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ŻYCZENIA

Aby te Święta 
były pełne 

nadziei i wiary, 
radosnych spotkań 
przy wielkanocnym 

stole oraz smacznego 
święconego jajka

Z okazji Świąt Wielkanocnych
wszystkim Mieszkańcom Gminy pragniemy

złożyć najserdeczniejsze życzenia przeżycia tych dni
w radości i spokoju. Niech te święta będą 
pełne wiary, nadziei i miłości, a szczęście 
niech kwitnie w każdym domu.

Wójt Gminy Izabelin Witold Malarowski
Przewodnicząca Rady Gminy – Grażyna Zielińska 

oraz Radni 

życzą pracownicy 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie
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Radosnych Świąt  Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia 

wiosny i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej 

z faktu Zmartwychwstania Pańskiego 
oraz najwspanialszych

spotkań w gronie rodziny 
i najbliższych przyjaciół 

życzą Dyrektor i pracownicy 
Centrum Kultury Izabelin 

oraz redakcja Listów do Sąsiada

Najserdeczniejsze życzenia z okazji 
zbliżających się 

Świąt Wielkanocnych; 
dużo zdrowia, radości, pogody ducha, 

smacznego jajka oraz mokrego dyngusa 
życzą Sołtys Elżbieta Kowalczyk  
oraz Rada Sołecka Izabelina B

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy 
spokoju, wiary i miłości. 

By nadchodzący czas był przepełniony 
spotkaniami z rodziną, a zbliżająca się wiosna 

wypełniła słońcem Państwa życie 
osobiste i zawodowe.

Sołtys i Rada Sołecka Izabelina C

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych 
pełnych wiary i miłości, 
serdecznych spotkań 

w gronie rodziny i przyjaciół 
oraz Wesołego Alleluja 

mieszkańcom Lasek życzą 
sołtys Józef Stanisław Macias  

oraz Rada Sołecka Lasek 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych 
życzymy wszystkim mieszkańcom Mościsk 

smacznego świątecznego jajka, 
dużo słońca na co dzień 
oraz wesołego Alleluja. 

Niech te Święta rozbudzą  
w sercach nas wszystkich kwitnącą wiosnę 

a wraz z nią nadzieję i radość na to, 
co przyniesie każdy nowy dzień 

życzą sołtys Mościsk Danuta Karczmarek 
oraz Rada Sołecka

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych 
wiele radości i wzajemnej serdeczności, 

wiosennego nastroju oraz wesołego Alleluja 
życzy sołtys Grażyna Fluder-Wasilewska 

i Rada Sołecka

Niech te wyjątkowe Święta Wielkiej Nocy 
dadzą nam siłę, radość, wiarę w ludzi 

i dużo miłości 
życzy Sołtys Truskawia Wanda Załęska

i Rada Sołecka

Zdrowych i  pogodnych Świąt Wielkanocnych 
pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, 
wiosennego nastroju, serdecznych spotkań 

w gronie rodziny i wśród przyjaciół 
oraz wesołego „Alleluja”

 

życzy Ryszard Górka 
Radny Powiatowy
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Premiera filmu “Święty z Izabelina” 
ukazującego we wspomnieniach 

pierwszego Proboszcza Parafii św. 
Franciszka z Asyżu w Izabelinie odbyła 
się 2 kwietnia 2017 r. w Centrum 
Kultury Izabelin. 

Dokument powstawał dwa lata. Przy jego 
realizacji uczestniczyli gimnazjaliści Zespołu 
Szkół w Izabelinie pod kierunkiem ks. dr. 
Jerzego Jastrzębskiego oraz wolontariusze 
Fundacji im. Księdza Aleksandra Fedorowicza 
“Przyjaciele Alego”. 

Świadectwa o ks. Aleksandrze Fedorowiczu 
zebrali: ks. dr Jerzy Jastrzębski, Paweł Stawski, 
Małgorzata Jońca, Aleksander Kamiński, 
Weronika Kanownik, Julia Kulicka, Natalia 
Lisicka, Ola Merchel, Wiktoria Orlińska, 
Katarzyna Poćwierz, Julia Przybysz, 
Anna Rogowiec, Amanda Sakowicz, 
Sylwia Sobiecka, Julia Starczynowska, 
Franciszek Tereszczuk, Kacper Tyrała, 
Jakub Wasilewski, Daria Zagożdżon, Jakub 

NIŻSZE CENY NA BILETY OKRESOWE DLA II STREFY OD 1 CZERWCA

Stosownie do wcześniejszych informacji o 
staraniach Gminy Izabelin zmierzających 

do redukcji cen na bilety długookresowe dla 
II strefy – przy uzyskaniu poparcia innych 
gmin podwarszawskich i radnych Komisji 
Transportu Miasta Stołecznego Warszawy oraz 
po przeprowadzeniu szeregu analiz i spotkań 
(w tym z dyrekcją ZTM oraz wiceprezydentami 
Warszawy) – podczas  marcowej konferencji 
prasowej Prezydent Miasta Stołecznego 
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz 
ogłosiła plan obniżenia od 1 czerwca 
2017 r. cen biletów długookresowych 
dla II strefy biletowej, do której 
zaliczana jest gmina Izabelin. 

Cena biletu normalnego 90-dniowego spadnie 
z 536 zł do 460 zł, a 30-dniowego z 210 zł do 
180 zł. Ceny biletów ulgowych – odpowiednio 
– z 268 zł na 230 zł oraz ze 105 zł na 90 zł. 

Plany zmian cen wymagają jeszcze dla ich 
wdrożenia podjęcia stosownej uchwały przez 
Radę Miasta. Zgodnie z otrzymaną informacją 
wprowadzone zostaną także nowe bilety 
grupowe dla 10-osób i bilety konferencyjne 
oraz przywrócone bilety 3-dniowe. Od 
1 września 2017 r. uczniowie warszawskich 
szkół podstawowych i gimnazjów – niezależnie 
od miejsca zamieszkania – będą 
mogli korzystać z bezpłatnej 
komunikacji na terenie Warszawy. 
We wrześniu ZTM i wiceprezydent 
Renata Kaznowska poinformują 
o wynikach wprowadzenia I strefy 
biletowej w Markach i podejmą 
decyzję, które gminy i na jakich 
warunkach wejdą do I strefy 
w najbliższych latach. Pierwsze 
rezultaty dla Marek są już bardzo 

Zagożdżon, Oliwia Zawadzka, Pola Zemło, 
Krzysztof Żak. 

Twórcy filmu składają podziękowania 
wszystkim świadkom, którzy zgodzili się 
wystąpić przed kamerą oraz ks. prał. ppłk 
Stanisławowi Dębickiemu - Proboszczowi 
Parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie, 
Witoldowi Malarowskiemu - Wójtowi 
Gminy Izabelin, Grażynie Zielińskiej  - 
Przewodniczącej Rady Gminy Izabelin, 
dr. Jerzemu Pietrzakowi - Koordynatorowi 
Gminnych Programów Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy 
Domowej w Gminie Izabelin, Antoniemu 
Zychowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół 
w Izabelinie, Januszowi Marciniakowi - 
Dyrektorowi Centrum Kultury Izabelin, 
Fundacji “Przyjaciele Alego” oraz wielu 
innym osobom, które wyciągnęły ku nam 
pomocną dłoń. 

Niech dobry Bóg wszystkim Wam obficie 
błogosławi! Nie ustawajmy w modlitwie 
o wyniesienie do chwały ołtarzy ks. 
Aleksandra Fedorowicza!

ks. Jerzy Jastrzębski
zdjęcia: Janusz Marciniak

Zwracamy się z prośbą 
o finansowe wsparcie naszej 
inicjatywy wydania książki 

o Księdzu Alim

Numer konta Fundacji: 
20 1020 1026 0000 1502 

0279 0046

z dopiskiem: “Darowizna na 
wydanie książki o księdzu Alim”

pozytywne. Ilość osób korzystających 
z komunikacji zbiorowej znacznie wzrosła co 
przełożyło się na zmniejszenie liczby pojazdów 
indywidualnych wjeżdżających do Warszawy. 
Gmina Izabelin – podobnie jak inne gminy 
podwarszawskie – czeka w kolejce do wejścia 
do I strefy biletowej i wg wstępnych informacji 
jest realna szansa, by nie później niż w 2020 

ŚWIĘTY Z IZABELINA 
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roku wejście to nastąpiło.

Jak wcześniej informowaliśmy – na podstawie 
przeprowadzonych analiz finansowych 
– ubiegaliśmy się jako gmina o redukcję 
dopłaty dla biletów długookresowych za 
drugą strefę do poziomu 50% ceny takiego 
biletu w strefie I. Dzięki ogłoszonym dzisiaj 
planom zmian taryf biletowych dopłata do 
biletu długookresowego na wjazd do II 
strefy stanowić będzie ok. 64% ceny biletu 
dla I strefy co jest bardzo bliskie naszym 
oczekiwaniom i analizom. 

Współpraca z Miastem Stołecznym Warszawa 
od momentu utworzenia Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego w 2014 roku 
i uruchomienia projektu ZIT uległa 
zdecydowanej poprawie i przynosi korzyści 
dla obu stron. W czerwcu br. spotykamy się z 
Wiceprezydent Renatą  Kaznowską w temacie 
przebudowy skrzyżowania w Mościskach 
(lewoskręt).

 Ryszard Haczek
Zastępca Wójta Gminy Izabelin

HARMONOGRAM REMONTÓW DRÓG GMINNYCH 
na terenie Gminy Izabelin w  roku 2017

Remonty dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej
W dniu 09.03.2017 r. podpisana została Umowa z firmą ANAT 
Witold Pociejewski z siedzibą ul. Stołeczna 56, 05-860 Płochocin 
na realizację remontów cząstkowych dróg gminnych o nawierzchni 
bitumicznej w roku 2017. W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia 
publicznego zawarto umowę opiewającą na kwotę 194.500,00 zł.

Tym samym pierwsze prace remontowe rozpoczęto dnia 14.03.2017 
r. i objęły swoim zakresem takie ulice jak: Partyzantów, Poznańska, 
Brzozowa, Słoneczna, Przedszkolna w Laskach; Jana Kazimierza 
w Izabelinie B; Matejki, Langiewicza w Izabelinie C; Parkowa, 
Lipkowska, Ptasińskiego w  Truskawiu. 

Kolejne odcinki dróg gminnych, które wymagają podjęcia prac 
remontowych i będą sukcesywnie przekazane wykonawcy prac 
do ich naprawy to miedzy innymi: Postępu, Bakaliowa, Naftowa w 
Mościskach; Cichowszczyzna, Sokołowskiego, Zielona w Laskach; 
Małachowskiego, Słowackiego, Podbipiety, Sapiehy w Izabelinie B, 
Chłopickiego, Poniatowskiego, Chełmońskiego w Izabelinie B. 

Prace remontowe na innych nie wymienionych drogach, na których 
występują lub pojawia się ubytki i koleiny wymagające interwencji 
i naprawy nawierzchni bitumicznej, będą realizowane sukcesywnie 
przez cały bieżący rok w miarę stwierdzonych potrzeb, sukcesywnie 
do dnia 30.11.2017 r. 

Remonty dróg gminnych 
o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej

Wraz z początkiem drugiego kwartału bieżącego roku Gminne 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Mokre Łąki”, 
odpowiedzialne za bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni 
gruntowej i tłuczniowej, zamierza przystąpić do pierwszych prac 
remontowych na drogach. Jak co roku planowane jest  równanie 
dróg gruntowych oraz ulepszonych tłuczniem przy pomocy równiarki 
wraz z zagęszczeniem przeprofilowanej nawierzchni walcem 
stalowym wibracyjnym wraz z lokalnym, miejscowym uzupełnieniem 
nawierzchni kruszywem dolomitowym i betonowym. 

Powyższymi pracami objęte będą z pewnością ulice:  Skibińskiego, 
Borzęcińska, Północna w Truskawiu; Łączna, Sosnowa, Skrajna, Rolna, 
Polna w Hornówku;  Lubomirskiego, Skrzetuskiego w Izabelinie B; 
Końcowa, Siemiradzkiego, Paderewskiego, Kościuszki, Prądzyńskiego, 

Środkowa, Skrzyneckiego, Orła Białego w Izabelinie C; Chabrowa, 
Białych Bzów w Mościskach. 

Dokładny harmonogram prac oraz uwzględnienie w nim innych ulic nie 
wymienionych w powyższej informacji, zostanie określony bezpośrednio 
przed podjęciem robót drogowych, po przeprowadzonej z wykonawcą 
wizji terenowej i objazdem technicznym dróg.

