenie czasu w miłej atmosferze. Wspólna zabawa, 
piękne przebrania przyniosły wiele radości i były tematem rozmów 
prowadzonych przez przedszkolaków przez wiele kolejnych dni.

Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie i udział w balu 
i do zobaczenia za rok ;-)
       

Agnieszka Makowska
zdjęcia: 56 Studio Dariusz Grabowski

NASI WSPANIALI DZIADKOWIE

Dzień babci i dziadka to bardzo szczególny dzień w na-
szym przedszkolu. Przygotowania do tego szczególnego 

święta rozpoczynają się na wiele dni przed uroczystością. 
Wszystkie grupy prześcigają się w pomysłach, aby jak naj-
lepiej ugościć swoich dziadków i sprawić im wiele radości.                                                                                                                                      

W tym roku wszystkie grupy przygotowały wspaniałe programy ar-
tystyczne dla swoich gości. Najmłodsze przedszkolaki, dzieci z grupy 
„Biedronek” zaprezentowały krótki występ taneczno-wokalny, a na-
stępnie zaprosiły dziadka i babcię do wspólnej zabawy. Było czytanie 
bajki przez chętną babcię, wspólny taniec i inne atrakcje. Natomiast 
Pszczółki przygotowały pantomimiczną scenkę opowiadającą o Na-
rodzeniu Bożej Dzieciny z wykorzystaniem muzyki instrumentalnej 
i opartą na ruchu i geście. Trochę starsze Żabki po zaprezentowaniu 
wierszy i piosenek zaprosiły swoich dziadków do specjalnie przygoto-
wanych konkurencji. Jeżyki w swoim występie zaprezentowały swo-
je zdolności wokalne i talenty aktorskie, a Sówki przeniosły swoich 
gości w świat baśni przedstawiając bajkę o Czerwonym Kapturku. 
Najstarsze grupy zaprezentowały swoim babciom i dziadkom Jaseł-

ka, w których wykazały prawdziwy kunszt aktorski. Na zakończenie 
każda grupa zaprosiła swoich gości na pyszny poczęstunek. W Dniu 
Babci i Dziadka wszystkie wnuki złożyły swoim dziadkom serdeczne 
życzenia, do których dołączył się cały personel Gminnego Przedszko-
la w Laskach – STO LAT  DRODZY DZIADKOWIE !!! ŻYCZYMY WAM 
DUŻO ZDROWIA I SAMYCH POGODNYCH DNI !!!

     Emilia Zaręba

„TAK, ON JEST KRÓLEM”

W niedzielę 15 stycznia najstarsze przedszkolaki z Gmin-
nego Przedszkola w Laskach  (dzieci z grupy Wiewiórek 

i Zajączków) na zaproszenie proboszcza  i siostry Maristelli 
miały przyjemność wystawić w kościele w Laskach Jasełka 
pt.: „Tak, On jest Królem” dla wszystkich mieszkańców.

Dzieci były bardzo prze-
jęte swoim występem, 
a licznie zgromadze-
ni mieszkańcy Lasek 
sprawili, że mali artyści 
musieli pokonać nara-
stającą tremę. Mimo 
wszystko przedszkolaki  
spisały się na medal. 
Wszyscy pięknie śpie-
wali kolędy oraz recy-
towali swoje role, które 
zwiastowały narodziny Pana. Wystarczyło spojrzeć na kolędników, 
by zobaczyć ich radość oraz chęć niesienia dobrej nowiny wszystkim 
zgromadzonym.

Młodzi aktorzy zostali ciepło przyjęci przez wiernych, szczególnie 
przez zgromadzone w kościele dzieci, które uczestniczyły we mszy. 
Po występie przedszkolaki otrzymały gromkie brawa i gratulacje. Na-
prawdę było bardzo pięknie i uroczyście.

Dominika Krajewska.

TWÓJ MIŚ - RATOWNIKIEM

W naszym przedszkolu prowadzone są różne akcje cha-
rytatywne. Organizujemy cykliczne zbiórki na rzecz 

schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także bierzemy 
udział w akcji „Szlachetna paczka”. 

W tym roku zaangażowaliśmy się w zbiór-
kę przytulanek i gier dla dzieci z odziałów 
onkologicznych, oraz rozpoczęliśmy zbiór-
kę elektrośmieci. Ostatnio dołączyliśmy 
do  ogólnopolskiej akcji  „Twój Miś może 
zostać Ratownikiem”. Do udziału zachęci-
ła nas Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Izabelinie Pani Weronika Szarpak. Akcja 
miała na celu zbiórkę pluszowych zabawek dla dzieci poszkodowanych 
w różnego typu nieszczęściach,  między innymi w pożarach.  „Misie Ra-
townisie” ,mogą spełniać rolę nieocenionej w trudnej sytuacji, apteczki 
pierwszej pomocy psychologicznej.

Akcja „Twój Miś może zostać Ratownikiem” jest akcją ogólnopolską pod 
patronatem Komendanta Głównej Straży Pożarnej w Warszawie.  Włą-
czając się do tego typu akcji chcemy zachęcić  nasze dzieci do otwartości 
i reagowania na krzywdy innych. To najlepszy sposób na naukę empatii.

Wszystkim przedszkolakom z Gminnego Przedszkola w Laskach i ich 
rodzinom bardzo dziękujemy za udział w akcji i przekazanie  plusza-
ków. Dzięki waszej pomocy wiele dzieci łatwiej zniesie traumatyczne 
przeżycia.

