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Z ŻYCIA GMINY

II TURA WYBORÓW NA WÓJTA GMINY IZABELIN

KILKA WAŻNYCH INFORMACJI

W niedzielę, 4 listopada 2018 roku zostanie 
przeprowadzone ponowne głosowanie  

w wyborach wójta, ponieważ w pierwszej turze 
żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 
większości. Do drugiej tury przeszły dwie 
kandydatki, które otrzymały największą liczbę 
ważnych głosów.

Głosować będziemy w tych samych lokalach i przed tymi 
samymi komisjami wyborczymi, co w pierwszej turze.

Tym razem każdy uprawniony wyborca otrzyma jedną 
kartę, na której w kolejności alfabetycznej podane będą 
nazwiska obydwu kandydatek. Głosujemy poprzez 
postawienie krzyżyka w kratce obok nazwiska wybranej 
kandydatki. Postawienie krzyżyków w dwóch kratkach, 
albo niepostawienie w żadnej spowoduje uznanie naszego 
głosu za nieważny. 

Zasada ta wydaje się prosta, dlaczego w takim razie 32 
karty do głosowania komisje w pierwszej turze uznały za 
nieważne? Na 20 kartach zaznaczono pola przy więcej 
niż jednym kandydacie, a na 12 nie zaznaczono żadnego 
kandydata.

Oto krótka ściąga jak głosować, aby głos był ważny:

Na ważność oddanego  głosu nie wpływają natomiast 
żadne dopiski ani komentarze wypisywane na karcie, 
jeżeli tylko nie naruszają pola którejkolwiek z kratek, 
przeznaczonych na postawienie krzyżyka. 

Innym problemem, który wypłynął w trakcie głosowania 
w pierwszej turze, jest brak  uprawnień danej osoby do 
głosowania w naszej gminie. Do głosowania w wyborach 
samorządowych uprawnione są tylko osoby wpisane do 
stałego rejestru wyborców w danej gminie. Sam meldunek 
czasowy nie wystarcza. 

Waldemar Roszkiewicz 
Sekretarz Gminy Izabelin

Uchwała 7/2018
Gminnej Komisji Wyborczej w Izabelinie

z dnia 22 października 2018 r.
O przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów 

jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 473 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – 
Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna 
Komisja Wyborcza w Izabelinie stwierdza co następuje:

§ 1.

1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 
żaden z 3 kandydatów nie został wybrany na Wójta Gminy Izabelin, 
ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

2. W dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne 
głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą 
liczbę ważnych głosów.

3. Kandydatami na wójta w ponownym głosowaniu są: 

1) ZIELIŃSKA Grażyna
Zgłoszona przez KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN

2) ZMARZLAK Dorota
Zgłoszona przez KW MIESZKAŃCY RAZEM

4. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 
21.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 21 października 
2018 r.

§ 2.

1.1 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do 
publicznej wiadomości przez rozplakatowanie ma obszarze gminy.

1.2  Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Wójt Gminy Izabelin

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Izabelinie
Maryla Barbara Łukasińska

KANDYDATKI
NA WÓJTA GMINY IZABELIN 

Grażyna 
ZIELIŃSKA

Dorota 
ZMARZLAK

Zapraszamy do lokali wyborczych 4 listopada 2018 w godzinach 7.00-21.00
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NOWI RADNI RADY GMINY IZABELIN
KADENCJA 2018-2021

Wojciech 
Kanarek

Krzysztof 
Markiewicz

Tomasz 
Stempkowski

Michał 
Karczmarek

Jolanta Sabina 
Kowalska

Józef Stanisław 
Macias

Małgorzata Zofia 
Piekarska

Justyna Anna 
Pietrak

Teresa Iwona 
Skowrońska

Bogdan Zbigniew 
Szczesiak

Ryszard Tadeusz 
Szymczak

Małgorzata Anna 
Wiśniewska

Joanna Katarzyna 
Białas

Piotr Paweł
Dziewicki

Grażyna
Fluder-Wasilewska

Zdjęcia kandydatek na Wójta Gminy Izabelin i nowych radnych - z materiałów nadesłanych przez komitety wyborcze.
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PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI 
PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ GMINY IZABELIN

W poniedziałek 15 paździer-
nika 2018 r. Rada Gminy 

przyjęła uchwałą nr XLI/376/18 
Program Ograniczenia Niskiej 
Emisji (PONE).

Celem tego programu jest określenie 
istoty i kierunków realizacji przedsię-
wzięć związanych z ochroną powietrza 
w aspekcie ograniczania niskiej emisji, 
dofinansowywanych zarówno z bu-
dżetu gminy, jak i przy wykorzystaniu 
innych środków publicznych lub niepu-
blicznych oraz środków właścicieli go-
spodarstw domowych. 

PONE obejmuje 8 ambitnych celów 
ukierunkowanych na poprawę jakości 
powietrza w naszej gminie:    

Cel 1 – redukcja średniorocznego 
poziomu zanieczyszczenia Benzo-
(A)pirenem o 0,4ng/m3 do pozio-
mu mieszczącego się  w normie 
krajowej  (< 1 ng/m3). 

Cel 2 – redukcja  liczby dni z prze-
kroczeniami  normy zanieczysz-
czenia pyłami PM10 w skali roku 
do poziomu niższego niż 17 dni  
(50% normy krajowej wynoszą-
cej 35 dni), w tym do 0 dni z prze-
kroczeniem poziomu 80ug/m3  wg 
czujnika gminnego (docelowo – 
homologowanego).

Cel 3 – redukcja średniorocznego 
poziomu zanieczyszczenia pyłami 
PM10 do poziomu niższego niż 
20ug/m3 (50% normy krajowej 
wynoszącej 40ug/m3).

Cel 4 – redukcja średniorocznego 
poziomu zanieczyszczeń pyłami 
PM2,5 do poziomu niższego  niż 
15ug/m3 (60% normy krajowej 
wynoszącej 25ug/m3).

Cel 5 – zaprzestanie korzystania 
na terenie gminy ze źródeł energii 
na paliwa stałe klasy niższej od 3 
z dniem 1 stycznia 2023 r.

Cel 6 – zaprzestanie korzystania 
na terenie gminy z kominków 
z otwartą komorą spalania bądź 

z zamkniętą komorą spalania, ale 
nie spełniających norm ekopro-
jektu lub nie posiadających elek-
trofiltru kominowego z dniem 1 
stycznia 2023 r.

Cel 7 – zaprzestanie wykorzysty-
wania do ogrzewania na terenie 
gminy wszelkich zabronionych pa-
liw i odpadów określonych w prze-
pisach prawnych w terminach 
w nich przewidzianych (muły, flo-
tokoncentraty, węgiel brunatny 
i drewno o wilgotności powyżej 
20% - od 1 lipca 2018 r.).

Cel 8 – przeprowadzenie przez 
właścicieli nieruchomości. termo-
modernizacji w 50% budynków 
jej wymagających w terminie do 
31 grudnia 2022 r. (na terenie 
gminy ok. 400 budynków wyma-
ga jeszcze poddania ich termomo-
dernizacji).

Istotnym dokumentem wspierającym 
realizację PONE jest Plan Walki z Ubó-
stwem Energetycznym, przyjęty także 
podczas tej samej sesji. Dokument ten 
wyznacza ramy dla programów wspar-
cia osób i rodzin najbardziej potrzebu-
jących w sferze zapotrzebowania na 
energię i zapewnienia dobrej jakości 

paliw i źródeł ciepła. Obejmuje swym 
zakresem 4 cele szczegółowe:

CS 1. Walka z ubóstwem energe-
tycznym poprzez wsparcie inwe-
stycji i działań modernizacyjnych 
realizowanych w budynkach i nie-
ruchomościach na terenie gminy.