Prace remontowe na innych nie wymienionych drogach, na których 
występują lub pojawia się ubytki i koleiny wymagające interwencji, 
będą realizowane sukcesywnie przez cały bieżący rok w miarę 
stwierdzonych potrzeb.

Utwardzenie kruszywem betonowym 
i dolomitowym dróg gminnych

W roku bieżącym zabezpieczono środki finansowe i planowane jest 
wykonanie nawierzchni jednowarstwowej z kruszywa dolomitowego 
frakcji 4-31,5 mm na łącznej powierzchni ok. 2000 m2 oraz kruszywa 
betonowego frakcji 0-63 mm na łącznej pow. 3500 m2 następujących 
odcinków dróg gminnych:

Miejscowość Nazwa ulicy Odcinek od-do Długość

1. Truskaw Południowa   fragment między 
Bocianią i Łabędzią

250

2. Izabelin C Siemiradzkiego Poniatowskiego - 
Kościuszki

260

3. Izabelin C Początkowa Krasińskiego - Planty 110

4. Izabelin C Słoneczna Kościuszki - 
Jałowcowa

95

5. Mościska Białych Bzów Jarzębinowa - 
Rumiankowa

100

6. Izabelin B Zagłoby Czarnieckiego - 
Kmicica

100

7. Truskaw Południowa Mokre Łąki - Aleja 
Pamięci

70

8. Izabelin B Rocha 
Kowalskiego

Lubomirskiego - 
Wołodyjowskiego

100

RAZEM 1125
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Nakładki bitumiczne na drogach gminnych
Analogicznie do prac związanych z utwardzeniem dróg gminnych 
kruszywem betonowym i dolomitowym, zabezpieczono 
w budżecie Gminy Izabelin środki finansowe na wykonanie nakładek 
bitumicznych z mieszanki betonowo-asfaltowych o grubości min. 
5,00 cm po zagęszczeniu z betonu asfaltowego frakcji 0-16 mm 
i szerokości nawierzchni od 4,50 m do 5,00 m na łącznej długości 
ok. 3300 mb i powierzchni ok. 15500 m2  wytypowanych odcinków 
dróg gminnych:

Lp. Nazwa ulicy Odcinek od - do Długość 

Truskaw    

1. Ptasińskiego Leśnej Polanki - 
Popiełuszki

200

Hornówek    

2. Poprzeczna XV Kurowskiego - 
Łączna

380

3. Łączna Lipkowska - XII 
Poprzeczna

190

4. Zielona 3 Maja - 
Kurowskiego

850

Izabelin C    

5. Początkowa Krasińskiego - 
Planty

110

6. Siemiradzkiego Poniatowskiego - 
Kościuszki

260

7. Paderewskiego Poniatowskiego - 
Świerkowa

140

8. Kościuszki Chodkiewicza - 
do końca ulicy

520

9. Słoneczna Kościuszki - 
Jałowcowa

95

Izabelin B    

10. Zamoyskiego Sapiehy - 
Podbipięty

300

11. Rocha 
Kowalskiego

Lubomirskiego - 
Kordeckiego

290

   3335

Realizacja powyższych prac planowana jest w okresie od czerwca 
do września bieżącego roku, po uzgodnieniu szczegółowego 
harmonogramu robót z wykonawcą prac bitumicznych, wybranym 
w ramach ogłoszonego przetargu publicznego.

Kontakt w sprawie bieżącego utrzymania 
dróg publicznych na terenie gminy Izabelin

Mając na uwadze utrzymanie i realizację prac remontowych na 
drogach innych kategorii niż drogi gminne, pragniemy Państwu 
przekazać kontakty do właściwych zarządców dróg oraz podmiotów 
wyznaczonych do bieżącego utrzymania nawierzchni dróg 
publicznych znajdujących się na terenie Gminy Izabelin:

1. Drogi  wojewódzkie – ul. 3 Maja w Mościskach na odcinku od ul. 
Estrady do ul. Sikorskiego oraz ul. Sikorskiego - Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich, Rejon Drogowy w Grodzisku Mazowieckim, ul. 

Traugutta 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755-59-46, 
22 755-51-17

2. Drogi powiatowe – ul. 3 Maja, ul. Sienkiewicza, ul. Sierakowska, 
ul. Fedorowicza, ul. Lipkowska - Zarząd Dróg Powiatowych 
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 300, 05-850 
Ożarów Mazowiecki, tel. 22 722-17-21, 505-152-84

3. Drogi gminne o nawierzchni bitumicznej – Referat 
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, Urząd Gminy Izabelin, 
ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, tel. 22 722-89-48

4. Drogi gminne o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej – 
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Mokre Łąki” 
Sp. z o.o., Truskaw ul. Mokre Łąki 8, 05-080 Izabelin,  
tel. 509-407-467

tekst i zdjęcie: Mateusz Milej

INTERWENCJE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 
W GMINIE IZABELIN W MARCU 2017 ROKU

Silne wiatry jakie miały miejsce w marcu spowodowały 
w jedenastu przypadkach interwencje straży pożarnych. Zostały 
uszkodzone linie telefoniczne, elektryczne, ogrodzenia posesji, 
zatarasowane były jezdnie i chodniki. Nie brakowało również 
pożarów, które wystąpiły w 5 przypadkach. Zanotowano 
pierwsze pożary traw w okolicy Lasek, a w Truskawiu dnia 11 
marca br. przy ul. Borzęcimskiej palił się samochód osobowy 
marki  Mercedes. Również 28 marca br. przy ul. Wojska 
Polskiego miał miejsce pożar samochodu osobowego marki 
Pontiac Transport. W dniu 3 marca br. w Truskawiu przy 
ul. Leśnej Polanki w budynku mieszkalnym paliły się sadze 
w przewodzie kominowym, na skutek braku okresowego 
czyszczenia. W sezonie zimowym 2017/2018 o interwencjach 
OSP przy pożarach sadzy w przewodach kominowych będzie 
powiadamiana policja. OSP w Laskach udzielała pomocy na 
terenie gminy Babice Stare w Janówku  przy pożarze budynku 
mieszkalnego  oraz na terenie gminy Łomianki w Dziekanowie 
przy pożarze traw na dużych obszarach. 

płk  mgr inż. Edward Gierski 

W deklaracji PIT wpisz:
KRS 0000116212

oraz cel szczegółowy:
OSP Izabelin 
ul. Matejki 33
05-080 Izabelin

Dziękujemy, strażacy z OSP Izabelin



7

Z ŻYCIA GMINY

XXIII SESJA RADY GMINY IZABELIN
Dnia 22.03.2017 r. odbyła się XXIII sesja 

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

Radni podjęli następujące uchwały:

* Uchwała XXIII/187/17 (10 głosów 
za, 4 wstrzymujące) w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Izabelin na lata 2017-2026. 

* Uchwała XXIII/188/17 (10 głosów 
za, 4 wstrzymujące) w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy 
Izabelin. 

* Uchwała XXIII/189/17 (13 głosów za, 
1 wstrzymujący) w sprawie wprowadzenia 
opłaty prolongacyjnej. W oparciu o ustawę 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 
z późn. zm.) rada gminy posiada kompetencje 
do wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. 
Wysokość opłaty prolongacyjnej organ 
podatkowy ustala w decyzji o rozłożeniu 
na raty lub odroczeniu terminu płatności 
podatku lub zaległości podatkowej. Opłata 
jest korzystna dla podatników, ponieważ 
zastępuje odsetki za zwłokę i jest od nich 
niższa. Zgodnie z art. 57 §7 Ordynacji 
podatkowej stawka opłaty prolongacyjnej 
nie może być wyższa niż obniżona stawka 
odsetek za zwłokę. Obniżona stawka 
odsetek obecnie wynosi 50% stawki 
odsetek za zwłokę. W obowiązującej 
dotychczas uchwale nr XXXV/289/05 
w sprawie opłaty prolongacyjnej z dnia 28 
września 2005 r., jej stawkę określono na 
50% stawki odsetek za zwłokę. Jednak w 
związku ze zmianą treści ustawy poprzez 
wprowadzenie nowego zapisu: „obniżona 
stawka odsetek za zwłokę” zachodzi 
potrzeba wprowadzenia w nowej uchwale 
pojęć, którymi posługuje się Ordynacja 
podatkowa. Zmiana ma charakter tylko 
i wyłącznie dostosowawczy do obecnie 
obowiązujących pojęć funkcjonujących 
w Ordynacji podatkowej. Wprowadzenie 
nowej uchwały nie wpłynie na sytuację 
finansową podatników, będzie również 
neutralna dla budżetu Gminy Izabelin.   

* Uchwała  XXIII/190/17 (14 głosów 
za), w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą 
– Prawo oświatowe. Zgodnie z ustawą z dnia 
14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. 
poz.60) z dniem 1 września 2017 roku każda 
6-letnia szkoła podstawowa działająca 
na podstawie ustawy o systemie oświaty 
z mocy ustawy przekształca się na 8-letnią 
szkołę podstawową (art. 117), a gimnazja 
ulegają likwidacji z mocy ustawy (art. 127) 
poprzez wygaszanie. Na podstawie z art. 206 
ustawy – przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo oświatowe ustawodawca zobowiązał 
jednostki samorządu terytorialnego do 
podjęcia uchwały w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 
Rada Gminy Izabelin przyjęła w dniu 8 
lutego br. przedmiotową uchwałę. Zgodnie z 
dalszymi postanowieniami wyżej wskazanej 
ustawy, uchwała została przekazana 
Kuratorium Oświaty w Warszawie w celu 
jej zaopiniowania. Kuratorium Oświaty  
pismem z dnia 24 lutego 2017 wyraziło 
swoją opinię, co do przedmiotowej uchwały 
(opinia w załączeniu). Zdaniem Kuratorium 
konieczne są zmiany §§ 2  i 4, a jednocześnie 
zasugerowało zmiany § 6 nie będącego 
w  kognicji Kuratorium. Przedmiotowy 
projekt uwzględnia wnioski Kuratorium, 
co jest zgodne z art. 210 ust. 2 ustawy 
przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe.

* Uchwała XXIII/191/17 (14 głosów 
za), w sprawie ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli i organów prowadzących 
inne formy wychowania przedszkolnego 
działających na terenie Gminy Izabelin oraz 
tryb i zakres kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania. Potrzeba podjęcia 
niniejszej uchwały wynika z konieczności jej 
dostosowania do obowiązujących przepisów 
ustawy o systemie oświaty z zakresu 
dotowania niepublicznych przedszkoli 
oraz  organów prowadzących inne formy 
wychowania przedszkolnego działających 
na terenie Gminy Izabelin, oraz trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystania. Ostatnia nowelizacja 
wprowadziła pojęcie „podstawowa  kwota 
dotacji”, a jednocześnie w ustawie 
precyzyjnie określono zasady obliczania 

tejże kwoty. Pojęcie to oznacza kwotę 
wydatków bieżących będących podstawą 
do obliczenia wysokości dotacji, a także 
wydatki podlegające wyłączeniu z podstawy, 
od której uzależniona jest kwota dotacji 
dla niepublicznych placówek oświatowych 
przyznawanej z budżetu Gminy Izabelin. 
Ponadto przyjęta na sesji w dniu 8 lutego 
2017r. uchwała w sprawie zmiany uchwały 
o Centrum Usług Wspólnych Izabelin 
doprecyzowała zadania CUW-u,  m. in. 
o zadania w zakresie udzielania dotacji. 
Niniejsza uchwała określa prawa i obowiązki 
CUW-u w tym zakresie.

* Uchwała XXIII/192/17 (14 głosów 
za), w sprawie przyjęcia sprawozdania 
kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Izabelinie z wykonania zadań 
w 2016r. Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(tj. Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późn. zm.) 
kierownik ośrodka pomocy społecznej 
składa radzie gminy coroczne sprawozdanie 
z działalności ośrodka oraz przedstawia 
potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

* Uchwała XXIII/193/17 (13 głosów 
za) w sprawie przyjęcia Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Izabelin na 2017 rok. 
Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 
i zapobieganie bezdomności zwierząt 
należy do zadań własnych gminy. Na 
podstawie art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie 
zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 
2013 poz. 856, z późn. zm.) Rada Gminy 
wypełniając obowiązek, o którym mowa w 
art. 11 ust. 1 określa, w drodze uchwały, 
corocznie do dnia 31 marca, program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt. 
Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie 
zwierząt przekazano do dnia 1 lutego 
projekt Programu w celu zaopiniowania:

* Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii – 
który pismem z dnia 15 lutego 2017r. znak: 
PIWZZ542.2.1.2017 zaopiniował  projekt 
pozytywnie.

* Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami 
w Polsce – które pismem z dnia 03 
lutego 2017 r. znak: L.dz. 117/2017/W 
zaopiniowało pozytywnie projekt.

* Dyrektorowi Kampinoskiego Parku 
Narodowego – który pismem z dnia 14 
lutego 2017r. znak: DL/4520/2/17 projekt 
zaopiniował pozytywnie.

Środki finansowe potrzebne na realizację 
zadań określonych w niniejszej uchwale 
zostały  zaplanowane i zarezerwowane 
w budżecie gminy w wysokości 130 800 zł 
(dział 900 rozdział 90095 paragraf 4300). 
Realizacja niniejszej uchwały nie spowoduje 
wzrostu zaplanowanych wydatków. Mając 
na uwadze powyższe przyjęcie niniejszej 
uchwały jest zasadne.

* Uchwała  XXIII/194/17 (13 głosów 
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za) w sprawie upoważnienia Gminnego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. do 
złożenia wniosku o dofinansowanie oraz 
przyjęcie do realizacji przedsięwzięcia pn.: 
„Poprawa ochrony środowiska i jakości 
życia mieszkańców poprzez uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji 
Izabelin”. W związku z ogłoszeniem 
przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie naboru w trybie konkursowym 
wniosków o dofinansowanie z  Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
w ramach Funduszu Spójności (konkurs nr 
POIiŚ.2.3/1/2016), podjęcie przedmiotowej 
uchwały jest niezbędne do złożenia wniosku 
o dofinansowanie dla realizacji projektu 
pn.: Poprawa ochrony środowiska i jakości 
życia mieszkańców poprzez uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji 
Izabelin” co umożliwi pozyskanie 
zewnętrznych środków finansowych na 
następujący zakres inwestycyjny:

1 Budowa sieci wodociągowej 
w ulicach Bociania, Żurawia, 
Północna w miejscowości 
Truskaw.

2 Budowa sieci wodociągowej 
w ulicy Zielonej w miejscowości 
Hornówek.

3 Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w ulicy Olszowa, 
w miejscowości Truskaw.

4 Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w ulicach: Kołłątaja, 
Kmicica, Ks. Jeremiego, 
Koetlinga, Skrzetuskiego, 
Rzędziana w miejscowości 
Izabelin - etap I.

5 Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w ulicach Bociania, 
Północna, Żurawia w 
miejscowości Truskaw.

6 Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w ulicach: 
Lubomirskiego, Jana Kazimierza 
w miejscowości Izabelin B.

7 Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w ulicach: 
Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, 
Próżna, Fedorowicza, Sosnowa, 
Kampinoska, Piaskowa, Leśna, 
Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna 
w miejscowości Hornówek.

8 Modernizacja oczyszczalni 
ścieków Mokre Łąki - zwiększenie 
efektywności.

9 Dostawa pojazdu 
specjalistycznego do obsługi sieci 
kanalizacyjnej.

* Uchwała  XXIII/195/17 (13 głosów 
za) w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/06 
Rady Gminy Izabelin z dnia 28 grudnia 2006 
r. w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty 
skarbowej i określenia wynagrodzenia za 
inkaso. Ustawa o opłacie skarbowej, która 
z dniem 1 stycznia 2007 roku wprowadza 
w miejsce dotychczasowych znaków 
skarbowych opłatę skarbową wnoszoną 
w pieniądzu dopuszcza następującą 
formę wnoszenia w/w opłaty: przelewem 
bankowym lub gotówką w kasie Urzędu 
Gminy. Zezwala także na wyznaczenie przez 
Radę Gminy inkasentów do poboru opłaty. 
Z uwagi na zmiany kadrowe w Urzędzie 
Gminy Izabelin niezbędne jest powołanie 
nowych pracowników do poboru opłaty 
skarbowej.

* Uchwała XXIII/196/17 (11 głosów 
za, 1 wstrzymujący, 1 przeciw) w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 
Gminy Izabelin. NR Informacja o  stanie 
ochrony przeciwpożarowej na terenie 
gminy Izabelin w 2016r. Komisja Rewizyjna 
w dniu 20.03.2017r. rozpoznała skargę na 
działalność Wójta Gminy Izabelin. 

Komisja zapoznała się z: pismem  Wojewody 
Mazowieckiego z dnia 20.12.2016r.  
przekazującego skargę pp. J.Z.Z. [*] 
na działalność Wójta Gminy Izabelin, 
skargą pp. J.Z.Z.  [*] z dnia 12.12.2016 
r. na działania Wójta Gminy Izabelin wraz 
z załącznikami, pismem Wójta Gminy 
Izabelin z dnia 14.03.2017 r. – odpowiedzią 
na skargę. 

Pp. J.Z.Z.  [*] wnieśli skargę w związku 
z wszczętym postępowaniem przez Wójta 
Gminy Izabelin w sprawie wydzielenia 
terenu przeznaczonego pod drogę 
gminną ul. K. Tetmajera z działki nr ew. 
1878. W 2012 r. Gmina Izabelin podjęła 
z właścicielami działki nr ew. 1878 
negocjacje w sprawie ustalenia zasad 
pozyskania części przedmiotowej działki 
z przeznaczeniem pod poszerzenie ul. 
K. Tetmajera. Mimo prowadzenia przez 
trzy lata negocjacji, nie udało się dojść 
do porozumienia i ustalić zasad nabycia 
cz. dz. 1878. W dniu 9 listopada 2016 r. 
Wójt Gminy Izabelin wszczął postępowanie 
w sprawie wydzielenia z działki nr ew. 
1878 części terenu pod drogę gminną – ul. 
K. Tetmajera.  Po zapoznaniu się z uwagami 
złożonymi przez właścicieli przygotowywane 
jest postanowienie opiniujące zgodność 
podziału z ustaleniami mpzp. Postępowanie 
podziałowe realizowane jest w trybie ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami, zgodnie z którą 
podziału nieruchomości można dokonać 
z urzędu, w sytuacji jeżeli jest on niezbędny 
do realizacji celów publicznych, a takim 
celem jest  wydzielenie gruntów pod drogi 
publiczne – ul. K. Tetmajera. Podnoszona 
przez pp. J.Z.Z.  [*] w skardze kwestia 
odszkodowania, rozstrzygnięta zostanie po 
zakończeniu postępowania podziałowego. 
W chwili, kiedy decyzja podziałowa stanie 
się ostateczna, podjęte zostaną negocjacje 

w sprawie nabycia przez Gminę Izabelin 
wydzielonej działki drogowej. W przypadku 
kiedy strony nie dojdą do porozumienia, 
Wójt na podstawie przepisów ustawy 
o gospodarce nieruchomościami może 
wnioskować o wszczęcie postępowania 
wywłaszczeniowego, które przeprowadzać 
będzie w tym przypadku Starosta 
Warszawski Zachodni  i  na podstawie 
operatu szacunkowego sporządzonego 
przez rzeczoznawcę majątkowego ustali 
odszkodowanie za przejmowany grunt.

Po zapoznaniu się z wymienionymi 
dokumentami oraz po wysłuchaniu  
wypowiedzi pracownika Wydziału Gospodarki 
Przestrzennej Komisja Rewizyjna uznaje 
skargę pp. J.Z.Z.  [*] za bezzasadną.

[*] – wyłączenie jawności w zakresie 
danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r. 
poz.1764) 

* Informacja o stanie ochrony 
przeciwpożarowej na terenie gminy Izabelin 
w 2016 roku.

Iwona Mazurek
fot. Grzegorz Nowicki

ZNIKAJĄCE 
KOSZE NA ŚMIECI

APEL DO MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,  bardzo prosimy o 
zwrócenie uwagi na ginące metalowe 
wkłady do gminnych koszy na odpady. 
W okresie od grudnia 2016 r. do marca 
2017 r. ze 144 koszy zginęło 37 wkładów. 
Straty oszacowano na 4 tys. złotych. 
Skutkiem powyższego jest zakup nowych 
wkładów  z funduszy gminnych. Drugim 
aspektem tej sprawy jest czynnik czysto 
ludzki. Śmieci pozbawione wkładów są 
wrzucane przez mieszkańców prosto 
do betonowej obudowy. Pracownicy są 
zmuszeni opróżniać kosze ręcznie, co 
nierzadko skutkuje skaleczeniami, a to jest 
niedobre z punktu widzenia bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Gdybyście Państwo byli 
świadkami takiej sytuacji prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu 509-407-467.

Waldemar Wróbel - „Mokre Łąki”
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STANOWISKO GMINY IZABELIN W SPRAWIE 
PROJEKTU USTAWY METROPOLITALNEJ

Szanowni Państwo,

W lutym br. informowaliśmy o inicjatywie grupy posłów PiS, która 
złożyła do Sejmu projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego 
Warszawy, funkcjonujący w powszechnym odbiorze jako projekt 
ustawy metropolitalnej. 

Wobec poważnego sprzeciwu zainteresowanych samorządów 
gminnych, a także wielu mieszkańców gmin, procedowanie 
tego projektu zawieszono, ale nie wycofano z Sejmu. Poseł 
Jacek Sasin, który jest głównym promotorem projektu tej 
ustawy zapowiedział przeprowadzenie konsultacji społecznych, 
zanim rozpocznie się jej procedowanie, które partia rządząca 
przewiduje na drugą połowę maja lub raczej w miesiącu 
czerwcu 2017 r. W tzw. teren mają wyruszyć ankieterzy, którzy 
mają wysondować poparcie lub jego brak dla zapisów tej ustawy 
i ewentualne jej modyfikacje. 

Strona samorządowa, czyli zainteresowane gminy, zawiązały 
„grupę inicjatywną” (jestem jej uczestnikiem), która spotyka 
się co tydzień omawiając ważne fakty i zdarzenia związane 
z pracami nad tym projektem ustawy. 

Na jednym z pierwszych spotkań zaproponowałem wszystkim 
samorządom przystąpienie do Stowarzyszenia Metropolia 
Warszawa, które działa od 2000 r. i którego jestem wiceprezesem 
(prezesem jest pan Marcin Święcicki) po to, byśmy mogli 
w sposób zorganizowany i sformalizowany monitorować 
wszystkie aspekty związane z tym projektem i wyrażać swoje 
stanowiska na każdym etapie prac.

Na początku marca br. do stowarzyszenia należało 10 gmin, 
natomiast w ciągu około 3 ostatnich tygodni dołączyło 6 gmin, 
w tym Warszawa. Kolejne samorządy deklarują swój akces 
do stowarzyszenia. Stowarzyszenie Metropolia Warszawa 
zamówiło opinię prawną projektu ustawy, którą wykonał prof. 
Igor Zachariasz (opinia dostępna jest pod adresem: http://
www.metropolia.warszawa.pl/files/Zachariasz.pdf). Wspólnie 
zamierzamy opracować własny projekt ustawy metropolitalnej, 
która wg nas byłaby najwłaściwszym narzędziem pomocnym 
w organizowaniu współpracy w ramach obszaru metropolitalnego. 

Szanowni Państwo, wracając do konsultacji społecznych, 
uważamy że najważniejszą i najpełniejszą formą konsultacji 

społecznych jest referendum, które preferuje Europejska Karta 
Samorządu Terytorialnego, dlatego proponujemy, by w każdej 
gminie takie referendum się odbyło. Najbardziej preferowana 
data to 4 czerwca 2017 r. lub pobliskie terminy. Wypowiedzmy 

się w referendum, tak jak to zrobiło Legionowo. 

Tam mieszkańcy stwierdzili, że jest to dla nich bardzo ważna, 
wręcz egzystencjalna kwestia i udział wzięło w tym referendum 

blisko 47% uprawnionych do głosowania (30% referendum 
ma moc stanowiącą), a blisko 95% głosujących wypowiedziało 
się przeciw takiej formie integracji obszaru metropolitalnego. 

Uważamy, że instytucjonalna forma współpracy w naszej 
metropolii jest bardzo potrzebna, dlatego będziemy 
opracowywali własny projekt ustawy. Chcemy, wręcz żądamy, 
podmiotowego traktowania nas, tak jak uczyniono to na Śląsku. 
Tam, zanim projekt ustawy o metropolii śląskiej skierowano 
do Sejmu, Rząd przygotowywał ten projekt przez blisko 
rok. Przeprowadzono konsultacje społeczne, zaopiniowało 
go Rządowe Centrum Legislacyjne i wykonano dla niego 
gruntowne analizy finansowe. Projekt śląski Sejm uchwalił 
(9 marca 2017 r.), a Prezydent już go podpisał i obowiązuje.