Emilia Zaręba
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Z ŻYCIA GMINYKULTURA

CENTRUM KULTURY IZABELIN oraz 
EUROPEJSKA FUNDACJA WSPIERANIA TALENTÓW 

DZIECI I MŁODZIEŻY „MŁODZI ARTYŚCI”

zapraszają utalentowanych wokalistów 
z województwa mazowieckiego 

do udziału w 

VI MAZOWIECKIM FESTIWALU PIOSENKI 
IZABELIN 2017

Eliminacje: dnia 18 marca 2017 r. w Centrum Kultury Izabelin, ul. 
Matejki 21, 05 080 Izabelin

Warsztaty wokalne z zaproszoną gwiazdą 

Próby muzyczne z zespołem na żywo 

Koncert Konkursowy: 23 kwietnia 2017 r. w Centrum Kultury 
Izabelin

Nagroda Grand Prix - 1.000 zł !

oraz m.in. zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej FUMA - Zielona Góra 2017.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 marca 2017 r.

Regulamin i formularz karty zgłoszenia dostępne są na stronach 
internetowych:

http://mlodziartysci.eu/index.php?page=vi-mazowiecki-festiwal-
piosenki-izabelin-2017

http://mlodziartysci.eu/images/festiwale2017/VI_Mazowiecki_
Festiwal_Piosenki-Izabelin_2017-REGULAMIN.pdf

http://www.mlodziartysci.eu/index.php?page=zgloszenie-na-
festiwal

nowe zajęcia

AKTYWNA 
W CIĄŻY

w poniedziałek godz. 18:00 
oraz w środę godz. 11:00

Koszt: 80 zł/miesiąc (4 x 45 min)

ZAPISY tel: 504 004 045 / 22 752 68 28
Zajęcia prowadzi 

Beata Kazimierska-Balkan, fizjoterapeuta

PRZYSZŁA MAMO - zadbaj o swoje zdrowie i kondycję 
w ciąży! Dzięki odpowiednim ćwiczeniom przygotujesz się 
do aktywnego porodu oraz szybko powrócisz do formy. 

Ruch wpłynie pozytywnie nie tylko na Twoje samopoczucie, ale i na 
rozwój Twojego malucha :)

Będziemy:

- korygować postawę, zwiększać świadomość własnego ciała oraz 
uczyć się samokontroli

- oddziaływać na mięśnie - przeciwdziałać bólom kręgosłupa, 
koślawieniu kolan, deformacjom stóp

- usprawniać i uelastyczniać stawy

- wzmacniać, rozluźniać i rozciągać mięśnie dna miednicy (ochrona 
krocza podczas porodu, profilaktyka wysiłkowego nietrzymania 
moczu)

- zapobiegać niekorzystnym zmianom towarzyszącym ciąży 
(zaparcia, nudności, zgaga, obrzęki, drętwienie kończyn)

- uczyć się prawidłowego oddechu, relaksacji

Zapraszam w poniedziałek godz. 18:00 oraz w środę godz. 11:00. 

Koszt: 80 zł/miesiąc (4 x 45 min)

ZAPISY tel: 504 004 045 / 22 722 68 28

Beata.kazimierska@gmail.com

Beata Kazimierska-Balkan - fizjoterapeuta, absolwentka 
Akademii Wychowania Fizycznego na wydziale Rehabilitacji. Ma 
duże doświadczenie w pracy z dziećmi, a od niedawna prowadzi 
także fitness dla kobiet w ciąży. Swoje umiejętności systematycznie 
poszerza o specjalistyczne kursy i szkolenia. 

Prywatnie mama dwóch córeczek.
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Z ŻYCIA GMINYSPORT

RODZINNE 
REWOLUCJE
 rodzinny komediowy spektakl improwizowany

4 marca 2017 / g. 19.00  
bilety: 15 zł

występują: 
Katarzyna Gruszewska, Joanna Mazewska, Agnieszka Senderowska 

oraz improwizujący na gitarze Jakub Paulski

SEZON ŁYŻWIARSKI W PEŁNI!

Łyżwiarstwo to sport, który – choć wydaje się trudny – 
jak żaden inny potrafi dać wiele radości, szczególnie 

jeśli na lód wybieramy się rodzinnie, a na tafli rozbrzmiewa 
muzyka! 

Lodowisko w Izabelinie mamy – niewielkie, ale jednak dla rekreacji  
nadaje się doskonale. Jakie łyżwy warto mieć, żeby czerpać 
z uprawiania tego sportu przyjemność i ograniczyć ryzyko kontuzji? 
Warto zainwestować w sprzęt, zwłaszcza jeśli kupujemy łyżwy 
dla dzieci. Nie warto kupować tych najtańszych, plastikowych, 
zapinanych na prymitywne klamerki, choć dla wielu z nas cena 
będzie może głównym kryterium wyboru. Kupujmy najlepsze, 
na jakie nas stać. Nie oszczędzajmy na naszym bezpieczeństwie. 
Namawiam do zakupu porządnych, choć droższych butów z dobrej 
jakości płozami. Nawet jeśli dziecko z nich wyrośnie, można je bez 
większego problemu spieniężyć, przekazać młodszemu amatorowi 
łyżew, wymienić na większe. Dorośli powinni też zainwestować 
w dobrej klasy łyżwy z butami. Jestem pewna, że panowie 
przekonani do hokejówek nigdy nie wrócą do nich, gdy spróbują 
jazdy w figurówkach – buty męskie tradycyjnie w czarnym kolorze. 
A propos! - Czy wiecie, kto wymyślił biały kolor butów dla pań? 
- Trzykrotna mistrzyni olimpijska – słynna Norweżka Sonja Henie 
(pamiętacie „Serenadę w Dolinie Słońca”?). Po swoim drugim 
olimpijskim zwycięstwie przestała lubić powszechnie używane 
brązowe buty i zaczęła startować właśnie w białych, wzbudzając 
zazdrość swoich rywalek nie tylko urodą, ale także pięknymi 
strojami, komponującymi się z bielą jej bucików. 