CS 2. Wsparcie najuboższych 
mieszkańców gminy, mających 
problemy z pokryciem kosztów 
niezbędnych do zaspokojenia 
komfortu energetycznego.

CS 3. Stworzenie struktury wspar-
cia procesu poprawy efektywno-
ści energetycznej budynków oraz 
zmniejszenia emisyjności źródeł 
ciepła i racjonalizacji wykorzy-
stania energii w gospodarstwach 
domowych zaliczonych do strefy 
ubóstwa energetycznego.

CS 4. Promocja dobrych praktyk 
oraz edukacja w zakresie efek-
tywnego wykorzystania energii.

Przyjęcie obu tych dokumentów wpisu-
je się w działania rady i urzędu gminy 
mające na celu dalszą poprawę jakości 
powietrza. 

Ryszard Haczek
Zastępca Wójta Gminy Izabelin

WÓJT GMINY IZABELIN
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121) niniejszym podaje się do 
publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Izabelin we wsi Izabelin 
C przy ul. 3 Maja 42 w terminie od dnia 19 października 2018 r. do dnia 09 
listopada 2018 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy i użyczenia. 

Wójt Gminy Izabelin
Witold Malarowski

Izabelin C, dnia 18 października 2018 r.



5

Z ŻYCIA GMINY

W dniach 4-8 października 2018 r. 
gminę Izabelin odwiedzili przed-

stawiciele czterech gmin partnerskich 
tj. Borken (Niemcy), Méru (Francja), 
Mickuny (Litwa) oraz Dołni Cziflik (Buł-
garia). 

Współpraca między gminami wpisuje się 
w europejski proces integracji, promując 
atmosferę otwartości, wymiany i wzajem-
nego zrozumienia oraz przyczynia się do 
szerzenia postawy obywatelskiej w Europie. 

WIZYTA GMIN PARTNERSKICH 
W IZABELINIE

Gminy współpracują na zasadzie 
partnerstwa i dobrowolności. 

Współpraca ma na celu m.in. wymia-
nę doświadczeń dotyczących funk-
cjonowania samorządu lokalnego,  
podejmowanie wspólnych działań 
wpływających na rozwój gmin part-
nerskich, wymianę młodzieży i jej 
udział w konkursach międzynaro-
dowych, czy prezentowanie tradycji 
i dorobku kulturalnego. 

K. Wojtak

PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA ROZPOCZĘTA!

Mamy bardzo pozytywne wiado-
mości ze starostwa warszaw-

sko-zachodniego w Ożarowie Ma-
zowieckiem. W dniu 11 październi-
ka 2018r. została podpisana przez 
Zarząd Dróg Powiatowych umo-
wa z firmą Benevento na realiza-
cję przebudowy powiatowej ulicy 
Sienkiewicza w Izabelinie B. 

Zakresem prac polegających na wyko-
naniu nakładki asfaltowej jezdni oraz 
przebudowy chodnika objęty został od-
cinek ulicy Sienkiewicza  od ul. 3 Maja 
do ul. Jana Kazimierza. 

Koszt realizacji zadania wynosi 1 642 
276,07 zł brutto.  ZDP przekazał Wy-
konawcy plac budowy w dniu 16 paź-

dziernika na okres do 30 listopada 
2018 r., kiedy to upływa termin końco-
wy realizacji zadania. 

Zgodnie z uzyskanymi informacjami 
Starosta warszawski-zachodni i Zarząd 
Dróg Powiatowych planują także wy-
konanie bardzo potrzebnego dla naszej 
gminy ronda u zbiegu Sienkiewicza i 3 
Maja oraz odwodnienie ul. Sienkiewi-
cza. Zadania te mają zostać zrealizo-
wane w 2019 r. Gmina Izabelin party-
cypuje w kosztach realizacji wszystkich 
wymienionych powyżej zadań realizo-
wanych przez powiat pokrywając 50% 
kosztów ich realizacji. 

Informujemy zarazem, iż przygotowa-
nia do rozpoczęcia prac związanych 

z budową  4 zatoczek na 12 miejsc 
parkingowych przy ulicy Poznańskiej, 
położenia nakładek na ulicy Boiskowej 
(385 m), jak również zniszczonych od-
cinków ul. Czarnieckiego (225 m), Naf-
towej (80 m) oraz Poznańskiej (77 m) 
dobiegły końca.

Wykonawcy pojawią się na placach bu-
dów jeszcze w październiku by zakoń-
czyć prace w listopadzie.

Jesteśmy przekonani, że inwestycje 
te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom 
Mieszkańców i istotnie poprawią pa-
rametry bezpieczeństwa na drogach 
w naszej gminie. 

Ryszard Haczek
Zastępca Wójta Gminy Izabelin



6

Z ŻYCIA GMINY

Fundacja Zmysłosfera, dzięki po-
zyskanej dotacji z środków Powia-
tu Warszawskiego-Zachodniego, 
zrealizowała cykl 6 warsztatów dla 
dzieci w wieku 1-3 lata pt. „Sen-
soryczne Figle”. Tematyka zajęć 
była różnorodna - poznawaliśmy 
kolory, zwierzęta, kształty, warzywa 
i owoce. Każde warsztaty  wszech-

stronnie stymulowały rozwój dzieci, pobudzały zmysły, były 
wesołe i odkrywcze. W myśl zasady „Brudne dziecko - szczę-
śliwe dziecko”, nie baliśmy się wody, błota, farb, czy mąki. Na 
zajęciach wykorzystywaliśmy naturalne produkty codzienne-
go użytku, zachęcając uczestników do kreatywnej zabawy 
i twórczego poznawania świata. 

Dziękujemy za udział w warsztatach!
Fundacja Zmysłosfera

fundacja

Mamo, Tato!

Szukasz miejsca, które zapewni Twojemu dziecku bez-
pieczeństwo, opiekę i wszechstronny rozwój?

Dołącz do nas! Już od stycznia zapraszamy do nowo 
powstałej dziennej opieki dla dzieci  w wieku 1-3 lata, 
prowadzonej przez Fundację Zmysłosfera. Od ponad 
roku organizujemy warsztaty sensoryczne dla dzieci 
w naszej Gminie, znamy ich potrzeby i potencjał. Dla-
tego tworzymy miejsce nastawione na stymulowanie, 
tworzenie i odkrywanie.

W naszej Gminie do tej pory nie było 
takiego miejsca!

Zaufało nam już wielu rodziców, 
zaufaj nam i Ty!

Zapraszamy do kontaktu:

Fundacja Zmysłosfera: 509 386 093, 504 004 045

fundacja

NAUKA GRY NA SKRZYPCACH 
w Centrum Kultury Izabelin

Zajęcia prowadzi studentka 
Uniwersytetu Muzycznego 

im. F. Chopina w Warszawie

Informacje i zapisy: 
sekretariat CKI tel. 22 752 68 00 

pon. - pt. w godzinach 13.00-19.00 JESIENNY RAJD ROWEROWY
W sobotę 20 października, pomimo pochmurnej pogody, odbył się 
JESIENNY Rajd Rowerowy szlakami Puszczy Kampinoskiej. W sym-
patycznej atmosferze rowerzyści wyjechali na dwie trasy 17 i 35 km. 
Nie straszne były piaszczyste odcinki, mokre liście, podjazdy czy zjaz-
dy z górki, takie trudy tylko dodawały chęci i wpływały pozytywnie 
na integrację grup. Całości towarzyszył jesienny krajobraz z piękny-
mi różnokolorowymi liśćmi. Po prawie 3 godzinach wycieczki wszyscy 
spotkaliśmy się na boiska sportowych w Laskach, gdzie można było 
ogrzać się przy ognisku, upiec smaczną kiełbaskę i wypić gorącą 
herbatę. 
W pierwszym JESIENNYM Rajdzie Rowerowym wzięło udział ponad 
60 osób.