Żądamy takiego samego podmiotowego traktowania naszej 
metropolii, jak metropolii śląskiej. 

Dlaczego protestujemy?

Czujemy się przedmiotem, a nie podmiotem w zapisach 
poselskiego projektu ustawy Sasina. Nie chcemy wybierać 
prezydenta Warszawy, nie chcemy by metropolia tak bardzo 
ograniczała suwerenność i autonomię gmin.

Prawie każdy obszar stołeczny w UE ma status regionu 
(w Polsce województwa). Od 1-go stycznia 2018 r. także 
Warszawa i otaczające ją 9 powiatów statystycznie będzie 
regionem UE tzw. NUTS2 - pracujmy nad takim rozwiązaniem 
w wewnętrznej strukturze administracyjnej państwa, 
pozostawiając obecną strukturę samorządową. 

Chcemy rozmawiać i chcemy prawdziwego udziału w pracach 
nad metropolią warszawską.

Nic o nas bez nas

Wójt Gminy Izabelin - Witold Malarowski

APEL POLICJI OSTRZEGAJĄCY PRZED OSZUSTAMI
Do Policji cały czas zgłaszają się osoby, 
które zostały oszukane metodąna tzw. 
„policjanta”, kiedy to przestępcy podawali 
się za policjantów oraz funkcjonariuszy 
Centralnego Biura Śledczego Policji. Ofiarami 
tych przestępstw najczęściej są osoby starsze, 
często samotne i zbyt ufne. 

Oszuści dzwonią na stacjonarny numer 
telefoniczny. Często podają się za jednego 
z naszych bliskich lub krewnych lecz zazwyczaj 
szybko kończą rozmowę. Za chwilę telefon 
dzwoni ponownie. Kolejny oszust informuje, 
że jest policjantem lub funkcjonariuszem 
Centralnego Biura Śledczego Policji i właśnie 
trwa policyjna akcja, w której należy 
pomóc. Żąda, abyście przekazali mu swój 
numer telefonu komórkowego. Fałszywy 

funkcjonariusz mówi starszej osobie jak 
ma dalej postępować i prosi o wypłatę 
oszczędności z banku lub zabranie ich 
z domu, a później przekazanie ich nieznanej 
nam osobie lub pozostawienie we wskazanym 
miejscu.

APELUJEMY O OSTROŻNOŚĆ I ROZSĄDEK 
W KONTAKTACH Z OSOBAMI NIEZNAJOMYMI.

POLICJANCI NIGDY NIE POPROSZĄ 
O PRZEKAZANIE KOMUKOLWIEK SWOICH 
OSZCZĘDNOŚCI, PRZELANIU ICH NA 
KONTO LUB POZOSTAWIENIE W JAKIMŚ 
MIEJSCU ORAZ NIGDY NIE DZWONIĄ 
Z INFORMACJAMI O TAJNYCH AKCJACH.

W przypadku zetknięcia się z taką sytuacją 
zawsze należy kontaktować się z Policją, 

dzwoniąc na numer alarmowy 997 lub 112 
z telefonu komórkowego.
Przypominamy, że Komenda Stołeczna 
Policji uruchomiła specjalną linię telefoniczną 
dla osób, które podejrzewają, że mógł do 
nich zatelefonować oszust podający się za 
„wnuczka”, „krewnego” lub „policjanta - 
funkcjonariusza CBŚP”. Numer 22 60 33 222 
czynny jest przez całą dobę.

podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja 
oficer prasowy 

Komendy Powiatowej Policji 
dla Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego 
z siedzibą w Starych Babicach 
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§1

Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Warszawa jednogłośnie 
przyjmuje Stanowisko Stowarzyszenia Metropolia Warszawa 
w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy 
(Druk nr 1259), w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§2 

Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Warszawa upoważnia 
Prezesa Stowarzyszenia do przekazania niniejszej uchwały 
Przewodniczącemu sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Polityki Regionalnej

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

S T A N O W I S K O

Stowarzyszenia Metropolia Warszawa

w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego 
Warszawy (Druk nr 1259)

 

1. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Warszawa negatywnie ocenia 
poselski projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy 
(druk nr 1259). Projekt przewiduje likwidację szeregu powiatów 
dookoła Warszawy i ograniczenie kompetencji 33 gmin na rzecz 
wielkiego powiatu metropolitalnego. W uzasadnieniu do projektu 
nie przedstawiono konsekwencji finansowych tak olbrzymiej zmiany 
w układzie administracyjnym metropolii warszawskiej. Wydzielone 
terytorium powiatu metropolitalnego jest niezgodne z regionem 
statystycznym NUTS 2 o nazwie „region warszawski stołeczny”, 
który został przyjęty na wniosek polskiego rządu przez Komisję 
Europejską. Projekt nie był konsultowany z zainteresowanymi 
jednostkami samorządowymi, co jest sprzeczne z Europejską Kartą 
Samorządu Terytorialnego ratyfikowaną przez Rzeczpospolitą Polską 
w 1994 r. Art. 5 Karty stanowi: „Każda zmiana granic społeczności 
lokalnej wymaga uprzedniego przeprowadzenia konsultacji 
z zainteresowaną społecznością, możliwie w drodze referendum, 
jeśli ustawa na to zezwala.” Ustawa zmienia granice powiatowe, 
kasując powiaty na terenie nowej metropolii w części lub całości 
i wprowadzając nową jednostkę powiatową z siedzibą w Warszawie.

2. Nastąpi centralizacja władzy i obsługi mieszkańców. Likwidacja 
siedmiu powiatów wokół Warszawy i ograniczenie kompetencji 33 
gmin spowoduje, iż przykładowo następujące decyzje dotyczące 
mieszkańców podejmowane będą w Warszawie, a nie w gminie lub 
starostwie:

- wydawanie materiałów geodezyjnych, pozwoleń na budowę 
i praw jazdy,

- kształtowanie sieci szkół ponadpodstawowych,

- decyzje o sieci szpitali powiatowych,

- ściąganie inwestorów i tworzenie miejsc pracy,

- transport lokalny i ponadlokalny, w tym dojazdy do Warszawy,

- promocja powiatów i gmin.

3. Ustawa likwiduje porozumienie transportowe Warszawy 
z okolicznymi gminami o wspólnym systemie transportowym 
i bilecie. Transport publiczny w Warszawie jest finansowany w 1/3 
z biletów, a w 2/3 ze składek Warszawy i okolicznych gmin. Ustawa 
ani uzasadnienie nie podają, w jaki sposób transport powiatu 
metropolitalnego będzie finansowany, jakie środki będą odebrane 
gminom na finasowanie transportu aglomeracyjnego i jak to będzie 
rzutować na ich dochody. Budowa metra i zakup taboru, na które 
wzięto kredyty, będą zagrożone, bo Warszawa utraci dochody 
powiatowe, a ustawa nie zawiera żadnych gwarancji, że nowy 
wielki powiat przejmie te zobowiązania.

4. Ustawa przekreśla porozumienie Warszawy i 39 gmin 
okołowarszawskich o wykorzystaniu 158 mln euro (ok. 700 mln zł) 
środków europejskich na wspólne przedsięwzięcia transportowe 
i inne, w tym parkingi „Parkuj i jedź” i ścieżki rowerowe. Środki 
te mogą być bezpowrotnie utracone, bo warunkiem ich uzyskania 
jest współpraca wielu jednostek samorządowych, a nie jednej, jaką 
będzie nowy powiat.

5. Wbrew powoływaniu się w uzasadnieniu na inne państwa, 
w których stolica jest najwyższą jednostką samorządową, Warszawa 
nie staje się województwem, lecz zostaje zdegradowana z powiatu 
do gminy a nowa wielka Warszawa – ma być tylko powiatem.

6. Ustawa odbiera gminom kompetencje transportowe i wprowadza 
tzw. koordynację działalności gmin. Polski system samorządowy 
nie przewiduje hierarchiczności jednostek samorządowych. 
Wprowadzanie tzw. koordynacji, w dodatku bez jasno określonego 
zakresu, jest sprzeczne z istotą autonomiczności jednostek 
samorządowych w Polsce.

7. Projekt ustawy zakłada narzucenie jednostki metropolitalnej 
odgórnie, podczas gdy np. ramowa ustawa o związkach 
metropolitalnych z 2015 roku, projekt o metropolii śląskiej 
z grudnia 2016 oraz projekt ustawy o metropolii poznańskiej z 2017 
wymagają zgody 70% gmin i 50% powiatów.

8. Kuriozalny i sprzeczny z Konstytucją RP i Europejską Kartą 
Samorządu Terytorialnego jest pomysł wyboru burmistrza gminy 
Warszawa nie tylko przez mieszkańców gminy Warszawa, ale 
również przez mieszkańców 32 okolicznych gmin. Mieszkańcy tych 
gmin będą wybierać i swojego burmistrza, i burmistrza Warszawy, 
czego nie spotyka się w żadnym systemie samorządowym na 
świecie.

9. Ustawa w obecnym kształcie doprowadzi do chaosu 
kompetencyjnego, finansowego i ustrojowego i powinna zostać 
w całości odrzucona.

Warszawa, 20 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 3/2017
Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa 

z dnia 20 marca 2017 roku
w sprawie: projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Druk nr 1259)  

Na podstawie §21 pkt 4.2 Statutu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, Zarząd Stowarzyszenia uchwala, co następuje: 

Z ŻYCIA GMINY
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IZABELIŃCZYK ROKU 2016
W sobotę 25 marca br. w Centrum Kultury Izabelin, odbyła się 
uroczystość nadania honorowego tytułu Izabelińczyka Roku 
2016. Kapituła, pod przewodnictwem Wójta Gminy – Witolda 
Malarowskiego, tytuł Izabelińczyka Roku 2016 przyznała Pani 
Barbarze Tenerowicz, wieloletniej mieszkance Gminy Izabelin. To 
symboliczne wyróżnienie przyznawane jest osobom, które podjęły 
inicjatywy szczególnie cenne dla gminy lub szczególnie zasłużyły się 
dla wspólnoty samorządowej Gminy Izabelin.

Tak też się stało w przypadku Pani Barbary, która od 1995 roku 
pełni rolę kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Izabelinie. Jest niezwykle zaangażowana w sprawy społeczne 
i dąży do poprawy życia najuboższych mieszkańców gminy. 
Współpracuje nie tylko ze społecznością lokalną, ale działa również 
jako radna powiatowa. Jako kierownik GOPS współpracuje z wieloma 
organizacjami pozarządowymi m.in. z Towarzystwem Brata Alberta 
w Laskach, Stowarzyszeniem „Społeczna Pomoc” Dom Sadowa, 
Szlachetna Paczka oraz Środowiskowe Ognisko Wychowawcze 
TPD w Izabelinie. Z inicjatywy Pani Barbary Tenerowicz w Gminie 
Izabelin organizowane są spotkania wielkanocne oraz wigilijne 
dla osób samotnych, starszych oraz kombatantów. Dzieci oraz 

SŁUCHAĆ SERCEM, ALE POMAGAĆ ROZUMEM…
Z Izabelińczykiem Roku 2016 – Panią Barbarą Tenerowicz – rozmawiała Iwona Mazurek

osoby ubogie dostają paczki świąteczne. To tylko niektóre zasługi 
laureatki nagrody, która otrzymała buławę zwieńczoną głową łosia, 
herbowego króla Kampinoskiego Parku Narodowego oraz bukiet 
czerwonych róż. Łez wzruszenia nie kryła ani rodzina ani sama 
wyróżniona.  

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna uroczystości, 
podczas której wystąpili Bella Olejnik i Czesław Majewski. Był też 
czas na wspaniały okolicznościowy tort, gratulacje i wspomnienia.