Jakie zatem wybrać? Buty powinny być sznurowane, najlepiej 

skórzane, z usztywnioną cholewką w kostce, tylko NIECO większe 
od tych, które nosimy na co dzień. Niech nie zrażają nas ząbki na 
płozie łyżwy! Są niezbędne do wykonywania wielu podstawowych 
elementów i uczą dobrych nawyków łyżwiarskich. Figurówki 
to nieporównywalny z hokejówkami komfort i kultura jazdy, 
prawidłowa technika ruchu na lodzie, możliwość nauczenia się tego, 
co nas w łyżwiarstwie figurowym tak zachwyca: skoków, piruetów, 
kroczków. Gdzie kupić  naprawdę dobre figurówki? W Warszawie 
właściwie tylko na Torwarze w sklepach sportowych, które się tym 
specjalizują. 

O sprzęt łyżwiarze muszą oczywiście dbać. Po każdym użyciu – 
wysuszyć buty w temperaturze pokojowej, wytrzeć dokładnie 
płozy pamiętając o ząbkach  (dobrze sprawdza się do tego celu 
papierowy ręcznik lub szmatka pochłaniająca wilgoć), założyć 
suche ochraniacze. Nie chodzimy nigdy w łyżwach poza lodem 
bez ochraniaczy! Co najmniej raz w roku musimy  oddać łyżwy do 
naostrzenia – najlepiej do specjalisty. Po sezonie – leciutko natłuścić 
ostrze łyżew, postawić buty tak, by się nie odkształciły, najlepiej 
w pokrowcu z materiału. W nowym sezonie odwdzięczą się nam 
niosąc nas po tafli bez trudu, ku naszej radości i zadowoleniu. 

I na koniec: czy wiecie skąd ta nazwa - „figurówki”?  Ponad sto lat 
temu, gdy łyżwiarstwo zaczynało robić światową karierę, zawodnicy 
kreślili na lodzie wymyślone przez siebie oryginalne figury, 
najczęściej  motywy kwiatowe, potem tzw. figury obowiązkowe, 
składające się z wymyślnych zwrotów, kół, stąd nazwa całego 
pięknego sportu, no i łyżew. 

 Anna Symonowicz

ZABAWA NA LODZIE…

W sobotę 11 lutego br. w pierwszy dzień zimowych ferii, 
na lodowisku przy Zespole Szkół w Izabelinie odbyła 

się impreza sportowa. 

Organizatorem było Centrum Kultury Izabelin. Wspólną zabawę 
poprowadzili artyści cyrkowi z Grupy „Klaunik”. Wodzirej imprezy 
Daniel Jakubczyk miał do pomocy pingwiny z Madagaskaru 
i tygrysa, które dodatkowo uatrakcyjniały wspólnie spędzony czas.

Zabawa na łyżwach trwała 3 godziny, podczas których były gry 
zręcznościowe, sportowe rywalizacje  i konkursy z nagrodami. 
Zwycięzcy otrzymywali słodkie upominki ufundowane przez 
Carrefour Express w Izabelinie na ul. Matejki 26. Radości było co 
nie miara, a uśmiech przykleił się do buziek wielu małych łyżwiarzy, 
którzy z entuzjazmem wzięli udział animacjach.

IM
fot.  Ryszard Haczek
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   JEDNOLITY PLIK KONTROLNY 

 
SZKOLENIE 
16 marca 2017 
 
            Bezpłatny instruktaż dla podatników 
 
 
W trakcie instruktażu dla małych i średnich 
przedsiębiorców zostaną omówione nowe zasady związane 
z obowiązkiem składania comiesięcznego pliku JPK VAT ( 
ewidencja zakupu i sprzedaży VAT ). 
  
Instruktaż będzie prowadzony przez pracowników urzędu 
w dniu 16 marca 2017r. w siedzibie urzędu przy ul. 
Skalbmierskiej 5 w Warszawie sala 406 o godzinie 12ºº. 
 
Zainteresowane uczestnictwem osoby prosimy o 
telefoniczne potwierdzenie pod numerami tel. 
           22 56 93 324 , 22 56 93 360 lub 22 56 93 304 
 

 
 

   „MECHANIZM ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA” 

SZKOLENIE 
02 marca 2017 
            Bezpłatny instruktaż dla podatników 
 
     Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany 
zaprasza zainteresowane osoby na instruktaż w zakresie 
zmian w podatku od towarów i usług w związku z 
wejściem w życie ustawy od 1 stycznia 2017r. 
 
W trakcie instruktażu zostaną omówione: 
– definicje odwrotnego obciążenia 
– zakres towarów objętych mechanizmem odwrotnego 
obciążenia 
– objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia  usług 
budowlanych świadczonych przez podwykonawców 
 
Instruktaż będzie prowadzony przez pracowników urzędu 
w dniu 02 marca 2017r. w siedzibie urzędu przy ul. 
Skalbmierskiej 5 w Warszawie sala 406 o godzinie 12ºº. 
Zainteresowane uczestnictwem osoby prosimy o telefoniczne potwierdzenie pod 
numerami tel. 
           22 56 93 324 , 22 56 93 360 lub 22 56 93 304 
 

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Izabelin,

W dniach 2-5 czerwca 2017 roku będzie gościć w naszej 
gminie delegacja mieszkańców  gmin partnerskich: 

Borken (Niemcy), Méru (Francja) i Mickuny (Litwa). 
Goście wezmą m. in. udział w udział w Memoriale im. Zofii 

Morawskiej, charytatywnym biegu na rzecz Ośrodka 
dla Dzieci Niewidomych w Laskach. 

Poszukujemy osób z gminy Izabelin, które chętne byłyby 
przyjąć u siebie gości z zagranicy (trzy noclegi)  oraz właczyć 

się w program wydarzenia.  