GOSiR Izabelin składa serdeczne podziękowania dla partnerów 
i sponsorów imprezy m.in. dla Carrefour ul. Matejki 26.

DZIĘKUJEMY wolontariuszom: Agnieszce, Ewie, Edwardowi, Kubie 
i Mikołajowi za pomoc oraz wszystkim uczestnikom za wytrwałość, 
pozytywną energię oraz dobry humor.

Do zobaczenia na kolejnych sportowo-rekreacyjnych imprezach!
Fotorelacja z wydarzenia na stronie gosir.izabelin.pl

B. Bieńkowska
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RAJD 424 DRUŻYNY HARCERSKIEJ „PUSZCZA” 
DO OJCOWA

W dniach 12-14 X harcerze z Dru-
żyny Puszcza odbyli rajd do 

Ojcowskiego Parku Narodowego. Ce-
lem była integracja drużyny i pozna-
nie OPN. 

Drużyna, pod komendą dh Jarosława Chor-
mańskiego i w asyście dh Bartosza  Groh-
mana udała się do Jaskini Wierzchowskiej. 
Harcerze dowiedzieli się, kto zamieszkiwał 
jaskinię i jak żyli ludzie pierwotni. Były też 
wiszące nietoperze. Następnie Drużyna 
powędrowała do Doliny Będkowskiej, do 
źródełka Będkówki. Następnie do Iglicy 

i do wodospadu.  Pod Masywem Sokolicy, 
harcerze mieli doszukać się jak największej 
liczby skojarzeń  z Sokolicą.  Drużyna dalej 
udała się do Dolinki Kobylańskiej. Tam po-
dziwialiśmy strumyk Kobylankę i formacje 
skalne. Dotarliśmy też do kapliczki z 1914 r. 
W ośrodku w Korzkwi, czekała niespodzian-
ka: warsztaty robienia pizzy. Później harce-
rze udali się do zamku nieopodal. W nocnej 
scenerii uroczyście i obrzędowo drużyna 
rozpoczęła Rajd, a zastępy  otrzymały za-
szyfrowane zadania rajdowe. 

W sobotę, harcerze udali się do zamku 
w Pieskowej Skale. Poznali najciekawsze 
eksponaty. Odkrywali skrytki w meblach, 
szukali dziurki od klucza w starych szafach 
i dowiedzieli się jakim cennym meblem było 
kiedyś biurko. Następnie powędrowaliśmy 
pod Maczugę Herkulesa. Tam harcerze mieli 
dokonać pomiarów Maczugi. Potem drużyna 
udała się do Grodziska, do pustelni bł. Sa-
lomei. Harcerze zwiedzili Kaplicę św. Józefa 
na wodzie. Drużyna wdrapała się do ruin 
zamku w Ojcowie. Zobaczyliśmy wykutą 
w skale studnię i bramę wjazdową. Po zej-

ściu z zamku zaplanowano postój. Pieczone 
kiełbaski smakowały wybornie. Potem ru-
szyliśmy do Groty Łokietka. Po długiej wspi-
naczce drużyna dotarła do celu. Harcerze 
wysłuchali legendy o Łokietku. Z Groty dro-
ga powrotna wiodła do Bramy Krakowskiej. 
Harcerze podziwiali formacje skalne a idąc 
wzdłuż Doliny Prądnika zobaczyli Rękawicę 
i Krowią Grotę. Podziwialiśmy też Igłę De-
otymy. Wieczorem, przy ognisku drużyna 
omówiła zadania rajdowe. Wszystkie zosta-
ły zaliczone. Były gawędy i piosenki. 

Trzeciego dnia raj-
du drużyna udała się 
do Parku Kościuszki 
w Katowicach, gdzie 
przeszliśmy pod wieżę 
spadochronową. Dh 
Bartek opowiedział 
historię bohaterskiej 
obrony wieży w 1939 
r. Harcerze usłyszeli 
o postawach swoich 

rówieśników i ich tragicznym losie. Następ-
nie drużyna podziwiała Pomnik Harcerzy 
Września 1939. Autorem pomnika jest prof. 
Zygmunt Brachmański. Harcerze analizowa-
li cechy postaci i zapoznali się z umieszczo-
ną na pomniku inskrypcją. Dalej udaliśmy 
się do Siewierza pod ruiny zamku. Harce-
rze poznali budowę zamku zbudowanego 
na bagnach na sztucznym nasypie. Szukali 
śladów fosy i mostu zwodzonego. Po dro-
dze harcerze wysłuchali opowieści o zamku 
w Będzinie oraz o zamku w Olsztynie.    

Pod koniec dh Bartek podsumował kolejne 
punkty rajdu. Podczas rajdu harcerze poko-
nali dystans ponad 30 km. Rajd był okazją 
nie tylko do integracji, ale i do poznania 
przyrody, historii i zabytków okolic Ojcowa. 
Rajd wpisuje się w cykl poznawania przez 
harcerzy polskich parków narodowych. 

Oprac. Bartosz Grohman, 
Jarosław Chormański
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XLI SESJA RADY GMINY IZABELIN

W dniu 15.10.2018 r.  odbyła się XLI sesja Rady Gminy 
Izabelin. Sesję otworzyła, porządek obrad i proto-

kół z poprzedniej sesji Rady Gminy przyjęła przewodnicząca 
Grażyna Zielińska. Sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy 
w okresie między sesjami złożyli przewodniczący poszczegól-
nych komisji, a informację o pracy Urzędu Gminy i Wójta mię-
dzy sesjami złożył Witold Malarowski. Była też ocena sytuacji 
finansowej gminy Izabelin w latach 2010-2018 wraz z uprosz-
czoną prognozą finansową do roku 2030.

Nie zabrakło informacji Przewodniczącej Rady Gminy Izabelin dotyczą-
cej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2017 i na koniec kadencji 
oraz informacja Wójta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 
rok 2017. Radni podjęli następujące uchwały: 

* uchwała XLI/371/18 (9 za, 0 przeciw, 3 wstrzymało się) w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2018-
2026.

*  uchwała XLI/372/18 (8 za, 0 przeciw, 4 wstrzymało się) w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Izabelin.  

* uchwała XLI/373/18  (12 za jednogłośnie, 0 przeciw, 0 wstrzymało 
się) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/127/2016  Rady Gminy Izabelin 
z dnia 25 maja 2016 r. 

* uchwała XLI/374/18 (12 za jednogłośnie, 0 przeciw, 0 wstrzymało 
się) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/128/16  Rady Gminy Izabelin 
z dnia 25 maja 2016 r. Gmina Izabelin otrzyma dotacje od Powiatu War-
szawskiego Zachodniego na budowę sygnalizacji świetlnej przy skrzy-
żowaniu ul. Partyzantów z drogą powiatową nr 4130W ( ul. 3 Maja) 
w Laskach.

* uchwała XLI/375/18  (11, 0 przeciw, 1 wstrzymał się) zmieniającej 
uchwałę Rady Gminy Izabelin w sprawie „Zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, 
Etap I”.