Iwona Mazurek, fot. Anna Słomka

Pani Basiu w marcu br. otrzymała Pani największe wyróżnienie 
w naszej gminie, honorowy tytuł Izabelińczyka Roku 2016. 
Jak się Pani z tym czuje?
Czasami trudno wyrazić słowami to, co się czuje. Radość, 
wzruszenie, satysfakcja. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie 
i przyznam się, że całkowicie mnie zaskoczyło. Przede wszystkim 
jednak jest dla mnie dowodem na to, że moja praca i moja 
działalność zostały dostrzeżone i docenione, a to znaczy, że moje 
życie zawodowe i społeczne miało sens, że go nie zmarnowałam. 
Zawsze żyłam życiem naszej gminy, nie tylko pomocą społeczną. 
Gdy powstała gmina Izabelin chciałam 
mieć swój udział w jej tworzeniu, dlatego 
brałam udział w wyborach, byłam radną w 
gminie, członkiem zarządu, potem radną 
powiatową i myślę, że wszędzie zostawiłam 
jakąś cząstkę siebie. Niczego bym jednak 
nie zrobiła sama. We wszystkich działaniach 
wspierali mnie inni. Wspólnie tworzyliśmy 
ogniska środowiskowe, stowarzyszenia, 
warsztaty terapii zajęciowej, grupy 
wsparcia itp. Dlatego chciałabym tutaj 
podziękować tym wszystkim, którzy się do 
mojego sukcesu przyczynili. 

Od 1995 roku pełni Pani funkcję 
Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Izabelinie. To już 
22 lata. Co się zmieniło w Pani pracy na 
przestrzeni tych wszystkich lat?
Tak naprawdę, to moja przygoda 
z pomocą społeczną rozpoczęła się 
znacznie wcześniej, bo w 1991 roku, 
gdy należeliśmy jeszcze do gminy Stare 
Babice. Początkowo razem z mężem i przyjaciółmi prowadziliśmy 
działalność charytatywną przy parafii w Izabelinie, organizowaliśmy 
wycieczki, wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży, aukcje odzieży, 
spotkania z Mikołajem itp. Przypadek sprawił, że to, co było moją 
pasją, stało się pomysłem na życie. Miałam zawód architekta, pracę 
w biurze projektów i w pewnym momencie, podczas rocznego 
urlopu rehabilitacyjnego zajęłam się pomocą społeczną. Miał to 

być tylko krótki epizod w moim życiu, ale okazało się, że trwał 26 
lat. Zmieniłam zawód i pracę i chyba odnalazłam swoje powołanie. 
Kiedy 22 lata temu powstała gmina Izabelin musieliśmy stworzyć 
wszystkie jej struktury. Dotyczyło to także pomocy społecznej i to 
była moja rola. Tworzyłam ten Ośrodek od podstaw, krok po kroku, 
przejmując coraz więcej zadań, tworząc zespół, szkoląc siebie 
i pracowników. Mogę się pochwalić, że zespół, który stworzyłam 
jest nie tylko profesjonalny, ale przede wszystkim panuje w nim 
rodzinna, dobra atmosfera, która udziela się wszystkim, także 
naszym podopiecznym. Dlatego myślę, że odchodząc obecnie na 

emeryturę, zostawiam GOPS w dobrych rękach, 
że moja praca będzie kontynuowana, a ja nadal 
będę mogła służyć pomocą i radą. Bo muszę 
przyznać, że bardzo trudno jest się rozstać 
z „prawie połową swojego życia”. Ale wracając 
do pytania. Co się zmieniło na przestrzeni tych 
lat? Bardzo wiele. Przede wszystkim, po zmianie 
ustroju, pomoc społeczna, tak jak wszystko 
inne, tworzyła się od podstaw. Pierwsza ustawa 
o pomocy społecznej powstała w listopadzie 
1990 roku. Potem było bardzo wiele zmian, 
często bardzo radykalnych. Coraz więcej zadań 
przerzucanych było na gminy. Na początku 
większość zadań pomocy społecznej były to 
zadania zlecone, obecnie prawie wszystkie 
są zadaniami własnymi, finansowanymi 
z budżetu gminy. Ponadto do Ośrodków 
Pomocy Społecznej zaczęto wrzucać coraz to 
nowe zadania – odpłatność za domy pomocy 
społecznej, świadczenia rodzinne i opiekuńcze, 
fundusz alimentacyjny, postępowanie 
z dłużnikami alimentacyjnymi, wspieranie 

rodziny, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, świadczenie 
rodzicielskie, Karty Dużej Rodziny a ostatnio świadczenie 
wychowawcze 500+ oraz świadczenie z ustawy „za życiem”. 
Obecnie GOPS oprócz pomocy społecznej realizuje zadania 
z kilkunastu innych ustaw. Wszystko, co się „nie mieści” w innych 
systemach „ląduje” w pomocy społecznej.

Pamiętam wypowiedź sprzed wielu lat p. Staręgi-Piasek podczas 
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jednego ze spotkań w ministerstwie, która tłumaczyła nam, 
obrazując to stosownym rysunkiem, że pomoc społeczna ma być 
„łodzią ratunkową”, która znajduje się na samym dole struktur 
państwowych i zbiera wszystko, co spada z innych, ważniejszych 
działów polityki. I tak się dzieje od lat, coraz więcej spada do tej 
„łodzi”. Efekt jest taki, że w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej 
w 2016 roku wydatki na pomoc społeczną stanowiły zaledwie 17%. 

Z drugiej strony, wszystko co robimy ma służyć dla dobra rodzin, 
którymi się opiekujemy, więc pewnie ma to jakiś sens. Myślę, 
że pomoc społeczna przeżyje jeszcze niejedną rewolucję. Ale 
zawsze będzie miała ten sam cel – niesienie pomocy ludziom 
potrzebującym, a takich zawsze będziemy mieć wśród nas.

GOPS to praca z ludźmi w trudnej sytuacji życiowej, 
z ludźmi ubogimi, czasem niezaradnymi życiowo. Co jest 
najważniejsze w tej pracy, co chciałaby Pani przekazać 
swoim młodszym kolegom i koleżankom? 

Najważniejsze w tej pracy jest otwarte serce i umiejętność 
słuchania, ale również dużo zdrowego rozsądku. Powiedziałabym 
tak: słuchać sercem, ale pomagać rozumem. Często w naszej pracy 
czujemy się jak w konfesjonale, ważne jest, aby ludzie mogli nam 
zaufać, bo powierzają nam swoje najtrudniejsze sprawy i problemy, 
ale jednocześnie pomoc w ich rozwiazywaniu wymaga od nas 
dużo nie tylko fachowej wiedzy, ale po prostu życiowej mądrości. 
Każdego trzeba traktować indywidualnie, umieć w każdym znaleźć 
to, co dobre i wartościowe i próbować to z niego wydobyć, ale 
przygotować się również na to, że często będziemy ponosili klęski. 
Ale najważniejsze w pracy z ludźmi jest jedno – trzeba kochać ludzi, 
bez względu na to, jacy są, bez względu na porażki i to jak nas 
traktują. Jeżeli tego nie potrafimy nie odnajdziemy się w tej pracy. 

Prywatnie jest Pani żoną, mamą i angażującą się w życie 
rodziny babcią. Zawsze z uśmiechem na twarzy, pogodą 
ducha i pozytywną energią. Czy ma Pani receptę na udane 
życie?
Nie wiem czy jest na to recepta. A może po prostu jestem 
„szczęściarą”? Ktoś mi niedawno powiedział, że jestem kobietą 
spełnioną i chyba miał rację. Robiłam w swoim życiu to, co 
przynosiło mi radość 
i satysfakcję, moja praca i działalność zostały zauważone 
i docenione, mam wielu przyjaciół, a przede wszystkim wspaniałą 
rodzinę. I to jest chyba udane życie. A jaka jest na to recepta? 
Chyba każdy musi ją znaleźć sam, każdy ma swoją drogę, którą 

musi przejść tak, aby zostawić po sobie dobre wspomnienia 
i samemu te dobre wspomnienia zachować. 

A poza tym? Najważniejsze w życiu jest jedno „kochać i być 
kochanym”. Kochać ludzi, robić to co się uważa za słuszne, w każdym 
człowieku szukać tego co dobre, nie zniechęcać się i nie porzucać, 
ale naprawiać to, co się psuje. Ale przede wszystkim rozmawiać, 
rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać. Uśmiechać się każdego dnia 
i mieć wokół siebie przyjaznych ludzi. Myślę, że miałam w życiu 
szczęście, bo na swojej drodze spotkałam wielu wspaniałych ludzi, 
ale największym szczęściem jest to, że mam wspaniałego męża, 
z którym przeżyliśmy już ponad 40 lat, wspaniałą rodzinę, dzieci 
i wnuki. To oni zawsze mnie wspierali w mojej pracy i działalności, 
byli przy mnie w trudnych chwilach, których też nie brakowało, 
chociaż poprzez zaangażowanie w sprawy innych ludzi często 
zaniedbywałam tych najbliższych. 

Chciałabym im teraz bardzo podziękować, bo moje udane życie to 
również ich zasługa. 

Jakie są Pani marzenia? 
Moje największe marzenie już się spełniło – mam wspaniałą rodzinę, 
mieszkam w cudownym miejscu, które kocham. A inne? Może mieć 
trochę czasu dla siebie i bliskich, realizować swoje pasje, na które 
do tej pory nie miałam czasu, poza tym podróżować, zwiedzać, 
cieszyć się sukcesami dzieci i wnuków oraz życiem dopóki trwa. 

Dziękuję Pani za rozmowę i z całego serca życzę spełnienia 
wszystkich marzeń.

PLAN PODNIESIENIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW 
W OBSZARZE RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE HORNÓWKA

Rada Sołecka Hornówka dziękuje 
wszystkich mieszkańcom, którzy 

odpowiedzieli na apel rady i wysłali 
swoje propozycje do „Planu podniesienie 
bezpieczeństwa mieszkańców w obszarze 
ruchu drogowego na terenie Hornówka”.

W terminie do 31 stycznia 2017 r. zebrano 
37 ankiet, które zawierały 78 wniosków wg 
obszarów poniżej:

31 wnioski do planu bezpieczeństwa. 
Wnioski te zostaną przekazane do zespołu 
projektowego,

47 wniosków dot. działań doraźnych – 
zostały przekazane do Urzędu Gminy 
Izabelin do sukcesywnej realizacji  w ramach 
posiadanych środków budżetowych,

W ramach działań doraźnych zebrano 
następujące wnioski

• 4 wnioski dot. montażu luster

• 9 wniosków dot. poprawy stanu 
nawierzchni dróg

• 8 wniosków dot. budowy chodników

• 11 wniosków dot. budowy/poprawy 
oświetlenia

• 7 wniosków dot. poprawy czystości w tym 
także wnioski dot. walki ze smogiem

• 3 wnioski dot. akcji informacyjnych do 
mieszkańców

• 3 wnioski dot. poprawy estetyki otoczenia,

• 1 wniosek dot. odśnieżania

• 1 wniosek dot. usunięcia drzewa

Niezależnie od zakończenie procesu 
zbierania wniosków do „Planu podniesienie 
bezpieczeństwa mieszkańców w obszarze 
ruchu drogowego na terenie Hornówka” 
zachęcamy mieszkańców do stałego 
kontaktu z Członkami Rady i zgłaszanie 
swoich postulatów na adres mailowy 
soltyshornowek@op.pl. Zobowiązujemy 
się, że każdy wniosek zostanie  poddany 
analizie.

Stan realizacji złożonych przez Państwa 
wniosków zostanie przedstawiony na 
najbliższym spotkaniu z mieszkańcami 
sołectwa Hornówek.

Beata Pilaszek



14

SPORT

Karol jesteś zawodnikiem Ożarowskiej 
Szkoły Kickboxingu.  Jak długo trenujesz 
i jakie są Twoje największe osiągnięcia 
sportowe?
Kick-boxing trenuje od 5 lat pod okiem 
Gerarda Zdziarskiego, który jest doskonałym 
trenerem. Moim pierwszym bardzo 
dużym osiągnięciem jest Mistrzostwo 
Polski full contact juniorów młodszych 
2014 w kategorii +81kg, które odbyły się 
w  Ostrowie Wielkopolskim i dzięki którym 
dostałem się do kadry narodowej. Ta 

wygrana pokazała mi, że stać mnie na 
bardzo dużo i że mogę dużo osiągnąć w tym 
sporcie. Kolejne bardzo duże osiągnięcie to 
między innymi 2 miejsce na Mistrzostwach 
Świata we Włoszech (Rimini) w kategorii 
+81 juniorów młodszych. W 2015 nie 
miałem okazji startować w zawodach ze 
względu na kontuzje, lecz wróciłem ze 
zdwojoną siłą w 2016 roku, gdzie zdobyłem 
3 tytuły Mistrza Polski w 3 formułach (low 
kick, full contact, ligh contact) w kategorii 
-91 kg juniorów starszych oraz tytuł 

TRENOWANIE W USA TO MÓJ „AMERICAN DREAM”
Z Karolem Karczmarkiem – stypendystą sportowym Gminy Izabelin rozmawia Iwona Mazurek

Międzynarodowego Mistrza Litwy kick light 
(Wilno). Pod koniec sierpnia 2016 roku 
wraz z kadrą narodową pojechałem na 
Mistrzostwa Świata do Irlandii (Dublin). 
Po ciężkich bojach z przeciwnikami udało 
mi się wywalczyć srebrny 
medal,  lecz od złotego medalu 
dzieliło mnie naprawdę mało,  
bo przegrałem wynikiem 2:1 
z zawodnikiem z Turcji.  

