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Spokoju i radości na zabiegane dni,
Satysfakcji z tego co mamy,
Życzliwych ludzi dookoła,

I miłości na co dzień
Życzą:

Wójt Gminy Izabelin wraz z pracownikami, 
Przewodnicząca Rady Gminy Izabelin, Radni oraz Sołtysi.

fo
t.

 W
ac

ła
w

 P
ie

ka
rs

ki
, g

ra
fik

i: 
w

w
w

.p
ix

ab
ay

.c
om



3

W środę 21 listopada br. odbyła się I inaugura-
cyjna sesja VII kadencji Rady Gminy Izabelin.

Sesję otworzył Radny Senior Stanisław Macias, który powitał 
gości i przedstawił procedury przeprowadzenia sesji. Następnie 
przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Maryla Łukasińska 
przeczytała informację wyborczą nt. nowo wybranych radnych, 
którym rozdała zaświadczenia o otrzymaniu mandatu radnego. 
Kolejnym punktem programu było uroczyste ślubowanie no-
wych radnych. Radny Senior poprosił radnych o powstanie 
i odczytał rotę ślubowania, a najmłodszy wiekiem radny Krzysz-
tof Markiewicz odczytywał kolejno nazwiska radnych, którzy po-

twierdzili „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, 
ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rze-
telnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców.” 15 radnych wyczytanych kolejno według listy 
potwierdziło słowem „ślubuję”,  niektórzy dodając zdanie „Tak 
mi dopomóż Bóg”. 
Następnie przewodnicząca GKW przeczytała informacje o 3 kan-
dydatach w wyborach na wójta i przedstawiła zwyciężczynię, 
Panią Dorotę Zmarzlak, która  złożyła ślubowanie w brzmieniu 
roty: „Obejmując urząd wójta gminy Izabelin, uroczyście ślubu-
ję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd spra-

PIERWSZA INAUGURACYJNA SESJA 
RADY GMINY IZABELIN VII KADENCJI JUŻ ZA NAMI…

wować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności miesz-
kańców gminy.” Wzruszona nowa Pani wójt wygłosiła swoje 
expose, dziękując mieszkańcom  za oddane głosy, pomoc przy 
kampanii wyborczej, a także informując o nowych wyzwaniach 
i planach. 
W drugiej części I sesji RGI w tajnych wyborach, wybrano  
Przewodniczącą  Rady, którą została Joanna Katarzyna Białas 
– 11 głosami „za”. Zastępcami zostali Józef Stanisław Macias 
– 15 głosów „za” oraz Piotr Paweł Dziewicki – 14 głosów „za”. 

IM
fot. Katarzyna Wojtak

Dorota Zmarzlak - Wójt Gminy Izabelin

Radni Gminy Izabelin VII kadencji składają przysięgę
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Z ŻYCIA GMINY

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
Z PRZEBIEGU WYBORÓW I O WYNIKACH WYBORÓW   

W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH DO RADY GMINY IZABELIN

Wybory do rady gminy Izabelin przeprowadzone zo-
stały w dniu 21 października 2018 roku. Dla wybo-

ru Rady Gminy Izabelin utworzono 15 jednomandatowych 
okręgów wyborczych.

Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała 44 kandydatów na rad-
nych zgłoszonych przez trzy komitety wyborcze.

Do przeprowadzenia wyborów oraz ustalenia wyników wyborów po-
wołano po  5 obwodowych komisji wyborczych, wszystkie lokale do-
stosowane były do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wybory odbyły 
się, głosowanie przeprowadzono we wszystkich 15 okręgach wybor-
czych. Nie odnotowano żadnych incydentów w toku głosowania.

W dniu 21 października w gminie Izabelin było 8240 wyborców 
uprawnionych do głosowania. W wyborach uczestniczyło 5415 osób 
co stanowi 65,72 %. Głosów ważnych oddano 5333. Głosów nieważ-
nych było 85, w tym 67 z powodu niepostawienia znaku „x” obok 
nazwiska żadnego kandydata.

Gminna Komisja Wyborcza na podstawie protokołów wyników w ob-
wodach sporządziła zestawienie wyników głosowania i ustaliła nastę-
pujące wyniki wyborów.

Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat: 
głosów ważnych oddano 401
Najwięcej, 201  ważnie oddanych głosów otrzymał i radnym został 
Michał Karczmarek 
zgłoszony przez KW MIESZKAŃCY RAZEM 

Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat: 
głosów ważnych oddano 315
Najwięcej, 177  ważnie oddanych głosów otrzymał i radnym został 
Józef Stanisław Macias 
zgłoszony przez KW MIESZKAŃCY RAZEM 

Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: 
głosów ważnych oddano 531
Najwięcej, 200  ważnie oddanych głosów otrzymał i radnym został 
Krzysztof Markiewicz 
zgłoszony przez KW MIESZKAŃCY RAZEM 

Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat: 
głosów ważnych oddano 294
Najwięcej, 145  ważnie oddanych głosów otrzymał i radnym został 
Piotr Paweł Dziewicki 
zgłoszony przez KW MIESZKAŃCY RAZEM 

Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1 mandat: 
głosów ważnych oddano 304
Najwięcej, 142  ważnie oddanych głosów otrzymała i radną została 
Teresa Iwona Skowrońska 
zgłoszona przez KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN 

Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat: 
głosów ważnych oddano 330
Najwięcej, 158  ważnie oddanych głosów otrzymała i radną została 
Małgorzata Anna Wiśniewska 
zgłoszona przez KW MIESZKAŃCY RAZEM 

Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat: 
głosów ważnych oddano 282
Najwięcej, 210  ważnie oddanych głosów otrzymała i radną została 
Małgorzata Zofia Piekarska 
zgłoszona przez KW MIESZKAŃCY RAZEM 

Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 1 mandat: 
głosów ważnych oddano 356
Najwięcej, 237  ważnie oddanych głosów otrzymał i radnym został 
Bogdan Zbigniew Szczesiak 
zgłoszony przez KW MIESZKAŃCY RAZEM 

Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat: 
głosów ważnych oddano 391
Najwięcej, 155  ważnie oddanych głosów otrzymał i radnym został 
Ryszard Tadeusz Szymczak 
zgłoszony przez KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN

Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat: 
głosów ważnych oddano 360
Najwięcej, 152  ważnie oddanych głosów otrzymała i radną została 
Justyna Anna Pietrak 
zgłoszona przez KW MIESZKAŃCY RAZEM 

Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 1 mandat: 
głosów ważnych oddano 383
Najwięcej, 193  ważnie oddanych głosów otrzymała i radną została 
Jolanta  Sabina Kowalska 
zgłoszona przez KW MIESZKAŃCY RAZEM 

Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat: 
głosów ważnych oddano 394
Najwięcej, 232  ważnie oddanych głosów otrzymała i radną została 
Joanna Katarzyna Białas 
zgłoszona przez KW MIESZKAŃCY RAZEM 

Okręg wyborczy nr 13 obejmujący 1 mandat: 
głosów ważnych oddano 257
Najwięcej, 130  ważnie oddanych głosów otrzymała i radną została 
Grażyna Fluder-Wasilewska 
zgłoszony przez KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN

Okręg wyborczy nr 14 obejmujący 1 mandat: 
głosów ważnych oddano 359
Najwięcej, 146  ważnie oddanych głosów otrzymał i radnym został 
Wojciech Kanarek 
zgłoszony przez KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN

Okręg wyborczy nr 15 obejmujący 1 mandat: 
głosów ważnych oddano 376
Najwięcej, 185  ważnie oddanych głosów otrzymał i radnym został 
Tomasz Stempkowski 
zgłoszony przez KW MIESZKAŃCY RAZEM

Maryla Łukasińska
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej
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Z ŻYCIA GMINY

Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała trzech kan-
dydatów na  wójta gminy Izabelin:

1. Krzysztof Koc 
zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość

2. Grażyna Zielińska 
zgłoszona przez KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN

3. Dorota Zmarzlak 
zgłoszona przez KW MIESZKAŃCY RAZEM

Wybory do wójta gminy Izabelin przeprowadzone zostały w dniu 21 
października 2018 roku.

W dniu 21 października w gminie Izabelin było 8240 wyborców 
uprawnionych do głosowania. W wyborach uczestniczyło 5417 osób 
co stanowi 65,72%. Głosów ważnych oddano 5381. Głosów nie-
ważnych było 32, na poszczególnych kandydatów na wójta odda-
no następujące liczby głosów ważnych:

1. Krzysztof Koc 
zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość                                        993

2. Grażyna Zielińska 
zgłoszona przez KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN             1983

3. Dorota Zmarzlak 
zgłoszona przez KW MIESZKAŃCY RAZEM                           2405

Komisja stwierdziła, że liczba głosów stanowiąca więcej niż połowę 
głosów ważnych wymagana dla wyboru wójta wynosiła 2691 oraz, 
że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby gło-
sów. Do ponownego głosowania zostały dopuszczone dwie kandy-
datki, które uzyskały największą liczbę głosów:

1. Grażyna Zielińska 
zgłoszona przez KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN

2. Dorota Zmarzlak 
zgłoszona przez KW MIESZKAŃCY RAZEM

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
Z PRZEBIEGU WYBORÓW I O WYNIKACH WYBORÓW   

W WYBORACH WÓJTA GMINY IZABELIN
Ponowne głosowanie odbyło się 4 listopada 2018 r.
W dniu 4 listopada 2018 r. w gminie Izabelin było 8288 wybor-
ców uprawnionych do głosowania.