* uchwała XLI/376/18 (11 za jednogłośnie, 0 przeciw, 0 wstrzymało 
się) w sprawie Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Izabe-
lin. Wprowadzenie programu ma na celu poprawę jakości powietrza 
atmosferycznego w Gminie. Program jest również zwróceniem uwagi 
na problem niskiej emisji na terenie gminy oraz utworzenie działań na-
prawczych. Gmina Izabelin znajduje się w otulinie Kampinoskiego Par-
ku Narodowego i głównym celem jest dbałość o środowisko naturalne. 
Plan działań naprawczych w gminie ma na celu obniżenie niskiej emisji 
(redukcji emisji). Zadania te są kontynuacją zadań rozpoczętych w po-
przednich latach m.in. zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/292/17 Rady Gminy 
Izabelin z dnia 13 grudnia 2017 r., która wprowadza gminny program 
polegający na trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne. Gmina 
Izabelin podjęła również działania w celu  ograniczenia emisji liniowej 
oraz  rozwój ścieżek rowerowych.

Celem regulacji zawartej w niniejszym projekcie uchwały jest stworze-
nie  zachęcających warunków otrzymania dofinansowania ze źródeł ze-
wnętrznych m.in.:  WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz inne fundusze europejskie  
w perspektywie lat 2018-2024. Pozyskane środki zewnętrze  wpłyną na 
poprawę jakości powietrza m.in. zmianę ogrzewania na proekologiczne, 
termomodernizację budynków, instalację odnawialnych źródeł energii, 
edukację ekologiczną mieszkańców, kontrolę palenisk, montaż czujni-
ków powietrza oraz informację o jakości powietrza.

Program jest spójny z obowiązującą Uchwałą NR 162/17  Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 roku w sprawie 
wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń 
i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie 
paliw.

* uchwała XLI/377/18  (11 za jednogłośnie, 0 przeciw, 0 wstrzymało 
się) w sprawie Planu walki z ubóstwem energetycznym w Gminie Izabe-
lin. Zarówno na terenie całego kraju, jak i w Gminie Izabelin występuje 
problem ubóstwa energetycznego, w którym niektóre gospodarstwa 
domowe nie mogą sobie pozwolić na zakup energii lub usługi ener-
getyczne, w celu zapewnienia podstawowych, codziennych potrzeb: 
ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia. Jednocześnie niektóre gospodar-
stwa domowe nie mają możliwości wykonania niezbędnych inwestycji 
zakupu lub modernizacji systemów grzewczych. Celem gminy Izabelin 
na lata 2018-2023 jest poprawa jakości życia na terenie gminy poprzez 
niwelowanie wpływu negatywnych skutków ubóstwa energetycznego 
na życie mieszkańców. Program będzie realizowany na wielu płaszczy-
znach. Poprzez realizację zadań inwestycyjnych poprawiających termo-
modernizację, czyli przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie zapo-
trzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym 
np. poprzez wymianę instalacji, etc., ale również wsparcie o charakterze 
finansowym w pokrywaniu bieżących wydatków na energię i edukacja 
ekologiczna zagrożonych gospodarstw. Kluczowe zatem będzie zaan-
gażowanie lokalnych instytucji – ośrodków pomocy społecznej, placó-
wek oświatowych i kulturalnych. Problemem są środki na finansowanie 
przedmiotowych inwestycji oprócz środków własnych gminy, gmina 
będzie ubiegać się  o środki  unijne, krajowe oraz środki z WFOŚiGW 
w Warszawie. Dokument Planu walki z ubóstwem energetycznym dla 
gminy Izabelin został przedstawiony i zatwierdzony na Komisji Bezpie-
czeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.

* uchwała XLI/378/18  (11 za jednogłośnie, 0 przeciw, 0 wstrzymało 
się) w sprawie zmian w Statucie Gminy Izabelin.

* uchwała XLI/379/18 (11 za jednogłośnie, 0 przeciw, 0 wstrzymało 
się) w sprawie zatwierdzenia i realizacji 3-letniego Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny w gminie Izabelin na lata 2018-2020. Ustawa z dnia 
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
( Dz. U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm.) w art. 176 – 179 szczegółowo 
określa zadania gminy w zakresie wspierania rodziny. W artykule 176 
w.w ustawy przedstawione są zadania własne gminy, do których nale-
ży zapisane w punkcie 1 „opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych 
programów wspierania rodziny”. Artykuł 179 natomiast mówi: w ust. 
1: „W terminie do dnia 31 marca każdego roku wójt składa radzie gmi-
ny roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 
oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań.” oraz w ust. 2: 
„Rada gminy, biorąc pod uwagę potrzeby o których mowa w ust. 1, 
uchwala gminne programy wspierania rodziny. Zadaniem programu 
wspierania rodziny jest zapobieganie dysfunkcji rodziny poprzez tworze-
nie systemu wspomagającego rodzinę, dzieci i młodzież, w taki sposób, 
aby była w stanie samodzielnie zmierzyć się z własnymi problemami. 
Skuteczność programu zapobiegającemu  dysfunkcji rodziny zapewnia 
zaangażowanie wszystkich instytucji, które wspierają rodzinę. Najistot-
niejszą kwestią jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dla 
dzieci i młodzieży w taki sposób, aby zapobiegać powielaniu nieprawi-
dłowych wzorców w przyszłości. Źródłem finansowania Gminnego Pro-
gramu Wspierania Rodziny w Gminie Izabelin są środki własne gminy.

* uchwała XLI/380/18   (11 za jednogłośnie, 0 przeciw, 0 wstrzymało 
się) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy 
Izabelin na lata 2018-2023. Ustawa z dnia 20 lipca 2005 roku o przeciw-
działaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390) w art. 6 ust.1 
wskazuje, że zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorzą-
du terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz.163, z późn. 
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zm.) lub ustawy z dnia 26 października  1982r. o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1286). Artykuł 
6 ust. 2 pkt.1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie stanowi, 
że do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminne-
go systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym opracowanie 
i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Program ma stanowić podsta-
wę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji, które będą 
podejmowane w ramach gminnego systemu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. Dokument wyznacza cele i działania, których wdrożenie po-
winno w znaczny sposób przyczynić się do zniwelowania problemu prze-
mocy w rodzinie w gminie oraz zminimalizować jego skutki. Źródłem 
finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie  oraz Ochrony Ofiar  Przemocy w Rodzinie  dla Gminy Izabelin na lata 
2018-2023 są środki własne gminy.

* uchwała XLI/381/18  (11 za jednogłośnie, 0 przeciw, 0 wstrzymało 
się) w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 
szkolny 2017/2018 Gminy Izabelin. 

* uchwała XLI/382/18  (11 za jednogłośnie, 0 przeciw, 0 wstrzymało 
się) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Izabelin z organi-
zacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019.

* uchwała XLI/383/18   (11 za jednogłośnie, 0 przeciw, 0 wstrzymało 
się) w sprawie przyjęcia protokółu kontroli Komisji Rewizyjnej.

* uchwała XLI/384/18  (7 za, 3 przeciw, 1 wstrzymał się) w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Zrównoważonego  Rozwoju  
Gminy Izabelin za lata 2016 – 2030.

IM

INTERWENCJE 
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

w gminie Izabelin we wrześniu 2018

Ochotnicze Straże Pożarne w Izabelinie i Laskach 
interweniowały czternaście razy na terenie gminy 

we wrześniu br. Na szczęście nie były to groźne pożary, 
a inne zdarzenia. 