Co jest najważniejsze 
w dyscyplinie sportu, którą 
trenujesz?
W kickboxingu ważna 
jest kondycja, dynamika, 
wytrzymałość oraz psychika. 
Wszystko jest potrzebne, by 
osiągać sukces,  lecz śmiało 
mogę stwierdzić, że psychika 
i charakter są na równi 
z kondycją czy wytrzymałością. 
Zawodnik, który startuje 
w zawodach musi być 
pozytywnie nastawiony 
i myśleć tylko o wygranej.  
Jeżeli choć przez chwilę się waha, to z góry 
narzuca sobie porażkę. Bardzo ważne jest 
też to, żeby umieć się rozluźnić i mieć tak 
zwaną „zimną głowę”,  bo bez tego ani rusz. 

Jak wygląda Twój normalny dzień ?
Mój dzień, tak jak każdy dzień licealisty 
zaczyna się od posiłku i szkoły. Szkoła 
jest najważniejsza moim zdaniem,  bo 
dzięki niej człowiek ma możliwość rozwoju 
intelektualnego, co w dzisiejszych czasach 
jest potrzebne. Po szkole mam zazwyczaj 
godzinkę czasu dla siebie, a następnie 
jadę na trening. Trening zazwyczaj trwa 
2 godziny. Po treningu przyjeżdżam do 
domu, zjadam  pełnowartościowy posiłek, 
taki żeby zawierał węglowodany złożone, 
białko i zdrowe tłuszcze. Wieczorem  
odrabiam lekcje, wyciszam się i myślę 
o przyszłych walkach.

Czy masz jakieś pasje poza sportem?
Moją największą pasją są sporty walki 
i ciężko robić cokolwiek innego,  lecz nie 
ukrywam, że lubię czasami wyskoczyć 
na rower czy w okresie letnim na spływ 
kajakarski. 

Jakie słabości ma Karol Karczmarek?
Jedną z moich 
słabości jest to, że 
jestem śpiochem,  
co czasami bardzo 
przeszkadza mi w życiu. 
Następną słabością 
są słodycze.  Kiedy 
mam zawody, zawsze 
dostosuję swoją wagę 
do obowiązujących 

wymogów, lecz gdy przyjeżdżam z zawodów 
i nie muszę już tak bardzo pilnować wagi,  
potrafię zjadać słodycze w dużych ilościach,  
co niekoniecznie dobrze wpływa na moją 
sylwetkę.

Karol, a jakie są Twoje marzenia?
Kiedyś moim marzeniem było wystartowanie 
w zawodach i zdobycie tytułu Mistrza Polski.  
Aktualnie moim marzeniem jest zdobycie 
tytułu Mistrza Świata seniorów w formule 
Full Contact oraz zdobycie tytułu Mistrza 
Polski w boksie amatorskim. Oprócz sportu 
jednym z moich największych marzeń jest 
wyjazd do USA. Tam ludzie żyją boksem, 
dużo osób uprawia sporty walki, jest wiele 
znakomitych i dobrze wyposażonych sal 
treningowych, dla mnie byłby to „American 
Dream”. Ostatnim z większych moich marzeń 
jest zwiedzenie całego świata i perfekcyjnie 
nauczenie się języka angielskiego.

Jestem pewna, że uda Ci się spełnić 
wszystkie marzenia, czego Ci życzę 
z całego serca. Karol jesteś zdolnym, 
pracowitym i młodym sportowcem. 
Całe życie przed Tobą, a my będziemy 
Ci kibicować i otaczać dobrymi, 
pozytywnymi myślami, byś godnie 
reprezentował nasz kraj, bo teraz 
jesteś naszym wspólnym dobrem 
narodowym. 
Dziękuję Ci za rozmowę i poświęcony 
czas.
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Z ŻYCIA GMINY

INFORMACJA O ISTOTNYCH ZADANIACH I DZIAŁANIACH 
realizowanych przez Urząd Gminy Izabelin i gminne jednostki w I kwartale 2017 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  (styczeń – 
marzec 2017).

Za najbardziej istotne zadania i działania realizowane przez Gminę 
i jej jednostki w minionym  kwartale uznajemy: 
- podpisanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowy 
o dofinansowanie projektu pn. „Budowa dróg rowerowych wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Izabelin” w ramach 
programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020; 
- złożenie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wniosku 
o dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci 
wodociągowej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Truskawiu 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
- uzgodnienie z Zastępcą Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy 
Renatą Kaznowską rozpoczęcia prac przygotowawczych do 
przebudowy skrzyżowania w Mościskach;
- podpisanie porozumienia w sprawie nabycia gruntów w Hornówku 
z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Zielonej; 
- złożenie wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego 
o dofinansowanie zakupu lokali mieszkaniowych w ramach 
programu „Wsparcie budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat”; 
- prace porządkowe mające na celu doprowadzenie dróg  gminnych, 
chodników,  parkingów i wiat przystankowych do stanu sprzed zimy; 
- przeprowadzenie konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej; 
- ogłoszenie przetargu na rozbudowę przedszkola w Laskach.

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Referat Architektury i Planowania Przestrzennego: 
- wyłonienie Wykonawców i podpisanie umów na realizację: 
zmiany Studium, mpzp wsi Mościska Etap IV, Hornówek część E 
oraz wystąpienie do Marszałka Województwa o zgodę na zmianę 
przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, na potrzeby mpzp 
wsi Hornówek, część E – pod powiększenie boiska szkolnego; 
- zorganizowanie posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej, poświęconego zaopiniowaniu projektu mpzp wsi 
Hornówek, część E;
- rozpoczęcie prac nad  „Analizą zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym gm. Izabelin”;
- powołanie nowej Gminnej Komisji  Architektoniczno- 
Urbanistycznej, jako organu doradczego Wójta w sprawach 
zagospodarowania przestrzennego; 
- negocjacje z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi w sprawie 
wyrażenia zgody na zmniejszenie pasów technologicznych od linii 
220 i 400 kV w opracowywanym projekcie mpzp wsi Izabelin B; 
- rozpoczęcie prac nad aktualizacją „Założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gm. Izabelin”;
- przeprowadzenie wewnętrznej analizy zgód leśnych dla działek 
położonych we wsi Izabelin B, na potrzeby prowadzonej aktualizacji 
planu miejscowego; 
- przygotowanie wstępnego projektu mpzp wsi Izabelin B – 
w najbliższym czasie zostanie skierowany do zaopiniowania 
Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
- przygotowanie łącznie 107 zaświadczeń oraz  wypisów i wyrysów 
z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami:
- nabycie w drodze komunalizacji działki przy ul. Langiewicza 
przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 
- zakup działki w obrębie Truskaw – droga przy polanie na końcu 
miejscowości; 

- podpisanie porozumienia z właścicielką działki w Hornówku 
w sprawie nabycia terenu pod poszerzenie i przebudowę ul. 
Zielonej, przygotowywana jest już dokumentacja geodezyjna; 
- przyjęcie i opublikowanie planu wykorzystania zasobu 
nieruchomościami Gminy Izabelin na lata 2017 – 2019;
- wszczęcie postępowań o cofnięcie ogrodzeń na prawną granicę 
działek wzdłuż ulicy Słowackiego i Podbipięty  (nieruchomości 
ogrodzone niezgodnie z prawem własności); 
- przygotowanie dokumentacji geodezyjnej (mapa do celów 
projektowych) projektowanej drogi zbiorczej we wsi Mościska – 
równoległej do ul. 3 Maja - mapa ta stanowić będzie podkład do 
projektu drogi;
- nabycie w drodze decyzji gruntów pod drogi gminne o łącznej 
powierzchni 991 m2.

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych:
- rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy na wykonanie 
oświetlenia ulicznego w ul. X Poprzecznej w Hornówku oraz ul. 
Langiewicza i Końcowej w Izabelinie C;
- ogłoszenie przetargu na rozbudowę przedszkola w Laskach o salę 
wielofunkcyjną;
- podpisanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowy 
o dofinansowanie projektu pn. „Budowa dróg rowerowych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Izabelin” w ramach 
programu ZIT RPO WM 2014–2020; 
- złożenie wniosku do Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą 
a Kampinosem” o dofinansowanie budowy zestawu do ćwiczeń 
kalistenicznych  (street workout) i siłowni plenerowej w Hornówku.

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA 
Referat Ochrony Środowiska:
- prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy Izabelin 
(usunięcie drzew i krzewów obumierających bądź zagrażających 
bezpieczeństwu ludzi lub mienia oraz pielęgnacja drzew, w tym 
pomnika przyrody przy ul. Sienkiewicza w Izabelinie B);
- zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym 
i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt; 
- uzgodnienie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Warszawie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika 
przyrody – dębu szypułkowego przy ul. Południowej w Laskach;
- przygotowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin na 2017 rok oraz 
projektu uchwały w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie 
drzew i krzewów;  
- prowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie podjęcia 
uchwały w sprawie określenia dodatkowych zwolnień z obowiązku 
uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu 
nieruchomości;  
- prowadzenie akcji usuwania materiałów zawierających azbest;
- kontrola podmiotów działających w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych  oraz  odbierania  i  transportu  nieczystości  ciekłych  
od właścicieli nieruchomości;
- sporządzenie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Izabelin za 
rok 2016; 
- sporządzenie rocznego zestawienia informacji o zakresie 
korzystania ze środowiska. 

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa:
- podpisanie umowy i podjęcie pierwszych prac remontowych na 
drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej;  
- odbiór i przygotowanie do montażu nowego oznakowania 
na terenie dróg gminnych - słupków i tabliczek z nazwami ulic 
w łącznej ilości 166 szt. 
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Referat Gospodarki Odpadami:
- wystawienie 145 upomnień do dłużników;
- przeprowadzenie 35 postępowań w sprawie określenia wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- bieżąca kontrola nad działalnością Operatora odbierającego odpady 
oraz prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
- bieżąca aktualizacja danych na podstawie złożonych przez 
mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Wydział Rozwoju:
- rozliczenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup lekkiego 
samochodu pożarniczego dla OSP Laski;
- złożenie sprawozdania z realizacji Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych dla aglomeracji Izabelin oraz 
dla aglomeracji Warszawa (w zakresie Mościsk);
- przygotowanie i złożenie wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego 
o dofinansowanie zakupu lokali mieszkaniowych w ramach programu 
„Wsparcie budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat”;
- przygotowanie i złożenie wniosku do Fundacji Rozwoju Kultury 
Fizycznej w ramach programu Lokalny Animator Sportu 2017; 
- uzyskanie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska deklaracji 
organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 
oraz deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną – 
załączników niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz 
modernizacji oczyszczalni ścieków w Truskawiu, w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
- współpraca z Gminnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji 
w przygotowaniach do złożenia wniosku o dofinansowanie  w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (szczególnie 
w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko);
- ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci  i  młodzieży;  
- ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego, 
dotyczącego działalności edukacyjnej i profilaktycznej w zakresie 
przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom w środowisku dzieci, 
młodzieży i dorosłych;
- obsługa ofert składanych w trybie pozakonkursowym tzw. małych 
grantów; 
- koordynacja konsultacji: projektu aktu prawa miejscowego 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Izabelin,  koncepcji architektonicznej 
rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Izabelinie oraz projektu uchwały w sprawie określenia 
dodatkowych zwolnień z obowiązku uzyskania zezwolenia na 
usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości; 
- organizacja bezpłatnych badań mammograficznych dla kobiet 
w wieku 50-69 lat; 
- bieżąca obsługa przedsiębiorców w ramach Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej i wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych;
- przygotowanie Planu Promocji Gminy na lata 2017-2018; 
- współpraca z Centrum Kultury Izabelin  przy organizacji 
uroczystości „Izabelińczyk Roku”;
- rozpoczęcie prac nad modernizacją strony internetowej. 