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:  info@ispmig.org. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Członkowie Izabelińskiego Stowarzyszenia
Partnerstwa Miast i Gmin
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Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Mokre Łąki” 
ma przyjemność poinformować, iż w najbliższych miesiącach na 
terenie naszej Gminy, będą realizowane nowe inwestycje w za-
kresie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. 
Dotychczasowe inwestycje wodno-kanalizacyjne na naszym te-
renie były dofinansowywane z celowych funduszy krajowych 
(WFOŚiGW lub NFOŚiGW) a w tym roku rozpoczniemy realizację 
inwestycji ze środków zewnętrznych, z Funduszu Spójności Unii 
Europejskiej (dalej jako Fundusze UE). Uzyskanie dofinansowa-
nia z tego źródła nie było proste. Wymagało spełnienia licznych 
wymogów formalnych, poczynając od właściwego projektowania, 
przez procedury uzgadniania i zatwierdzania projektów, do uzy-
skania pozytywnej decyzji o dofinansowaniu. Stąd też uzyskanie 
tych środków finansowych wymagało od Spółki wielu czasochłon-
nych działań.

Pragniemy podkreślić, że poprzez budowę sieci kanalizacji sani-
tarnej, realizowane są nie tylko powierzone GPWiK Izabelin „Mo-
kre Łąki” sp. z o.o. zadania własne Gminy z zakresu gospodarki 
komunalnej, ale przede wszystkim stwarzana jest możliwość 
poprawy komfortu codziennego życia wszystkich Miesz-
kańców oraz zwiększenie dbałości o środowisko naturalne. 

Jednym z bardziej istotnych warunków, którego spełnienie pozwa-
la na przyznanie i wykorzystanie środków z Funduszy UE w celu 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej, jest osiągnięcie tzw. efektu 
ekologicznego, co oznacza konieczność podłączenia do takiej 
sieci wszystkich zamieszkałych nieruchomości, jakie znajdują się 
w bezpośredniej bliskości istniejącej lub budowanej sieci kanaliza-
cyjnej oraz umożliwienia przygotowania warunków technicznych 
do przyłączenia działek niezamieszkałych.
Tej konieczności odpowiadają też obowiązki wynikające z przepi-
sów prawa, które przybliżamy poniżej:

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. 
U. z 2013 r, poz.1399 z późn. zm. – dalej jako ucpg), co do za-
sady, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości 
i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej, co oznacza  obowiązek przyłączenia nieru-
chomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Przyłączenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej nie jest obo-
wiązkowe tylko wówczas, gdy nieruchomość wyposażona jest 
w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania 
określone odrębnymi przepisami. W naszej Gminie, ze wzglę-
du na sąsiedztwo przyrodnicze, nie można budować 
i użytkować przydomowych oczyszczalni ścieków!

W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązku, o któ-
rym mowa wyżej(art.5 ust.7 ucpg), wójt (burmistrz, prezydent) 
gminy wydaje decyzję nakazującą przyłączenie do sieci. 

Uchwałą Nr XVII/138/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku, Rada 
Gminy Izabelin upoważniła Zarząd GPWiK Izabelin „Mokre 
Łąki” sp. z o.o. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej, tj. prowadzenia postępowań administra-
cyjnych w sprawach wymienionych w art.5 ust.7 ucpg w związ-
ku z art.5 ust.1 pkt.2 ucpg, nakazujących wykonanie obowiązku 
przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, 
w tym do wydawania decyzji administracyjnych oraz wszelkich 
postanowień i zaświadczeń w toku prowadzonych postępowań. 
Uchwała ta opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego w dniu 3 sierpnia br., pod poz. 7266 
i jest już prawomocna.

W przypadku gdy nieruchomość nie jest podłączona do gminnej 
sieci kanalizacji sanitarnej, wykonanie powyższego obowiązku, 
polega na wydaniu decyzji, podlegającej egzekucji w trybie prze-
pisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Zarząd Spółki, w przypadku niewykonania decyzji, wydanej 
na podstawie art.5 ust.7 uocg, ma obowiązek upomnieć zobo-
wiązanego, wystawić tytuł wykonawczy i wszcząć egzeku-
cję od momentu, w którym decyzja stała się ostateczna.  

Z uwagi na niepieniężny charakter obowiązku przyłączenia, jego 
wykonanie następuje poprzez grzywnę w celu przymuszenia i wy-
konanie zastępcze. Zgodnie z art. 10 ust.2 ucpg, kto nie wy-
konuje obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej, podlega karze grzywny.

Niezależnie od postępowania, o którym mowa wyżej, bezczyn-
ność właściciela nieruchomości, rozumiana jako niezłożenie wnio-
sku o przyłączenie, stanowi wykroczenie, w rozumieniu kodeksu 
wykroczeń i sankcjonowana jest mandatem karnym. 

Szanowni Mieszkańcy!

Ze wskazanych powyżej przepisów obowiązującego prawa wynikają 
obowiązki dla właścicieli nieruchomości i dla Zarządu Spółki. 

Jak wskazuje się w orzecznictwie, w zakresie wydania decyzji 
„przymuszającej”, nie ma miejsca na tzw. „luz decyzyjny”, czyli 
na uznaniowość. Z tych względów, jak wskazaliśmy wyżej, dla 
uniknięcia wątpliwości, przede wszystkim co do charakteru po-
dejmowanych działań, uznaliśmy za stosowne poinformowanie 
Państwa, że przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 
jest obowiązkiem Mieszkańca (właściciela nieruchomości). 
Jednocześnie informujemy, że egzekwowanie powyższego obo-
wiązku, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy, jest również obowiąz-
kiem Zarządu Spółki.