W wyborach uczestniczyło 4995 osób, co stanowi 60,27%. 

Głosów ważnych oddano 4956. 
Głosów nieważnych było 39. 

Gminna Komisja Wyborcza na podstawie protokołów wyników 
w obwodach sporządziła zestawienie wyników głosowania i ustaliła 
następujące wyniki wyborów.

Na poszczególne kandydatki na wójta oddano następujące liczby 
głosów ważnych:

1. Grażyna Zielińska 
zgłoszona przez KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN           2243

2. Dorota Zmarzlak 
zgłoszona przez KW MIESZKAŃCY RAZEM                          2713

Komisja stwierdziła, że  większą  liczbę głosów uzyskała 
i na wójta została wybrana

Dorota Zmarzlak 

zgłoszona przez KW MIESZKAŃCY RAZEM

Maryla Łukasińska
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej

SKŁADY STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY IZABELIN VII KADENCJI 
Komisja Rewizyjna:
1. Małgorzata Piekarska  –  przewodnicząca
2. Michał Karczmarek   
3. Krzysztof Markiewicz
4. Tomasz Stempkowski

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1. Jolanta Kowalska – przewodnicząca
2. Grażyna Fluder-Wasilewska
3. Krzysztof Markiewicz

Komisja Gospodarczo-Finansowa:
1. Tomasz Stempkowski – przewodniczący
2. Piotr Dziewicki                  
3. Wojciech Kanarek              

4. Małgorzata Piekarska         

5. Teresa Skowrońska             

6. Ryszard Szymczak              

7. Małgorzata Wiśniewska     

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu 
i Turystyki:
1. Bogdan Szczesiak – przewodniczący
2. Piotr Dziewicki                          

3. Grażyna Fluder-Wasilewska   

4. Jolanta Kowalska                       

5. Józef Macias                              

6. Małgorzata Wiśniewska            

insiteKomisja Zdrowia, Opieki Spo-
łecznej 
i Profilaktyki:
1. Justyna Pietrak – przewodnicząca
2. Krzysztof Markiewicz         
3. Małgorzata Piekarska          
4. Ryszard Szymczak              

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku 
Publicznego i Ochrony Środowiska:
1. Józef Macias – przewodniczący
2. Grażyna Fluder-Wasilewska     
3. Wojciech Kanarek                       
4. Michał Karczmarek                     
5. Teresa Skowrońska                     
6. Małgorzata Wiśniewska        
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PODSUMOWANIE PRACY WITOLDA MALAROWSKIEGO 
I RAD GMINY IZABELIN OD 1995 ROKU

Prawie ćwierć wieku – w latach 
1995-2018 - Witold Malarow-

ski służył swojej małej ojczyźnie 
– gminie Izabelin. Pełnił funkcję 
wójta gminy Izabelin od początku 
jej powstania. Małżonka wójta – 
Bożena Malarowska twierdzi, że 
gmina Izabelin to jego najmłod-
sze i najbardziej dopieszczone 
dziecko.   

16 listopada br.  do Centrum Kultury 
Izabelin przybyło wielu gości m.in. 
z gminy partnerskiej Borken w Niem-

czech, powiatu warszawskiego za-
chodniego, gminy Teresin,  Wydziału 
Dziennikarstwa, Informacji i Biblio-
logii Uniwersytetu Warszawskiego, 
Fundacji Badań i Edukacji im. Ryszar-
da Kapuścińskiego. Z gminy Izabelin 
w uroczystości uczestniczyły delega-
cje z Urzędu Gminy Izabelin, Centrum 
Usług Wspólnych, Gminnego Ośrodka 
Sportu Rekreacji i Utrzymania Terenów 
Zielonych, Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, Gminnego Przedszkola 
w Laskach „Akademia pod dębowym 
liściem”, Gminnego Przedszkola im. ks. 
Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie, 
Szkoły Podstawowej im. płka Stani-
sława Królickiego, Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi 
Stowarzyszenie, Klubu Seniora, Śro-
dowiska Grupy Kampinos Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 
Kampinoskiego Parku Narodowego, 
Gminnego Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki”, 
Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej, 
Zarządu Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy-

pospolitej Polskiej,  Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Izabelinie, Stowarzyszenia 
Gminne Koło Miłośników Wędkarstwa, 
Centrum Kultury Izabelin. Przybyli tak-
że radni poprzednich kadencji, sołtysi, 
biznesmeni i członkowie Kapituły Od-
znaczenia Honorowego Izabelińczyk 
Roku.