Nie było również osób poszkodowanych. Dwukrotnie udzielono 
pomocy gminom ościennym tj. w Łomiankach przy pożarze 
lakierni oraz w Klaudynie (gmina Stare Babice), gdzie zdjęto 
gołębia zaplątanego w koronie drzewa. W pięciu przypadkach tj. 
na terenie gminy w Opaleniu, jednostce wojskowej w Izabelinie, 
dwukrotnie w przedszkolu gminnym w Izabelinie, w szkole 
podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja usunięto zagrożenia, 
które stwarzały agresywnie zachowujące się owady. Również 
w czterech przypadkach usunięto zagrożenie, jakie stwarzały 
powalone lub niebezpiecznie pochylone drzewa w Truskawiu przy 
ul. Skibińskiego, w Izabelinie przy ul. Matejki, Siemiradzkiego, 
w Hornówku przy ul. Sosnowej. Groźny pożar powstał w dniu 
15 września br. w Hornówku przy ul. Rolnej 35, w budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym. Zniszczeniu uległ pokój sypialny. 
W akcji gaśniczej brały udział cztery zastępy gminnych jednostek 
OSP z Izabelina i Lasek. Przybyłe dwa zastępy Państwowej Straży 
Pożarnej już nie wchodziły do akcji.

mgr inż. Edward Gierski 
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

SŁUCHACZE UTW NA ZAMKU KRÓLEWSKIM

W słoneczną październikową środę (17. 10. 2018 r.) słu-
chacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku wybrali się na 

lekcję muzealną do Zamku Królewskiego w Warszawie. 

Wykład pt. „Topkapi – pałac z 1001 nocy” poprowadziła pani kustosz Be-
ata Artymowska, a odbył się on w klimatycznej sali w Pałacu pod Blachą, 
pod skrzydłem Zamku Królewskiego mieszczącym Bibliotekę Królewską. 
Pomieszczenie to odnaleziono przez przypadek w latach 60-tych pod-
czas prac wykopaliskowych. 

W środku były rzeźby postaci naturalnych rozmiarów, nieznanego po-
chodzenia. Naukowcy domyślają się, że wywodzą się z któregoś z war-
szawskich pałaców przebudowywanych pod koniec XVIII wieku lub na 

początku XIX. Sala nie jest udostępniona normalnie dla turystów. Cza-
sem organizowane są w niej wykłady - np. podczas tegorocznej Nocy 
Muzeów.

Podczas prelekcji dowiedzieliśmy się wiele ciekawych informacji o archi-
tekturze pałacu Topkapi, życiu i zasadach panujących na dworze suł-
tana, etykiecie dworskiej, pałacowej szkole czy normach społecznych. 
Była też prezentacja slajdów, która wzmocniła przekaz słowny. Po wy-
kładzie spora część seniorów udała się na jesienny spacer po Starówce. 
Kolejna wizyta na zamku już w listopadzie br. Serdecznie zachęcamy do 
skorzystania z oferty UTW.

IM, fot. J. Marciniak
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III FESTIWAL NATURA KULTURA MEDIA 
Tegoroczny III Festiwal NATURA 

KULTURA MEDIA im. Ryszarda Ka-
puścińskiego odbył się w dniach 11-14 
października w Centrum Kultury Izabe-
lin, siedzibie Kampinoskiego Parku Na-
rodowego i Wydziale Dziennikarstwa, 
Informacji i Bibliologii UW. Obfitował 
w bogaty program literacki, filmowy 
i muzyczny. Przybyło wielu gości z Iza-
belina, Warszawy oraz z zagranicy m.in. 
z Kanady, Niemiec, Czech i Litwy.

Ryszard Kapuściński pozostawił po sobie spu-
ściznę - wiele wspaniałych książek, których 
wybrane fragmenty czytali gościom aktorzy: 
Sławomira Łozińska, Maja Komorowska, 
Andrzej Mastalerz, Jolanta Olszewska 
i Jerzy Stuhr.

Galę otwarcia i zamknięcia festiwalu prowadzi-
ła Kamila Kamińska.

Goście uczestniczyli w spotkaniach z repor-
terami – Cezarym Łazarewiczem, lau-
reatem Nagrody Nike za książkę „Żeby nie 
było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka”; 
Thomasem Orchowskim, autorem książki 
„Rzeź na Tarbalaşi. Opowieść o nowej Tur-
cji”; Ewą Wanat „Deutsche nasz. Reportaże 
berlińskie”; Jarosławem Mikołajewskim 
– autorem m.in. książek „Terremoto”, „Wielki 
przypływ”; Markiem Kusibą – „Kapuściński 
z daleka i z bliska”; Markiem Szymania-
kiem – „Urobieni”; Olgą Gitkiewicz – „Nie 
hańbi”; Mirosławem Ikonowiczem – „Po-
hulanka” - jej fragmenty czytał Piotr Nerlew-
ski.  Rozmawiano o książkach autorów. Można 
było otrzymać ich autografy.   

Bardzo duże zainteresowanie wzbudziły filmy 
dokumentalne: „Ethopiques. Muzyka Duszy” 
w reżyserii Macieja Bochniaka; „Granice 
pracy” Apoleny Rychlikowej; „Tu się żyje” 
Kingi Dębskiej; „Ślimaki” i „Najbrzydszy sa-
mochód świata” Grzegorza Szymaniaka; 

„Over the limit” Marty Prus. Po projekcjach 
odbywały się spotkania z ich twórcami.

W siedzibie KPN prezentowano filmy przyrod-
nicze Włodzimierza Puchalskiego, „Spa-
cer” Krzysztofa Sokoła oraz film „Ślady II 
wojny światowej w Kampinosie” zrealizowany 
przez uczniów Szkoły Podstawowej im. płka 
Stanisława Królickiego w Izabelinie – Dawi-
da Gochnio, Bartosza Rychlika i Toma-
sza Mendla. Ich film obejrzało ponad 130 
uczniów naszej szkoły. 

Uczniowie uczestniczyli też w spotkaniu z Bo-
żeną Dudko, która pełniła funkcję sekretarza 
Ryszarda Kapuścińskiego. Młodzież poznała 
wiele ciekawostek o „cesarzu reportażu”. 

Prawdziwą gratką dla uczestników festiwalu 
był przedpremierowy pokaz filmu „Jeszcze 
dzień życia” w reżyserii Raula de la Fu-
ente i Damiana Nenowa, który powstał na 
podstawie książki Ryszarda Kapuścińskiego 
o tym samym tytule. Film stanowi połączenie 
animacji z dokumentem. Światowa premiera 
odbyła się na tegorocznym festiwalu w Can-
nes. Do polskich kin film trafi w listopadzie. 

Dyskutowano także o roli mediów we 
współczesnym świecie. W debacie na 
ten temat wzięli udział prof. Janusz 
Adamowski, amb. Jerzy Nowak, amb. 
Krzysztof Mroziewicz, red. Stanisław 
Zawiśliński, red. Mariusz Ziomecki oraz 
studenci UW. 

Goście festiwalu z uwagą słuchali ciekawej wy-
miany poglądów w ramach bloku „Skrywane 
oblicza pracy”, w której wzięli udział: Marek 
Szymaniak, Olga Gitkiewicz i czeska doku-
mentalistka Apolena Rychlikowa. Porusza-
no m.in. temat granic ludzkiej wytrzymałości 
w wykonywaniu z trudem zdobytej pracy. 