Dodatkowo, pragniemy przekazać, że takie okoliczności, 
jak zła sytuacja finansowa czy też okoliczność, że nieru-
chomość jest wyposażona w bezodpływowy zbiornik na 
nieczystości płynne (tzw. szambo) i jest regularnie opróż-
niany (udokumentowane rachunkami za wywóz nieczystości) nie 
mają znaczenia prawnego.

W porozumieniu z Gminą informujemy, że na budowę przyłącza kana-
lizacji sanitarnej – w uzasadnionych przypadkach -  istnieje możliwość 
uzyskania pomocy finansowej z gminnego programu ochrony 
środowiska lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a należność 
za usługę przyłączenia może być płacona w ratach. 

Przedkładając powyższe, Zarząd Spółki wyraża prze-
konanie, że dla wspólnego, harmonijnego współdziała-
nia w przedmiotowej sprawie i uniknięcia konieczności 
wdrożenia obowiązków Spółki, właściciele nieruchomo-
ści niepodłączonych do istniejącej sieci kanalizacji sani-
tarnej, wykonując obowiązek przewidziany przepisami 
obowiązującego prawa, bezzwłocznie rozpoczną proce-
durę przyłączenia swoich nieruchomości.

Szanowni Państwo, w przypadku potrzeby uzyskania dodatko-
wych wyjaśnień oraz warunków technicznych przyłączenia, po-
zostajemy do dyspozycji Państwa pod telefonami GPWiK Izabelin 
„Mokre Łąki” sp. z o.o. lub  w naszej siedzibie ma ulicy Mokre 
Łąki 8.

Z poważaniem,

 Zarząd GPWiK Izabelin „Mokre Łąki”

 Szanowni Mieszkańcy Gminy Izabelin!
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INTERWENCJE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W GMINIE IZABELIN 
w styczniu 2017

Ilość interwencji Ochotniczych Straży Pożarnych w styczniu br. w różnego rodzaju zdarzeniach nie odbiegała od średniorocznych wartości. 
W stosunku do grudnia ubiegłego roku stanowiła zaledwie jedną czwartą zdarzeń. Ogółem zanotowano  cztery pożary, siedem miejscowych 
zagrożeń i dwa fałszywe alarmy, razem 13 zdarzeń. W dniu 1 stycznia br. w Truskawiu przy ul. 3 Maja nr 56 przypuszczalnie od tzw. Fajer-
werków spłonęło kilka ozdobnych tui. Również w Truskawiu w dniu 3 stycznia br. przy ul. Lipkowskiej prawdopodobnie na skutek zwarcia 
paliła się skrzynka elektryczna. W Izabelinie C w dniu 22 stycznia przy ul. Planty oraz przy ul. Środkowej miały miejsce pożary samochodów 
osobowych, które uległy częściowemu zniszczeniu. W dniu 12 stycznia br.  przy zbiegu ulic ks. Fedorowicza i 3-go Maja  miała miejsce, na 
szczęście nie groźna kolizja trzech samochodów osobowych, nie było osób poszkodowanych. W dwóch przypadkach udzielono pomocy zwie-
rzętom. W dniu 5 stycznia br. przy ulicy Poniatowskiego i Krasińskiego uwolniono uwięzionego w piwnicy psa, który za odzyskaną wolność 
pogryzł strażaka, który go uratował. W dniu 21 stycznia br. przy ul. Poniatowskiego na drzewie na terenie posesji  na wysokości ponad 18 
metrów znajdował się kot, który nie chciał zejść. Na prośbę właścicieli odstąpiono od dalszych czynności. Ponadto w czterech przypadkach 
usunięto zagrożenie dla ludzi, budynków, ogrodzeń itp. które stwarzały uszkodzone przez silne wiatry konary drzew przy ulicy Planty, Brzo-
zowa, Przyłuskiego. Zanotowano również dwa alarmy fałszywe. 

płk mgr inż. Edward Gierski

SEGREGACJA ODPADÓW

W ostatnim czasie Referat Gospodarki Odpadami  otrzy-
mał od Operatora usługi wywozu odpadów komunal-

nych – firmy Byś – wiele uwag dotyczących nieprawidło-
wości segregacji odpadów. 

Mieszkańcy często nie stosują się do Zasad określonych w Regula-
minie odbioru odpadów i poszczególne frakcje umieszczają w wor-
kach do tego nie przeznaczonych lub jak widać na załączonej foto-
grafii – wystawiają wszystko „luzem”. 

Takie zachowania są aspołeczne – po pierwsze wprowadzają bała-
gan na gminnych ulicach, po drugie utrudniają prace pracownikom 
zbierającym odpady. 

W przyszłości w takich przypadkach odpady nie  będą odbierane. 
Kartony, jeśli są duże lub jest ich większa ilość powinny być złożone 
i związane sznurkiem.

Worki do selektywnej zbiórki w nielimitowanej ilości są dostępne 
w Urzędzie Gminy pok. nr 9. 

Przypominamy również, że odbiór 
odpadów remontowych i budow-
lanych nie jest realizowany sprzed 
posesji mieszkańca a ukrywanie ich 
w pojemniku – jak na fotografii obok 
– może skutkować uszkodzeniem 
zabudowy śmieciarki. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych przyjmuje w/w frakcje 
odpadów od poniedziałku do piątku 
w godz. 9:00 – 18:00 oraz w soboty 
od 10:00 – 14:00. 

Prosimy o stosowanie się do zasad segregacji umieszczonych na 
odwrocie harmonogramów dostarczonych mieszkańcom w grudniu 
2016 r.

Marta Merchel

KAMPINOSKIE BAGNA

W środę 8 lutego br. w Kampinoskim Parku Narodowym 
odbyła się konferencja prasowa „Kampinoskie Bagna 

– rozpoczęcie budowy obiektów hydrotechnicznych”. Gości 
przywitał dyrektor KPN Mirosław Markowski, a konferencję 
poprowadziła Małgorzata Mickiewicz zastępca dyrektora. 