Obejrzano prezentację i wysłuchano 
przemówienia Witolda Malarowskiego 
na temat działań dotyczących pracy 
na rzecz gminy Izabelin. Grażyna Zie-
lińska - przewodnicząca Rady Gminy 

Izabelin podsumowała działalność mi-
jającej kadencji Rady Gminy. 

Spotkaniu towarzyszyło wiele wzru-
szeń i podziękowań za wspólną pracę 
na rzecz gminy Izabelin.

W części artystycznej wystąpili: Mag-
dalena Idzik, której na fortepianie 
akompaniował Robert Morawski, Patry-

cja Modlińska, Doobie Duo oraz zespół 
Izabelińska Harmonia. Uroczystość po-
prowadził wieloletni przyjaciel gminy – 
Andrzej Frajndt z zespołu Partita.

Byłemu już wójtowi, obecnie radnemu 
Rady Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego życzymy wielu sukcesów.

Daria Kuźniecow-Dudko
fot. Grzegorz Nowicki

Marcin Olejnicki

Witold Malarowski podsumowuje 
dotychczasową działalność na rzecz 
gminy Izabelin

Witold Malarowski i Grażyna Zielińska

Delegacja z Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
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GMINA IZABELIN WŚRÓD TOP-100 
GMIN WIEJSKICH Z NAJWIĘKSZYM POTENCJALEM ROZWOJU

W październiku 2018 roku In-
stytut Geografii i Przestrzen-

nego Zagospodarowania PAN, we 
współpracy z Polskim Towarzy-
stwem Geograficznym i Fundacją 
na Rzecz Rozwoju Polskiego Rol-
nictwa (FDPA) opracował „Ocenę 
potencjału obszarów wiejskich do 
rozwoju funkcji rolniczo-leśnej, 
przyrodniczo-krajobrazowej, tu-
rystyczno-rekreacyjnej, rezyden-
cjalno-mieszkaniowej i społecz-
no-kulturowej”.

Celem opracowania było zaprezen-
towanie i rozpowszechnienie wiedzy 
z zakresu przestrzennego zróżnico-
wania potencjału obszarów wiejskich 
gmin Polski do rozwoju podstawowych 
funkcji tych obszarów, tj. rolniczo-
-leśnej, przyrodniczo-krajobrazowej, 
rezydencjalno-mieszkaniowej, tury-
styczno-rekreacyjnej i społeczno-kul-
turowej. Przeprowadzona ilościowa 
i jakościowa ocena potencjału wszyst-
kich gmin obejmujących obszary wiej-
skie umożliwiła pełną porównywalność 
wyników w wymiarze przestrzennym, 
strukturalnym i czasowym.

Ocena ilościowa polegała na określe-
niu poziomu potencjału do rozwoju 
poszczególnych funkcji, zaś ocena ja-
kościowa polegała na wskazaniu jed-
nej lub większej liczby funkcji o wyraź-
nie wyższym potencjale rozwojowym 
w stosunku do pozostałych. Ocenę po-
tencjału rozwoju każdej z funkcji do-
konano przy użyciu zestawu czterech 
komplementarnych wskaźników dla 
każdej grupy funkcji, zachowaniu jej 
pełnej porównywalności w wymiarze 
przestrzennym, strukturalnym i czaso-
wym.

• Dla potencjału rozwoju funkcji rol-
niczo-leśnej przyjęto wskaźnik jakości 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej wg 
IUNG, odsetek gospodarstw z docho-
dem z działalności rolniczej, gęstość 
gospodarstw rolnych o powierzchni 
powyżej 10 ha oraz wskaźnik produk-
tywności lasu. 
• Dla potencjału rozwoju funkcji 
przyrodniczo-krajobrazowej przyję-
to wskaźnik obszarów naturalnych, 
wskaźnik obszarów prawnie chronio-
nych, wskaźnik walorów estetycznych 
krajobrazu, wskaźnik bioklimatycz-