Grupa studentów Wydziału Dziennikar-
stwa, Informacji i Bibliologii UW i Wy-
działu Komunikacji Uniwersytetu Wileń-

skiego opowiedziała o realizacji 
zbioru reportaży „Być Polakiem na 
Litwie”. Fragmenty książki prze-
czytali: Malwina Żuchniewicz 
i Dominik Szuldych.
Goście obejrzeli plenerową ekspo-
zycję zdjęć pt. „Wilno, jakiego nie 
znacie”.

Prawdziwy kunszt fotografii można 
było podziwiać oglądając w siedzi-
bie KPN wystawę „Bez retuszu” 
autorstwa znanego fotografika 

Krzysztofa Wojciewskiego.

Tradycyjnie wręczono nagrodę „Nadzieja me-
diów” dla utalentowanego młodego dziennika-
rza. Otrzymał ją Antoni Rokicki.

Oprawę muzyczną festiwalu zapewnił zespół 
„Czerwony Tulipan” urzekając publiczność 
koncertem „Wszystkich ludzi kocham” w stylu 
poetyckim i kabaretowym, a Danuta Stan-
kiewicz śpiewająco zamknęła festiwal recita-
lem „Piosenka bez granic”.

Spotkania z gośćmi festiwalu prowadzi-
li: prof. Wawrzyniec Konarski, Magdalena Gon-
tarek, Piotr Radecki, Rafał Hetman, Magdalena 
Bojanowska, Stanisław Zawiśliński, Piotr Fidler, 
Konrad J. Zarębski, Maryla Łukasińska, Karoli-
na Chojnacka, Jakub Banasik, Antoni Rokicki 
i Daria Kuźniecow-Dudko.

III festiwal NATURA KULTURA MEDIA im. 
Ryszarda Kapuścińskiego odbył się dzięki 
wsparciu i życzliwości wielu osób. Szczegól-
ne podziękowania należą się przede wszyst-
kim Państwu:

Witoldowi Malarowskiemu – wójtowi Gmi-
ny Izabelin i władzom Gminy Izabelin, Ja-
nowi Żychlińskiemu – staroście i władzom 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Mi-
rosławowi Markowskiemu – dyrektorowi 
KPN, Bogusławowi Górce, Lechowi Skibiń-
skiemu, Elżbiecie Szymańskiej, Andrzejowi 
Bartkowskiemu, Zofii i Tomaszowi Ziemnia-
kom z restauracji Kampinówka, Partnerom, 
Sponsorom, Wydziałowi Dziennikarstwa, 

Jerzy Stuhr czyta "Cesarza"

Maja Komorowska
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Z ŻYCIA GMINY

BARDZO DOBRE PERSPEKTYWY FINANSOWE GMINY IZABELIN do 2030 roku

Gmina Izabelin w mijającej kadencji przyspieszyła tempo 
swego rozwoju, co było możliwe dzięki poprawie jej kon-

dycji finansowej. 

Zrealizowano dzięki temu szereg bardzo potrzebnych inwestycji, wśród 
których za szczególnie potrzebne dla naszej społeczności uznajemy:

• wejście do 1 strefy biletowej;
• wybudowanie nowego budynku przychodni zdrowia;
• dobudowanie auli w przedszkolu gminnym w Laskach;
• przebudowanie i położenie nakładek bitumicznych na po-
nad 10 kilometrach dróg;
• pozyskanie ponad 20 mln zł dofinansowań do projektów 
gminnych;
• wybudowanie ścieżki rowerowej od Mościsk do Truskawia;
• zbudowanie kolejnych kilometrów sieci kanalizacyjnej i wo-
dociągowej przez gminę i spółkę Mokre Łąki;
• nabycie 2 budynków: budynek socjalny przy ul. Chabrowej 
4 w Mościskach  oraz budynek na potrzeby kulturalno- oświa-
towo- rekreacyjne przy ul. Matejki 25, celem zwiększenia  
możliwości lokalowych Centrum Kultury Izabelin;
• zwiększenie o 6,65 ha stanu posiadania nieruchomości 
przez gminę;
• doposażenie i rozbudowa placów zabaw dla dzieci, boisk 
i siłowni terenowych w sołectwach;
• powstanie Rewiru Dzielnicowych oraz rozpoczęcie przez Komendę 
Stołeczną Policji projektu budowy posterunku policji, który będziemy 
współfinansować;
• doposażenie straży pożarnej (lekki samochód terenowy i inne urzą-
dzenia).

W trakcie realizacji są obecnie:

• współfinansowana przez gminę modernizacja powiatowej ulicy Sien-
kiewicza realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych;
• budowa boiska z bieżnią przy dużej szkole w Izabelinie; 
• przebudowa ul. Matejki w Izabelinie C;

• budowa miejsc parkingowych przy ulicy Poznańskiej w Laskach;
• modernizacja boiska w Sierakowie;
• wdrożenie systemu komunikacji z mieszkańcami „Mieszk@niec”;
• rozbudowa sieci wod-kan na terenie Mościsk, Lasek, Hornówka, Tru-
skawia, a wkótce Izabelina C i Izabelina B.

Zdobyliśmy także jako gmina tytuł Samorządowego Lidera Edukacji 
w 2017 roku, co było możliwe dzięki dużym nakładom na oświatę i suk-
cesom naszych uczniów osiąganym dzięki wysokiemu poziomowi kadry 
nauczycielskiej.

Mając na uwadze przygotowania do prac budżetowych i aktualizacji 
planu inwestycyjnego gminy bardzo istotne dla oceny szans dalszego 
rozwoju i zarazem realizowania strategii rozwoju gminy było dokonanie 
ocen sytuacji i potencjału finansowego gminy Izabelin wraz z szacun-
kową prognozą budżetu na najbliższe lata, aż po rok 2030.  W związku 
z powyższym zwrócono się do dr Jacka Sieraka ze Szkoły Głównej Han-
dlowej w Warszawie o opracowanie stosownej analizy i projekcji.

W efekcie pracy dr Jacka Sieraka powstały 2 dokumenty:

1. OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY IZABELIN LATA 2010-2018 
Z SZACUNKOWĄ PROGNOZĄ BUDŻETU NA OKRES 2019-2030” – ra-
port;

2. SYTUACJA FINANSOWA GMINY IZABELIN - LATA 
2010-2018. OCENA WŁASNEGO POTENCJAŁU FINAN-
SOWEGO GMINY DO 2030 R.- prezentacja. 

Dokumenty te  zostały przedstawione radnym gminy Iza-
belin na sesji w dniu 15 października. Uznając ich istot-
ność dla wiedzy mieszkańców o kondycji naszej gminy 
udostępniamy je także całej społeczności w załączeniu 
poniżej. Zachęcamy do tej bardzo ciekawej lektury.

tekst opublikowany na: 

www.gmina.izabelin.pl/17,aktualnosci?tresc=3613

Informacji i Bibliologii UW.

Dobrym duchem festiwalu była jego Rada 
Programowa w składzie: Stanisław Za-
wiśliński (przewodniczący), Maryla 
Łukasińska, Piotr Radecki i Konrad J. 
Zarębski.
W imieniu dyrekcji Centrum Kultury Iza-
belin bardzo serdecznie dziękuję Radzie 
za zaangażowanie i kultywowanie pamięci 
o Ryszardzie Kapuścińskim, jego twórczości 
i związkach z Izabelinem. „Cesarz repor-
tażu” wciąż jest ważnym punktem odnie-
sienia dla wielu dziennikarzy i miłośników 

literatury faktu, co widać nie tylko podczas 
kolejnych edycji festiwalu, ale także na 
rozmaitych imprezach na świecie. Dzięki 
członkom Rady, tu w Izabelinie, możemy co 
roku uczestniczyć w prawdziwej uczcie dla 
ducha.