Jako pierwszy, głos zabrał Michał Miazga zastępca dyrektora REC 
Polska i mówił nt. działań hydrotechnicznych na obszarach Wilcza 
Struga i Żurawiowe. Następnie wyniki badań funkcjonowania jazów 
na Łasicy przedstawił Paweł Trandziuk z SGGW. Projekt Kampino-
skie Bagna ma na celu ochronę siedlisk mokradłowych w Kampi-
noskim Parku Narodowym. W ramach projektu podjęto m.in. takie 
działania jak wykup ok. 120 ha gruntu i budowa obiektów małej 
retencji, których zadaniem będzie jak najdłuższe zatrzymanie wody 
na terenach mokradłowych, z dala od gruntów prywatnych. Rozpo-
częcie budowy 37 budowli hydrotechnicznych poprzedziły kilkulet-
nie prace analityczne, projektowe i symulacyjne efektów planowa-
nych działań. Pierwszych 15 obiektów powstanie do września br. na 
obszarze Wilcza Struga (gm. Łomianki i Czosnów) i Żurawiowe (gm. 
Leszno). Będą to niewielkie budowle takie jak progi, zastawki, prze-
pusty i brody. Prace nie będą wykonywane w okresie od 15 marca 
do 31 sierpnia, by zapewnić właściwe standardy ochrony środo-
wiska, a ich zakończenie spodziewane jest w marcu 2018 roku. 
Partnerami przedsięwzięcia Kampinoskie Bagna są: Kampinoski 
Park Narodowy, REC Polska, Instytut Technologiczno Przyrodniczy, 
SGGW i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Pro-
jekt jest współfinansowany ze środków funduszu Life+, NFOŚiGW 
i WFOŚiGW. 

Po prezentacji odbyła się sesja terenowa.

Iwona Mazurek
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10 marca 2017 godz. 20:00
Koncert DE MONO 
Akustycznie
Sala koncertowa CKI, wstęp 35 i 55 zł
Jeden z najpopularniejszych zespołów 
muzycznych w Polsce.  Jego repertuar 
to przede wszystkim niezapomniane 
ballady i wielkie  hity muzyki popular-
nej takie jak „Póki na to czas”, „Kochać 
Inaczej”, „Moje Miasto Nocą”, „Zostańmy sami” czy  „Statki na niebie”. 
Wszystkie wyśpiewane charakterystycznym głosem Andrzeja Krzywego. 
W tym roku mija 30 lat od chwili gdy DE MONO z Andrzejem Krzywym 
nieprzerwanie koncertują i nagrywają.

16 marca 2017 godz. 19:00
Irlandia – koncert z okazji dnia św. Patryka
sala koncertowa, Centrum Kultury Izabelin, bilety: 15 zł
18 marca 2017 godz. 10:00
Eliminacje do VI Mazowieckiego Festiwalu Piosenki 
»Rozdźwięki« – Izabelin 2017
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin
22 marca 2017 godz. 8:00
Tajemnice kameralistyki/Smakołyki na cztery smyki
Muzycy Filharmonii Narodowej w Warszawie wystąpią dla 
uczniów Szkoły Podstawowej w Izabelinie
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin

12 marca 2017 godz. 16:00
Promocja książki 
»Tajemnice Fatimy. Największy sekret XX wieku«
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny
25 marca 2017 godz. 17:00
Gala wręczenia nagrody »Izabelińczyk Roku 2016«
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin

wydarzenia inne

UTW

27 lutego 2017 godz. 10:00  
ETNOGRAFIA  
„Oskar Kolberg – etnograf, folklorysta, kompozytor” 
mgr Jadwiga  Migdał, CKI
2 marca 2017 godz. 10:45 
ARCHITEKTURA  „Rezydencje Poniatowskich- 
Jabłonna, Ustronie, Powiśle”  
max. 15 os., ZAPISY, ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE
6 marca 2017 godz.10:00 
MALARSTWO „Rudowłose muzy - opowieść o kobie-
tach z obrazów Wyspiańskiego i Maneta”  
dr Magdalena Bialic, CKI
9 marca 2017 godz. 10:45 
ARCHITEKTURA „Wersal – kaprys króla Słońce”  
mgr Beata Artymowska, ZAMEK KRÓLEWSKI
13 marca 2017 godz. 10:00  
ARCHITEKTURA „Star Architekci” 
mgr Joanna Czarnocka, CKI
14 marca 2017 godz.19:30  
TEATR 6 pietro - spektakl „Central Park West” 
bilety 100 zł  (max. 15 biletów)
zapisy i płatność do 6.03.2017  
20 marca 2017 godz.10.00
ŻEGLUGA „Morskie statki wycieczkowe”  
prof. dr hab. Wojciech Nowakowski, CKI
27 marca 2017 godz. 10.00  
ARCHITEKTURA 
„Słynne zabytki buddyjskie w Chinach” 
mgr Krzysztof Dworczyk, CKI

teatr

4 marca 2017 godz. 19:00
Spektakl »Rodzinne rewolucje«
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, bilety: 15 zł
11 marca 2017 godz. 12:00
Spektakl dla dzieci »Ojciec wie najlepiej«
na podstawie baśni J.Ch. Andersena
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, bilety: 15 zł
17 marca 2017 godz. 20:00
Spektakl – »Przebój sezonu«
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, bilety: 60 i 70 zł