Referat Księgowości Budżetowej:
- zamknięcie ksiąg rachunkowych Urzędu Gminy oraz Gminy (Organu):
• analiza kont syntetycznych i analitycznych pod kątem przygotowań 
do sporządzenia bilansu i jego załączników oraz dokonania 
ewentualnych korekt w celu doprowadzenia ksiąg rachunkowych 
do wartości rzeczywistych;
•  przeksięgowanie zapisów kont wynikowych na wynik finansowy, 
zamknięcie kont w celu ustalenia salda końcowego na kontach 
aktywów i pasywów;
• przeprowadzenie inwentaryzacji i porównanie jej wyniku z saldami kont;

• sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz 
zestawienia obrotów i  sald kont ksiąg ewidencji analitycznej; 
- bieżąca ewidencja dochodów, wydatków, kosztów, środków trwałych; 
- sporządzenie sprawozdań finansowych za 2016 rok: bilansu, 
rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki;
- sporządzenie sprawozdań budżetowych za styczeń i luty 2017 r.; 
- czynności przygotowawcze dotyczące sporządzenia sprawozdań 
budżetowych za I kwartał 2017 r. Urzędu Gminy oraz Gminy (Organu);
- obsługa księgowa projektu: „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” ZIT.

Referat Księgowości Podatkowej:
- wystawienie decyzji wymiarowych dotyczących podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania 
pieniężnego, decyzji zmieniających wymiar podatku (razem 3355 szt.);
- systematyczne wprowadzanie zmian zgodnie z korespondencją 
przesłaną przez Starostwo Powiatowe  w sprawie modernizacji ewidencji 
gruntów i budynków oraz aktualizacja zebranych informacji dotyczących 
użytków gruntowych 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 od os. prawnych 
oraz deklaracji podatku od środków transportowych;
- wystawienie tytułów wykonawczych dla osób fizycznych za 
zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym - 82 szt. 
na kwotę 34 948,60 zł;
- wystawienie tytułów wykonawczych za zaległości osób prawnych  
1 szt. na kwotę  86 678,60 zł
- rozliczenie oraz kontrola prawidłowego poboru podatków 
pobieranych przez sołtysów poszczególnych miejscowości za 
I kwartał 2017 r.; 
- wprowadzenie do systemu podatkowego wszystkich potwierdzeń 
odbioru decyzji w sprawie wymiaru podatków; 
- wystawienie 165 faktur sprzedaży, sporządzenie rejestrów 
sprzedaży i zakupu, wystawienie deklaracji podatku VAT-7;
- przygotowanie dokumentacji dotyczącej zwrotu podatku VAT  od 
inwestycji: budowy Szkoły Podstawowej w Hornówku i Centrum 
Kultury Izabelin;
- przygotowywanie dokumentacji dotyczących wystąpienia 
o wydanie interpretacji indywidualnych w zakresie podatku VAT. 

Zarządzanie Kryzysowe, Sprawy Obronne i Obrona Cywilna:
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej dla osób z rocznika 
1998 – kwalifikacja trwała  w Powiecie Warszawskim Zachodnim 
w dniach 01-31.03. 2017 r. 

Zespół Szkół w Izabelinie:
- kontynuacja programów i projektów: 
• pilotażowy Program Programowania w Szkole dla uczniów klas 
pierwszych szkoły podstawowej koordynowany przez MEN;
• Koduj z Klasą, Mistrzowie Kodowania i SCRATCH;
• „Ogarnij inżynierię” (we współpracy z Fundacją Katalyst 
Engineering) – prowadzenie zajęć w klasach 4;
- wdrażanie pilotażowego projektu Kształtowanie Przestrzeni;  
program edukacji architektoniczno-przestrzennej Izby Architektów 
RP, którego założeniem jest edukacja architektoniczna dla dzieci 
prowadzona przez nauczycieli różnych specjalności przy współpracy 
z koordynatorami z Izby Architektów RP; 
- realizacja projektu „Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki”; 
tematyka dotyczy szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego 
przewidywania i sposobów unikania różnego ryzyka; koncentruje 
się także wokół podstawowych pojęć o pieniądzu, zarabianiu, 
racjonalnym wydawaniu pieniędzy oraz oszczędzaniu;
- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych  w ramach programu 
naprawczego „Gdzie się zaczynają i kończą moje granice, czyli STOP 
agresji i złemu traktowaniu”; 
- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych na temat 
komunikacji interpersonalnej, przeciwdziałania agresji i przemocy 
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w klasach 2 i 3 oraz na temat kształtowania norm i wartości, 
rozwijania odpowiedzialności i komunikacji rówieśniczej w klasach 4 i 5;
- organizacja próbnego egzaminu gimnazjalnego;
- udział w akcjach charytatywnych we współpracy z fundacją 
„Serce dziecka”;
- przeprowadzenie I etapu konkursu „Międzynarodowe zagadki 
matematyczne” oraz ogólnopolskich olimpiad „Olimpus” 
i „Olimpusek”, „Konkurs Logicznego Myślenia”, „Świetlik”; 
- przeprowadzenie międzynarodowego konkursu „Kangur 
Matematyczny”;
- odnowienie stołówki szkolnej, ocieplenie stropu w nowej części 
szkoły, wymiana opraw oświetleniowych na korytarzu pierwszego 
piętra – Izabelin, ul. 3 Maja 49.

Gminne Przedszkole w Izabelinie:
- realizacja projektów: „Bezpieczny przedszkolak”, „Co babcia 
i dziadek czytali jak byli mali”, „Przedszkole bez zabawek”, „Sadzenie 
i pielęgnacja roślinek”- warsztaty przyrodnicze;  
- kontynuacja współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. 
Marii Grzegorzewskiej w zakresie edukacji matematycznej dzieci; 
- w przyjaźni ze sztuką - realizacja zajęć z malarstwa na temat 
„Zimowy ptak” i „Budzimy wiosnę”;
- udział dzieci w olimpiadzie sportowej Liga przedszkolaka w Łomiankach;
- współpraca ze Szkołą Podstawową w Izabelinie w zakresie  udziału 
dzieci sześcioletnich w konkursie recytatorskim wierszy Danuty 
Wawiłow, integracji przedszkolaków ze Szkołą Podstawową; 
- współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Izabelinie - spotkanie 
z autorką wierszy dla dzieci Zofią Stanecką.
 
Gminne Przedszkole w Laskach: 
- organizacja balu karnawałowego, na którym bawiły się 
przedszkolaki z rodzinami i  personel przedszkola;
- uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka;
- wystawienie Jasełek w Kościele w Laskach przez najstarsze grupy; 
- aktywny udział w ogólnopolskiej akcji „Twój miś może zostać 
ratownikiem” we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną; 
- przygotowanie przez najstarsze grupy przedstawienia dla 
młodszych kolegów pt.: „Baśń o dwunastu miesiącach”;
- zorganizowanie zbiórki elektrośmieci, dzięki której dzieci uczą się 
dbać o środowisko naturalne i mają nadzieję wzbogacić się o sprzęt 
multimedialny; 
- przeprowadzenie konkursów wewnątrzprzedszkolnych: konkurs 
recytatorski „Danuta Wawiłow - dzieciom” oraz „Idzie wiosna – 
piękna i radosna” – konkurs wiosenny, wykonanie pracy plastycznej 
dowolną techniką;
- rozpoczęcie I etapu rekrutacji do przedszkoli – składanie wniosków;
- przygotowanie terenu pod budowę auli, demontaż części sprzętu 
podwórkowego. 

Centrum Usług Wspólnych Izabelin:
- sporządzenie i analiza sprawozdań budżetowych za I kwartał 2017 r., 
sprawozdań za miesiące styczeń i luty 2017 r. jednostek obsługiwanych: 
Centrum Usług Wspólnych Izabelin, Zespół Szkół w Izabelinie, Gminne 
Przedszkole w Izabelinie, Gminne Przedszkole w Laskach;
- bieżąca obsługa finansowo - księgowa oraz płacowa ww. jednostek;
- sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin za  2016 r.;
- sporządzenie sprawozdań rocznych GUS;
- sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych: bilans, rachunek 
zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie:
- wykonywanie ustawowych zadań związanych z pomocą 
społeczną, świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, 
świadczeniem wychowawczym (500+), wspieraniem rodziny, 
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, Kartą Dużej Rodziny; 
- przedstawienie Radnym sprawozdania z realizacji zadań GOPS 
w roku 2016 - sprawozdanie zostało przez Radę Gminy przyjęte 
jednogłośnie; 

- utworzenie nowej strony internetowej GOPS w Izabelinie oraz BIP;
- przygotowania do Spotkania Wielkanocnego dla seniorów, 
kombatantów oraz osób samotnych.

SPZOZ w Izabelinie:
- przeprowadzenie audytu przez firmę TUV NORD  Polska Sp. z o.o.  
sprawdzającego poprawność działania Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania na zgodność Norm ISO 9001 oraz  14001 (System 
Zarządzania Jakością i System Zarządzania Środowiskiem) – wynik 
pozytywny; 
- zorganizowanie w ramach „Białej Soboty” konsultacji 
ginekologicznych, podczas których  wykonywane były badania USG, 
dyżurowała położna, pacjentki  ćwiczyły technikę samobadania 
piersi i korzystały z badań mammograficznych.  

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie:
- zorganizowanie trzech spotkań autorskich, w tym dwóch dla 
dzieci przedszkolnych - z  Magdaleną Piotrowską autorką książek 
dla dzieci i dorosłych,  z Zofią Stanecką autorką książek o Basi, 
spotkanie dla dorosłych z Jackiem Łapińskim autorem książki pt.: 
„Jak być lepszym w życiu prywatnym i zawodowym”;  
- organizacja trzech spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki, 
na których dyskutowano na temat książek: „Spotkamy się 
w Honolulu” – Jerzego Sosnowskiego, „Gottland” – Mariusza Szczygła 
i „Pięćdziesiątka” – Ingi Iwasiów; 
- w ramach akcji Czytamy Dzieciom zapoznanie małych czytelników 
z książkami: „Tappi i pierwszy śnieg” M. Mortki, „Zimowa noc” 
Ch. Butler i „Pan Kuleczka” W. Widłaka;
- zorganizowanie wystawy książek o kotach w ramach obchodów 
Światowego Dnia Kota;
- przygotowanie wystawy prac malarskich naszej mieszkanki Pani 
Jolanty Jabłońskiej; prace można oglądać do 30 kwietnia br.;
- wprowadzenie 265 nowych książek.

GPWiK „Mokre Łąki”:
- weryfikacja dokumentacji przetargowej na budowę sieci 
wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Północna, 
Żurawia i Bociania w Truskawiu;
- przygotowania do ogłoszenia przetargu na budowę sieci 
kanalizacyjnej w Hornówku;
- złożenie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej wniosku o dofinansowanie kolejnego etapu 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej;   
- przygotowanie placów zabaw do otwarcia;
- prace porządkowe mające na celu doprowadzenie dróg  gminnych, 
chodników,  parkingów i wiat przystankowych do stanu sprzed zimy; 
- wykonanie drobnych uzupełnień ubytków i nierówności 
w drogach gminnych, przycinka gałęzi i krzewów zagrażających 
bezpieczeństwu na chodnikach  i skrzyżowaniach, oczyszczenie 
chodników z piasku; 
- naprawa i wymiana uszkodzonych znaków drogowych. 