Do zobaczenia na kolejnym – IV Festiwa-
lu NATURA KULTURA MEDIA im. Ryszarda 
Kapuścińskiego w październiku 2019 roku. 

Daria Kuźniecow-Dudko
wicedyrektor Centrum Kultury Izabelin

fot. Krzysztof Wojciewski

Własny  potencjał inwestycyjny gminy
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KULTURA

VII WARSZAWSKIE 
DNI SUZUKI

W dniach 13-14 października 
odbyły się w Centrum Kultury 

Izabelin VII Warszawskie Dni Suzuki. 

Już od pięciu lat dzieci uczące się gry na 
skrzypcach i wiolonczeli metodą SUZUKI 
spotykają się raz do roku właśnie w CKI. 
Część zajęć odbywa się także w gościnnych 
progach szkoły przy ul. Wojska Polskiego. 
Piękne otoczenie i dobre warunki sprawiają, 
że mali skrzypkowie i wiolonczeliści zagrzali 
u nas miejsce na dłużej.

Metoda Suzuki to metoda uczenia głów-
nie małych dzieci gry na instrumentach 
muzycznych na zasadzie naśladownictwa, 
stworzona przez japońskiego skrzypka Shi-
nichi Suzuki w latach 40–50. XX w. Począt-
kowo metodą tą uczono gry na skrzypcach, 
potem rozszerzono ją na inne instrumenty 
m.in. fortepian, wiolonczelę czy flet po-
przeczny, a nawet trąbkę.

Shinichi Suzuki stworzył cały system meto-
dyczno-filozoficzny, który opisał w książce 
„Karmieni miłością”. Idea jego metody spro-
wadza się do otoczenia troską i miłością dzie-
ci od najmłodszego wieku, kiedy to osiągają 
one najszybsze efekty pracy poprzez naśla-
dowanie rodziców czy nauczyciela. Metodą 
Suzuki można nauczyć grać każde dziecko, 
nie tylko szczególnie uzdolnione. Tak wcze-
sne rozpoczęcie nauki gry wpływa na rozwój 
dziecka i jego wrażliwość na piękno. Często 
odbywają się zbiorowe pokazy gry na skrzyp-
cach, w których uczestniczy równocześnie 
kilkudziesięciu małych wykonawców.

Tegoroczne warsztaty prowadzili nauczyciele 
z całej Polski oraz jeden nauczyciel z Danii. 
Jak zwykle odbył się otwarty dla publiczno-
ści koncert dzieci. W programie usłyszeliśmy 
znane i lubiane utwory z repertuaru muzyki 
klasycznej, folkowej i rozrywkowej.

Cieszymy się, że jako Centrum Kultury Izabe-
lin także przyczyniamy się do rozwoju mło-
dych ludzi – kto wie, może przyszłych filhar-
moników, a może po prostu osób wrażliwych 
na piękno.

Karolina Dubaniewicz
fot.  archiwum organizatora

TURNIEJ MULTIMEDIALNY 
NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 16 października br. w Centrum 
Kultury Izabelin odbył się multi-

medialny turniej historyczny związany 
ze 100-leciem Niepodległości  Polski. 
Do wspólnej zabawy zostali zaproszeni 
uczniowie i nauczyciele  ze Szkoły Pod-
stawowej w Izabelinie.  

Była to jedna z wielu imprez, które jednost-
ki gminne (m.in. Centrum Kultury Izabelin, 
izabelińskie szkoły i przedszkola, Gmina Iza-
belin, Grupa Kampinos AK, Fundacja Przyja-
ciele Alego) zorganizowały, by uczcić wolną 
Polskę. 

Nauczyciele przygotowali 21 pytań testo-
wych związanych z powyższym tematem, 
a 16 uczniów siedzących na scenie dawało 
odpowiedzi na tabletach.  Młodych graczy 

dopingowali ich koledzy i koleżanki, które 
siedziały na widowni. Emocje były bardzo 
duże, bo punktacja bardzo szybko się zmie-
niała. Trzeba było zachować zimną krew, 
wykazać się dobrą taktyką i niemałą wiedzą. 
Z całej szesnastki wybrano 3 najlepszych 
graczy. Pierwsze miejsce zajął Franciszek 
Mazurek, drugie Wiktor Przepióra, zaś na 
trzecim uplasowała się Eleonora Muszyńska-
-Sulima. Wszyscy grający otrzymali dyplomy 
z podziękowaniem za udział, a trójka najlep-
szych otrzymała też pamiątkowe puchary.  

Serdecznie gratulujemy wygranym !!! Dzię-
kujemy za współpracę Pani Anicie Fieducik 
i Pani  Magdalenie Majdańskiej-Kozak oraz 
nauczycielom historii.

IM, fot. J. Marciniak

NA PIERWSZY ZNAK ... KONCERT L. A. TRIO

Już pierwsze dźwięki tego niezwy-
kłego koncertu, który odbył się 

w Centum Kultury Izabelin 6 paździer-
nika, oczarowały publiczność. Mistrz 
fortepianu jazzowego – Bogdan Ho-
łownia oraz jego równie wybitni ko-
ledzy: kontrabasista Andrzej „Bruner” 
Gulczyński  i perkusista Józef Eliasz 
dali nie tylko popis muzycznej wirtu-
ozerii i erudycji, ale także zachwycili 
fantastycznymi aranżacjami starych 
dobrych szlagierów z lat 30. XX w. 

Tytuł koncertu - Na pierwszy znak - nawiązy-
wał oczywiście do pięknej piosenki Hanki Or-
donówny ze ścieżki dźwiękowej filmu Szpieg 
w masce z 1933 roku. Oprócz tytułowej 
piosenki L. A. Trio podczas koncertu wyko-
nało też inne piękne polskie utwory, takie jak 
m.in. Ada to nie wypada czy Kasztany, które 
tym razem zabrzmiały bardziej amerykań-
sko, a  więc swingowo.

Poza absolutnie fenomenalnym, kilkumi-
nutowym solo perkusyjnym, na scenie nie 
działo się nic poza czystą, piękną muzyką 
– ona obroniła się sama – bez fajerwerków 
i wielkiego show, za to z elegancją i sma-
kiem. Nic dziwnego, że publiczność podzię-
kowała Artystom owacjami na stojąco.

Koncert poprowadził Adam Ferch – zasłu-
żony propagator jazzu, niekwestionowany 
autorytet w tej dziedzinie, współzałożyciel 
Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego.

Był to kolejny już koncert z cyklu Swing na 
Mazowszu. Serdecznie zapraszamy na na-
stępne (więcej informacji wkrótce) – zarów-
no miłośników jazzu, jak również tych, któ-
rzy jeszcze się do tej muzyki nie przekonali. 
Nie taki jazz straszny.