29 marca 2017 godz. 16:00
Czytamy dzieciom - „Pan Kuleczka” Wojciecha Widłaka
Gminna Biblioteka Publiczna
31 marca 2017 godz. 17:30
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
Rozmowa o książce Ingi Iwasiów „Pięćdziesiątka”
Gminna Biblioteka Publiczna

literatura

muzyka

wystawy
20 lutego 2017 - 4 marca 2017
Wystawa ikon »Ikona w oczach dziecka«
Centrum Kultury Izabelin
8 marca 2017 - 4 kwietnia 2017 
Wystawa sekcji malarskiej CKI 
»Kobiece impresje«
Centrum Kultury Izabelin
8 marca 2017 godz. 18:00
Wernisaż wystawy »Kobiece impresje«
Centrum Kultury Izabelin, wstep wolny

kabaret
19 marca 2017 godz. 19:30
»Mężczyzna z kijowym peselem« – Piotr Bałtroczyk 
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, bilety: 45 i 55 zł

zajęcia cykliczne dla dzieci

4 marca 2017 godz. 12:00
Gordonki – zajęcia umuzykalniające dla dzieci i rodziców
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, wstęp: 15 zł
4 marca 2017 godz. 13:00 – 14:30
Warsztaty robotyki – Twój Robot
Lego Mindstorms EV 3 dla dzieci 7-13 lat 
Centrum Kultury Izabelin, sala 223, bilety: 35 zł
15 marca 2017 godz. 18:00
Funiversity – „Polimerowy świat”
Centrum Kultury Izabelin, sala 224, bilety: 20 zł
18 marca 2017 godz. 11:00 – 13:00
Warsztaty gier planszowych
Centrum Kultury Izabelin, sala 224, bilety: 15 zł
18 marca 2017 godz. 12:00
Warsztaty bębniarskie 
Centrum Kultury Izabelin, sala 222, bilety: 20 zł

10 marca 2017
godz. 20.00
bilety:     stojące     35 zł
                 siedzące  55 zł
Centrum Kultury Izabelin
ul. Matejki 21, tel. 22 752 68 28
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FILMY DLA DZIECI

4 marca 2017 godz. 11:00 
Bystry Bill 
reż. D. Taylor od 5 lat, 80 min

11 marca 2017 godz. 11:00 
Robinson Crusoe
reż .B. Stassen, V. Kesteloot od 7 lat, ok. 90 min

18 marca 2017 godz. 11:00 
Misiek w Nowym Jorku
reż. T. Wall, od 7 lat, 86 min

25 marca 2017 godz. 11:00 
5 odcinków Reksia na jego 50. Urodziny
Różni reżyserzy,  ok 60 min

FILMY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

3 marca 2017 godz. 18:00 
Pani z przedszkola 
reż. M. Krzyształowicz, od 16 lat, 89 min

4 marca 2017 godz. 16:00 
Planeta Singli
reż. M. Okorn, od 12 lat, 129 min

7 marca 2017 godz. 18:00 
Hanami - kwiat wiśni
reż. Doris Doerrie, od 16 lat, 122 min

10 marca 2017 godz. 18:00 
Mój przyjaciel wróg
reż. E. Rikilis, od 16 lat, 88 min

11 marca 2017 godz. 16:00 
Na Granicy 
reż. W. Kasperski, od 18 lat, 92 min

14 marca 2017 godz. 18:00 
Wszystko zostanie w rodzinie
reż. N. Benamou, P. Lacheau, od 12 lat, 129 min

17 marca 2017 godz. 18:00 
W kręgu miłości
reż F. V. Groeningen, od 16 lat, 111 min 

18 marca 2017 godz. 16:00 
Hanami - kwiat wiśni 
reż S. Eisenstein, od 12 lat, 68 min

21 marca 2017 godz. 18:00 
Niewinne 
reż. A. Fontaine, od 18 lat, 155 min

24 marca 2017 godz. 18:00
Ojcowie i córki 
reż. G. Mucciano, od 16 lat, 111 min

25 marca 2017 godz. 16:00  
Mój przyjaciel wróg
reż. E. Rikilis, od 16 lat, 88 min

28 marca 2017 godz. 18:00
Dwa dni w jedną noc
reż. L. Dardenne, J.P.Dardenne, od 12 lat, 92 min

31 marca 2017 godz. 18:00
Niewinne
reż. A. Fontaine, od 18 lat, 155 min

Kino za Rogiem

Teatr Tup Tup przedstawia

spektakl

„Ojciec wie najlepiej” 

na podstawie baśni H. Ch. Andersena

11 marca 2017 / g. 12.00 / bilety: 15 zł

dla dzieci w wieku 2-6 lat 

Chcesz się nauczyć 
HISZPAÑSKIEGO?

Najlepiej w Izabelinie 
z native-speakerem!!

Kontakt 022 752 68 28
promocja@centrum.izabelin.pl 

Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY
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Z ŻYCIA GMINYZ ŻYCIA GMINY

Szanowni Państwo,   

gorąco dziękuję za Państwa dotychczasowe wsparcie. Dzięki niemu 
odzyskałam tak istotną dla mnie i moich synków samodzielność. Podjęłam 
też walkę o to, by stanąć na nogi.  

Czas pokazał, że dzięki stałej rehabilitacji ruchowej, regularnie 
prowadzonym zabiegom regeneracji, na bieżąco dostosowywanym 
specjalistycznym preparatom i suplementom diety oraz indywidualnej 
diecie wspierającej proces odbudowy mięśni i ich metabolizm poprawa 

mojego zdrowia jest możliwa.  Jako, że jeszcze nie mogę podjąć stałej pracy - ani ja, ani moja rodzina nie 
jesteśmy w stanie ponieść sporych kosztów mojego leczenia. Będąc wdzięczną za wszystko, co już z 
Państwa pomocą udało mi się osiągnąć - za każdy dzień, w którym wita mnie spokojny, pozbawiony obaw o 
jutro uśmiech moich dzieci i podopiecznych, zwracam się z gorącą prośbą o dalszą pomoc w utrzymaniu 
mojej sprawności na dotychczasowym poziomie.  