Centrum Kultury Izabelin:
- zorganizowanie imprez kulturalnych: Noworoczny Koncert 
Wiedeński w wykonaniu Orkiestry Romantica, Koncert Kolęd 
(kwartet smyczkowy Amok), Koncert Kolęd „Wigilia w polskiej 
tradycji” Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, Bal Retro, 
Bal karnawałowy seniorów, Kabaret Marcina Dańca i Kabaret Piotra 
Bałtroczyka „Mężczyzna z kijowym peselem”, Koncert Baletowy 
dla dzieci „Królowa Śniegu”, XIV Gminny Przegląd Muzyczny 
„Śpiewajmy i Grajmy Małemu”, Filharmonia dzieciom (3 spotkania): 
Karol Kurpiński „Zamek na Czorsztynie” - przedstawienie operowe 
w kostiumach, Nowa odyseja – koncert, Tajemnice Kameralistyki, 
Przedstawienie teatralne „Przebój sezonu”, Pastorałka „Widowisko 
muzyczne” w wykonaniu Zespołu Ludowego „Tęcza”, Trzy 
przedstawienia  dla dzieci:  „Wielki wyścig osiołka”, „Buziak mamusi”, 
„Ojciec wie najlepiej”, Koncert zespołu De Mono akustycznie, 
Irlandia – koncert z okazji Dnia Św. Patryka; 
- przygotowanie spotkania z misjonarką - siostrą Michaelą (Zofią 
Pawlik); 
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- organizacja występu artystów cyrkowych na lodzie;
- przygotowanie dwóch wyprzedaży garażowych; 
- działalność Kina za Rogiem: 12 projekcji filmów dla dzieci, 
37 projekcji filmów dla dorosłych;
- Uniwersytet Trzeciego Wieku – 16 spotkań dot. m.in.: literatury, 
psychologii, malarstwa, historii, geopolityki, kulturoznawstwa, 
biografii, etnografii, architektury, żeglugi oraz wspólne wyjście do 
„Teatru 6. piętro” na spektakl „Central Park West”; 
- organizacja wystaw: „Gorzka chwała. Powstanie 1863”, „Ikona 
w oczach dziecka” oraz wystawa sekcji malarskiej CKI „Kobiece 
impresje”; 
- zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży: warsztaty plastyczne, 
komputerowe, bębniarskie, gier planszowych i robotyki, warsztaty 
muzyczne dla dzieci „Gordonki”  -  saksofon i skrzypce, warsztaty 
naukowe „Funiversity”: „Mieszaniny i roztwory”, „Polimerowy świat”, 
zajęcia sportowe: nauka jazdy na lodzie i narciarstwo biegowe,  
zajęcia szachowe, teatrzyki i zabawy; 
- przeprowadzenie eliminacji do VI Mazowieckiego Festiwalu 
Piosenki „Rozdźwięki” Izabelin 2017;
- spektakl interaktywny „Rodzinne Rewolucje”; 
- przygotowanie promocji książki „Tajemnice Fatimy. Największy 
sekret XX wieku”;
- organizacja gali Izabelińczyk Roku 2016 i koncertu Belli Olejnik.

Wójt Gminy Izabelin 
 Witold Malarowski 

TRENINGI SPORTOWE W LASKACH

W każdy czwartek o godzinie 18:00 mają miejsce Treningi 
Sportowe dla młodzieży i dorosłych na boisku Orlik 

w Laskach (ul. Wieczorka 50).

Inicjatywa organizacji takich spotkań wyszła od mieszkańców. 
Podczas Zebrania Wiejskiego, gdzie dysponowano Funduszem 
Sołeckim na rok 2017, pomysł organizacji Treningów Sportowych 
poparła zdecydowana większość zgromadzonych osób.

Rada sołecka i Sołtys wsi Laski dołożyli starań, aby Treningi Sportowe 
ruszyły od początku wiosny, tak aby każdy z mieszkańców mógł 
skorzystać z treningu w plenerze. Celem tych spotkań jest również 
zapoznanie mieszkańców z dostępną infrastrukturą sportową 
i umożliwienie jej dalszego, samodzielnego wykorzystania.

Pierwszy czwartek (23 marca) przywitał zgromadzonych deszczem, 
ale nie wpłynęło to ani na jakość, ani na długość treningu. Spotkania 
odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne.

Na drugim spotkaniu chętni zaznajomili się ze sprzętem 
sportowym usytowanym na pobliskim placu zabaw i sposobem 
jego wykorzystania. Ćwiczenia z zakresu street-workout, ale też 
podciągania, pompki, rozciąganie wzbudziły duże zainteresowanie.

Treningi są prowadzone przez wykwalifikowanego trenera 
personalnego – Kacpra Błaszczyka, który czuwa nad poprawnym 
wykonywaniem ćwiczeń oraz doradza odpowiednie ćwiczenia dla 
poszczególnych osób.

Treningi Sportowe są zaplanowane do 15 czerwca 2017. Zapraszamy!

Anna Mandes - Rada sołecka wsi Laski

GROOMIL 
SALON FRYZJERSKI DLA PSÓW ZAPRASZA

Bez względu na rodzaj włosa każdy pies potrzebuje pielęgnacji. 
Do zabiegów pielęgnacyjnych zaliczamy: trymowanie, 
strzyżenie, kąpanie, obcinanie pazurów, czyszczenie oczu i uszu 
oraz oczyszczanie gruczołów okołoodbytowych. 

Czym jest trymowanie? 

Jest to zabieg polegający na pozbyciu się martwego włosa - u 
psów z podwójną okrywą włosową pozbywamy się podszerstka, 
u psów gładkowłosych typu setery i spaniele - miękkich, 
jaśniejszych włosów zaś  u psów krótkowłosych, sypiącego się 
włosa ościstego. Natomiast u psów szorstkowłosych pozbywamy 
się warstwy starego, martwego włosa, żeby zrobić miejsce dla 
nowej, lśniącej, gładkiej i mocnej sierści. Mitem jest, że zabieg 
trymowania boli.  

Zabiegu strzyżenia nie powinniśmy przeprowadzać u psów, 
które należy trymować, ponieważ ich sierść odrośnie w formie 
skręconej "waty", która będzie się z naszego psa sypać cały 
rok i filcować przy samej skórze. Dlatego właśnie zabiegowi 
strzyżenia poddawane są tylko psy, którym sierść rośnie cały 
rok, shih tzu, yorki, pudle, maltańczyki. Żeby pieski te były 
zadbane i higieniczne należy regularnie je czesać, kąpać i strzyc. 
Należy uświadomić sobie, że kąpiel nie jest dla psa niczym złym 
i psa kąpie się wtedy, kiedy jest brudny, nie wcześniej, ani nie 
później. 

Jako właścicielka pudla zdaję sobie sprawę jak dużo pracy trzeba 
włożyć w pupila, by był zadbany, higieniczny i piękny, dlatego 
serdecznie zapraszam do skorzystania z moich usług w 
salonie w Laskach przy ulicy Pocztowej, lub w drugiej 
lokalizacji, w Warszawie przy ulicy Tołstoja. Kontakt: 
881 787 930, 665 605 705, groomil.pl
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7 maja 2017 godz. 13.00
Aladdin – musical dziecięcy
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

15 maja 2017 godz. 10.00
koncert Joanny Rawik
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, bilety: 10 zł
studenci UTW wstęp wolny

17 maja 2017 godz. 8.00
Muzycy Filharmonii Narodowej w Warszawie wystąpią 
dla uczniów Szkoły Podstawowej w Izabelinie
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin

19 maja 2017 godz. 19.00
Spektakl taneczny „Sanzaru”
Wyszkowski Teatr Tańca
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, bilety 15 zł

20 maja 2017 godz. 15.00-18.00
Piknik sołectwa Laski na boisku Orlik
Boisko Orlik Laski, ul. Wieczorka 50, wstęp wolny

27 maja 2017 godz. 12.00-21.00
Piknik rodzinny z okazji 
10-lecia Centrum Kultury Izabelin
teren przed budynkiem CKI

28 maja 2017 godz. 18.00
Czas na taniec – widowisko taneczne 
(zespoły taneczne w różnych stylach) 
sala koncertowa Centrum Kultury Izabelin, Bilety 15 zł

inne wydarzenia

31 maja 2017 r. godz. 16.00
Czytamy dzieciom
„Jajko czy kura” Przemysława Wechterowicza 
Gminna Biblioteka Publiczna

19 maja 2017 r. godz. 17.30
„Śpiewające ogrody” Pawła Huelle
Gminna Biblioteka Publiczna

literatura

muzyka

zajęcia cykliczne dla dzieci

13 maja 2017 godz. 11.00-13.00
Warsztaty gier planszowych
Centrum Kultury Izabelin, sala nr 124, bilety: 15 zł

13 maja 2017 godz. 12.00
Gordonki – zajęcia umuzykalniające dla dzieci i rodziców 
Centrum Kultury Izabelin, sala nr 124  wstęp: 15 zł

13 maja 2017 godz. 13.00-14.30
Warsztaty robotyki – Twój Robot
Lego Mindstorms EV 3 dla dzieci 7-13 lat 
Centrum Kultury Izabelin, sala nr 223, bilety: 35 zł

17 maja 2017 godz. 18:00
Funiversity – „Mroźne eksperymenty”
Centrum Kultury Izabelin, sala nr 224, bilety: 20 zł TRENINGI BIEGOWE

treningi siłowe z elementami motorycznymi 
dla osób od 16 roku życia, które biegają 

NIEDZIELA  
godz. 8.00-9 .30

 trener grupy: 

Kacper Błaszczyk

designed by www.freepik.com

IZABELIN NA START

7 maja 
TRUSKAW

plac zabaw przy 
zbiorniku „Mokre Łąki”

14 maja
SIERAKÓW
plac zabaw przy 

ul. gen. Abrahama

21 maja
IZABELIN C
plac zabaw przy 

ul. Rynkowej

28 maja
IZABELIN B
plac zabaw przy 

ul. Zagłoby

8 maja 2017 godz.10.00 
GEOPOLITYKA 
„Mozambik – państwo na skraju upadku” 
dr Tomasz Grzywaczewski, CKI   

11 maja 2017 godz.10.45 
MALARSTWO 
„Dyskretny urok akwareli - Angielscy mistrzowie 
pędzla” mgr Daniel Artymowski, ZAMEK KRÓLEWSKI

15maja 2017 godz.10.00 
Koncert Joanny Rawik CKI 

18 maja 2017 godz.10.45
ZIOŁOLECZNICTWO 
„O skutkach i mocy ziół wszelakich”
WILANÓW

22 maja 2017 godz.10.00 
ETNOGRAFIA I RĘKODZIEŁO 
„Ginące rękodzieła plemienne” – wykład z pokazem 
mgr F. Bilska, CKI 

25.05.2017 godz.10.45
„Ogrody angielsko-chińskie” 
zapisy max 15 os., ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

29.05.2017 godz.10.00 
FAUNA ANTARKTYKI 
„Antarktyka, czyli z wizytą w raju” 
dr M. Golachowski, CKI

UTW

REPERTUAR KINA ZA ROGIEM JEST DOSTĘPNY 
NA STRONIE www.centrum.izabelin.pl
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Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY

Patronat medialny:Sponsorzy:Organizatorzy: Patronat honorowy:

Marszałek
Województwa
Mazowieckiego

ALADDIN
musical dla dzieci

7 maja 2017 g. 13.00
Centrum Kultury Izabelin

wstęp wolny

PAŁAC
MŁODZIEŻY
W WARSZAWIE

w a r s z t a t y 
l i t u r g i c z n o - m u z y c z n e

UWIELBIAMY BOGA 
RAZEM Z MATKĄ BOŻĄ FATIMSKĄ

Patron medialny: 
                 

    
 

19-21 maja 2017

informacje i zapisy do 10 maja:
izabelin.warsztaty.05.2017@gmail.com

tel. 790 576 763

Zapraszamy WSZYSTKICH, którzy chcą 
wspólnie muzyką i  śpiewem głosić, że ON ŻYJE!

Na zakończenie warsztatów 
w niedzielę 21 maja 2017 r. o g. 18:00 

Msza święta pod przewodnictwem 

Jego Eminencji 
ks. kard. KAZIMIERZA NYCZA

Sponsorzy: Gabinet Urody „Relax”, Art-Life sprzątanie mieszkań i domów

Organizatorzy:
Rzymskokatolicka Parafia 
św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie

                 
    

 

prowadzący:
Hubert Kowalski, Piotr Pałka, 

Leopold Twardowski

www.warsztatyizabelin.wordpress.com

23 kwietnia 2017
zespół wystąpi jako gwiazda

VI Mazowieckiego Festiwalu Piosenki
”Rozdźwięki” Izabelin 2017

godz. 16.00 - Koncert Finalistów Festiwalu
ok. godz. 18.30 - koncert zespołu 

wstęp wolny
Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21
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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 (zaku-
py, ugotowanie 

obiadu) 

Tel. 

698-567-597

MIEJSCE

 NA TWOJĄ 

REKLAMĘ

•	

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

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

KOMPLEKSOWA PIELĘGNACJA DRZEW
Usuwanie suszu, 

wycinka drzew trudnych, skutecznie, niedrogo
510-775-015
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GABINET STOMATOLOGICZNY
Joanna  Wronkowska

tel. 791 984 484

05-080 Izabelin
ul. Orła Białego 81

22 722 76 77 

KARTY HISTORIIREKLAMY

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

Internet światłowodowy

tel. 512 767 208
www.kampinostelco.pl
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