Karolina Dubaniewicz
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FILMY DLA DZIECI

sobota 3 listopada 2018 godz. 11.00
BAŚNIE I BAJKI POLSKIE 
KOPCIUCH, O PSACH I KOTACH, O NIEZWYKŁEJ 
PRZYJAŹNI, O WĘŻOWEJ WDZIĘCZNOŚCI,
różni reżyserzy, wiek b/o, ok. 52 min

sobota 10 listopada 2018 godz. 11.00 
WILK W OWCZEJ SKÓRZE  
reż. A. Galat, M. Wołkow, od 7 lat, 81 min

sobota 17 listopada 2018 godz. 11.00 
RYSIEK LWIE SERCE
reż. M. Sicilia, od 7 lat, 91 min

sobota 24 listopada 2018 godz. 11.00
ROCK DOG. PIES MA GŁOS!
reż.  A. Brannon, od 7 lat, 85 min

FILMY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

piątek 2 listopada 2018 godz. 18.00 
DUSZA I CIAŁO reż. I. Enuedi, od 18 lat, 111 min

sobota 3 listopada 2018 godz. 12.00 
SZTANDAR WOLNOŚCI
film opracowany w 1937 roku przez firmę Falanga, 72 min 

sobota 3 listopada 2018 godz. 16.00 - PREMIERA
ZIMNA WOJNA
reż. P. Pawlikowski, od 15 lat, 89 min

wtorek 6 listopada 2018 godz. 18.00 
IMAGINE reż. A. Jakimowski, od 12 lat, 104 min

piątek 9 listopada 2018 godz. 18.00 – PREMIERA
PITBULL. OSTATNI PIES
reż. W. Pasikowski, od 16 lat, 109 min

sobota 10 listopada 2018 godz.16.00 – kino familijne
BFG. BARDZO FAJNY GIGANT
reż. S. Spielberg, od 7 lat, 112 min

niedziela 11 listopada 2018 godz.12.00 oraz 14.15
POGRZEB MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 
film opracowany w 1934 roku przez m.in. PAT, ZPFK oraz PZPF

wtorek 13 listopada 2018 godz. 18.00
MARSZ PINGWINÓW 2: PRZYGODA NA KRAŃCU ŚWIATA 
reż. L. Jacqut, od 12 lat, 81 min

piątek 16 listopada 2018 godz. 18.00
ZIMNA WOJNA reż. P. Pawlikowski, od 15 lat, 89 min

sobota 17 listopada 2018 godz.16.00 
MAŁY KSIĄŻĘ reż. M. Osborne, od 7 lat, 101 min

wtorek 20 listopada 2018 godz.18.00 
FAIR PLAY reż. A. Sedlackova, od 16 lat, 99 min

piątek 23 listopada 2018 godz. 18.00 
NA UKŁADY NIE MA RADY
reż. Ch. Rurka, od. 12 lat, 85 min

sobota 24 listopada 2018 godz.16.00 – kino familijne
GAMBA  
reż. T. Kawamura, Y. Ogawa, od 7 lat, 90 min 

wtorek 27 listopada 2018 godz.18.00 
ZŁO WE MNIE
reż. O. Perkins, od 18 lat, 90 min

piątek 30 listopada 2018 godz. 18.00 
PITBULL. OSTATNI PIES
reż. W.Pasikowski, od 16 lat, 109 min

Kino za Rogiem

muzyka
10 listopada 2018 godz. 16.00
Koncert z okazji 100. Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości „Muzyczne karty z historii Polski” 
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny
11 listopada 2018 godz. 16.00
Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości 
„Tobie moja Polsko” - Orkiestra kameralna „La notte” oraz 
Suwalski Chór Kameralny „Viva Musica”. 
Centrum Kultury Izabelin, wstęp  wolny
20 listopada 2018 godz. 17.00
Koncert dzieci z Ośrodka dla Niewidomych w Laskach   
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

sztuka
27 września - 31 listopada 2018
Wystawa grafiki Doroty Samborskiej
Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny

spotkania z podróżnikami
16 listopada 2018 godz. 19.00
Syberia, Bajkał, Kolej Transsyberyjska - Tomasz Tułak
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

literatura
16 listopada 2018 godz. 18.00
Dyskusyjny Klub Książki 
»Dzieci Norwegii« Macieja Czarneckiego
Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny

teatr
29 listopada 2018 godz. 11.00
»Listy do Skręcipitki«
przedstawienie dla młodzieży ze SP w Izabelinie
Centrum Kultury Izabelin

inne
17 listopada 2018 godz. 12.00
Funiversity – Pogoda 
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 20 zł
29 listopada 2018 godz. 12.00
Skąd przychodzimy, kim jesteśmy – prelekcja 
dla młodzieży ze SP w Izabelinie
Centrum Kultury Izabelin

UTW
5 listopada 2018 godz. 10.00 Centrum Kultury Izabelin
MUZYKA Ignacy Jan Paderewski – Igor Pogorzelski 
12 listopada 2018 godz. 10.00 CKI
RELIGIA Religie Indii – Tomasz Tułak
14 listopada 2018 godz. 10.00 Zamek Królewski
SZTUKA Leonardo da Vinci – tajniki warsztatu 
mistrza – Maria Zawartko-Laskowska
19 listopada 2018 godz. 10.00 CKI
MODA Wizerunek seniora – Akademia Stylu 
Agnieszka Jelonkiewicz 
21 listopada 2018 godz. 11.00 Zamek Królewski
HISTORIA W cieniu krzyża. Średniowiecze Zachodu 
i Wschodu Europy – Daniel Artymowski
26 listopada 2018 godz. 10.00 CKI
LITERATURA Dzienniki Franza Kafki 
– Rafał Wojasiński
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REKLAMY

GPA.6722.8.10.2018.AK                                         
Izabelin, dnia 16 października 2018 r.

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2017 poz. 1405 z późn. 
zm.) niniejszym informuje o przyjęciu przez Radę Gminy Izabelin 
Uchwały Nr XLI/375/18  z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw-Helenówek 
Etap I”. 

Przyjęty dokument obejmuje działki we wsi Truskaw o nr ew. 222/4, 
222/6 i 222/7 położone przy ul. Dzika oraz w rejonie ul. Olszowej oraz 
o nr ew. 849/1, 850/2, 850/4, 851/1, 852/1, 853, 857/1, 858/2, 866/3 
oraz częściowo 860/1 i 864/2, położone w rejonie ulic: Lipkowskiej, 
Południowej i Mokre Łąki.

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

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

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

Wójt Gminy Izabelin

/-/ Witold Malarowski

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ
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Wójt Gminy Izabelin zaprasza na

koncert z okazji

Narodowego Święta 
Niepodległości
„Tobie moja Polsko”

cz. I

Orkiestra kameralna „La notte” 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach 

Suwalski Chór Kameralny „Viva Musica”
koncertmistrz - Cezary Gójski

cz. II

Wspólne śpiewanie - prow. Maria Holka (fortepian, akordeon, wokal)

11 listopada 2018 g. 16.00
Centrum Kultury Izabelin / wstęp wolny

CENTRUM KULTURY IZABELIN zaprasza na filmy:

JÓZEF PIŁSUDSKI 
DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

cz. 1   SZTANDAR WOLNOŚCI (71 min)
Film opracowany przez firmę FALANGA w roku 1937

Słowo wstępne (w filmie): prof. dr hab. Tomasz Nałęcz

cz. 2  POGRZEB MARSZAŁKA 
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO (34 min)

Film wykonany w 1935 roku przez Polską Agencję Telegraficzną, 
Związek Producentów Filmów Krótkometrażowych 

i Polski Związek Producentów Filmowych.
Komentarz współczesny (w filmie): prof. dr hab. Tomasz Nałęcz

3 listopada 2018 
godz. 12.00

11 listopada 2018 
godz. 12.00 i 14.15 
 wstęp wolny / sala kinowa CKI

SPOTKANIE 

Z PODRÓŻNIKIEM

16 listopada 2018 godz. 19.00 

Centrum Kultury Izabelin 

wstęp wolny 

SYBERIA, BAJKAŁ, 

KOLEJ TRANSSYBERYJSKA  

relacja z wielu wypraw

TOMASZ TUŁAK

wstęp wolny