Przekazując 1% podatku lub darowiznę Fundacji Avalon KRS 0000270809 z dopiskiem  
Pyrka-Majerkiewicz, 5197, wspieracie mnie Państwo w realizacji marzeń. Gorąco Państwu dziękuję za 
każdą wpłatę, za każdą pomoc, za każdy dar serca. Dzięki Państwa pomocy realizacja moich celów stanie 
się łatwiejsza. 
 
Małgorzata Pyrka-Majerkiewicz 
 

 

 

 

 

 

 

Wita-Joga Studio Jogi 
i Dietetyki 

Justyny Siemiątkowskiej 
zapraszana zajęcia jogi 
w CENTRUM KULTURY 

IZABELIN.

Zajęcia te wzmacniają ciało, kształtują siłę 
i elastyczność, a ponadto 

poprawiają umiejętność koncentracji, 
wyciszenia 

i dają pogodę ducha.

Zapraszamy w środy godz. 20.00-21.15

Informacje i zapisy: 
tel. 534 537 842, 22 752 68 28

Czytamy dzieciom
Serdecznie zapraszamy 

29 marca 2017 r. (środa) 
o godz. 16.00 

na spotkanie z cyklu 
Czytamy Dzieciom.

Mali słuchacze będą mogli 
zapoznać się z książką 
Wojciecha Widłaka

 „Pan Kuleczka”

31 marca (piątek) 2017 r. 
o godz. 17.30

zapraszamy na spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki.

W programie rozmowa 
na temat powieści

Ingi Iwasiów 
„Pięćdziesiątka”.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Magdalena Piotrowska, 
mieszkanka naszej 

gminy, jest autorką ksią-
żek dla dzieci. Opisała 
przygody pewnej wyjąt-
kowej przytulanki Tulcia, 
oraz Pana Dziobaka.

Pierwszego lutego pisarka spotkała się z przedszkolakami w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Izabelinie. Dziękujemy za niepowtarzalna atmosferę, którą Pani stworzyła i za 
fascynujące opowieści. 

Magdalena Piotrowska napisała również książkę dla dorosłych „Jesteś moim niebem”. 
Mamy nadzieję, że autorka odwiedzi naszą bibliotekę ponownie. Serdecznie zapraszamy

SPOTKANIE Z MAGDALENĄ PIOTROWSKĄ

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie zaprasza na spotkanie autorskie 
z panem Jackiem Łapińskim
15 marca (środa) 2017 r. o godz. 18.00.

Temat spotkania: „Jak być lepszym. Jak być skuteczniejszym. 
Pogoda ducha i potęga ducha to nasza wewnętrzna moc”.

Jacek Łapiński jest autorem książki „Jak być lepszym”. Lektura dotyczy 
psychologii pozytywnej, rozwoju osobistego i zawodowego. Książka 
skłania do refleksji i inspiruje do działania. Jacek Łapiński prowadzi także 
szkolenia z zakresu rozwoju osobistego oraz pisze doktorat z prawa kon-
stytucyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Wstęp bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy 
na wystawę prac malarskich pani Jolanty Jabłońskiej.

Obrazy można oglądać w Bibliotece od 27 stycznia 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r.
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KARTY HISTORIIREKLAMY
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PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW

OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

KARTY HISTORIIREKLAMY

Zaopiekuję 
się w miarę 

sprawną 
fizycznie 

starszą osobą, 
2 razy 

w tygodniu 
(zakupy, 

ugotowanie 
obiadu) 

Tel. 

698-567-597

MIEJSCE

 NA TWOJĄ 

REKLAMĘ

Pracownia Urody
ZAPRASZA

Manicure klasyczny, winylowy, hybrydowy, japoński
Pedicure klasyczny, hybrydowy, leczniczy
Przedłużanie paznokci metodą żelową i akrylową
Zdobienie paznokci
Zabiegi pielęgnacyjne na dłonie i stopy

Pielęgnacja brwi i rzęs – henna i regulacja
Przedłużanie i zagęszczanie rzęs metodą 1:1 i 3:1
Makijaż permanentny metodą piórkową
Depilacja woskiem

Zabiegi pielęgnacyjne twarzy:
Masaż klasyczny i liftingujący twarzy
Peeling kawitacyjny
Mikrodermabrazja diamentowa
Złuszczanie kwasami
Mezoterapia mikroigłowa
KARBOKSYTERAPIA
Usuwanie włókniaków
Przekłuwanie uszu
Masaż próżniowy ciała
SOLARIUM

Gabinet czynny:
pon. - pt. 9 – 20

sob. 9 – 15
Izabelin ul. 3-go Maja 88

(budynek składu budowlanego)

tel. 667 – 281 - 599
/Pracownia-Urody-Małgorzata-Cichosz-1134495369973108



23

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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CENTRUM KULTURY IZABELIN
17 marca 2017 godz. 20.00

bilety: 60 i 70 zł

10 marca 2017
godz. 20.00
bilety:     stojące     35 zł
                 siedzące  55 zł
Centrum Kultury Izabelin
ul. Matejki 21, tel. 22 752 68 28

,

Gość specjalny: BRIDGET MADDEN 
- światowej klasy tancerka tańca irlandzkiego
po raz pierwszy w Polsce! 

Występują:
Mateusz Wójcik 
- twórca widowiska „Usłyszeć Taniec”
oraz Macalla Trio: 
Tomasz Biela (gitara) 
Ewelina Grygier (flet irlandzki)
Małgorzata Mycek (wokal, instrumenty perkusyjne)

Irlandia
koncert z okazji

Dnia sw. Patryka

16 marca 2017 / g. 19.00
bilety: 15 zł