ny bodźcowości klimatu i lokalizacji 
uzdrowisk. 
• Dla potencjału rozwoju funkcji re-
zydencjalno-mieszkaniowej przyjęto 
odsetek mieszkańców korzystających 
z sieci kanalizacyjnej, potencjałową 
dostępność transportową do podmio-
tów gospodarczych, gęstość obowią-
zujących miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego oraz 
odsetek dzieci w wieku 3-6 lat uczęsz-
czających do przedszkola.
• Dla potencjału rozwoju funkcji tury-
styczno-rekreacyjnej przyjęto wskaź-
nik imprez masowych, syntetyczny 
wskaźnik atrakcyjności przyrodniczej, 
gęstość ścieżek rowerowych oraz po-
jemność bazy noclegowej.
• Dla potencjału rozwoju funkcji spo-
łeczno-kulturowej przyjęto odsetek 
osób korzystających ze środowiskowej 
pomocy społecznej, średnią frekwen-
cję w wyborach samorządowych, od-
setek podatników PIT przekazujących 
1% na OPP oraz liczbę uczestników 
imprez organizowanych przez instytu-
cje kultury na 1000 mieszkańców.

Opracowana według opisanej wcze-
śniej procedury Ocena w kolejnych 
trzech częściach prezentuje uzyskane 
wyniki. W Aneksie I zaprezentowane 
zostały uzyskane wyniki na mapach 
kraju, na których zaprezentowano 
wartości oceny potencjału do rozwoju 
poszczególnych funkcji dla gmin zali-
czonych do obszaru wiejskiego. Aneks 
II prezentuje informację ilościową, 
w układzie wojewódzkim i powiatowym 
o każdej gminie położonej na obszarze 
wiejskim Polski. W 5 tabelach zawarto 
rankingi TOP 100 gmin w Polsce pod 
względem potencjału do rozwoju po-
szczególnych analizowanych funkcji 
obszarów wiejskich. Aneks III zawiera 
podsumowanie wyników przedstawio-
ne w postaci mapy rekomendowanego 
kierunku rozwoju gmin, mapy poziomu 
zrównoważenia potencjału do rozwo-
ju pięciu analizowanych funkcji, mapy 
regionów koncentracji potencjału do 
rozwoju poszczególnych funkcji uzy-
skanej na podstawie analizy autokore-
lacji przestrzennej jego wartości oraz 
map rozmieszczenia gmin z rankingów 
TOP 100.

Według wykonanej „Oceny potencjału 

obszarów wiejskich …” gmina Izabelin 
ze wskaźnikiem równym 99,5% znala-
zła sie na 10-tym miejscu wśród “TOP 
100” gmin charakteryzujących się 
największym potencjałem do rozwoju 
funkcji rezydencyjno-mieszkaniowej, 
podnoszącej atrakcyjność osadniczą 
obszaru. Na taką ocenę wpłynął odse-
tek mieszkańców korzystających z sieci 
kanalizacyjnej, dostępność transporto-
wa do podmiotów gospodarczych, ilość 
obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 
oraz odsetek dzieci w wieku od 3 do 
6 lat uczęszczających do przedszkola. 
Również 19-ta pozycja ze wskaźni-
kiem wynoszącym 99,2%, wśród “TOP 
100” gmin, charakteryzujących się 
największym potencjałem do rozwoju 
funkcji społeczno-kulturowej, pokazu-
je poziom kultury i tradycji wiejskiej. 
Pokazuje to, że społeczność lokalna 
przejawia silne poczucie tożsamości 
terytorialnej poprzez wykazywanie ak-
tywności i chęci do współpracy przy 
realizacji wszelkich zadań wspomaga-
jących te funkcje. Wskaźnikami, któ-
re wpłynęły na tak wysoką ocenę był 
wskaźnik odsetek osób korzystających 
ze środowiskowej pomocy społecznej, 
wskaźnik średniej frekwencji w wybo-
rach samorządowych, odsetek podat-
ników PIT przekazujących 1% na OPP 
oraz wskaźnik uczestników imprez or-
ganizowanych przez instytucje kultury 
na 1000 mieszkańców.

Z pełnym opisem Projektu i treścią wy-
konanej „Oceny” można zapoznać się 
pod linkiem: 

<http ://ksow.p l/pro jekty -
-partnerow-2018-r/ocena-pote-
ncjalu-obszarow-wiejskich-do-
rozwoju-funkcji-rolniczo-lesnej-
przyrodniczo-krajobrazowej-
t u r y s t y c z n o - r e k r e a c y j n e j -
rezydencjalno-mieszkaniowej-i-
-spoleczno-kulturowej.html >

Krzysztof Stańczyk
Kierownik Wydziału 

Gospodarki Przestrzennej
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NAKŁADKI BITUMICZNE 
NA DROGACH GMINNYCH

W dniu 16.11.2018 r. po przeprowadzonych nego-
cjacjach w zakresie zlecenia zamówienia uzu-

pełniającego, zawarta została umowa w przedmiocie 
wykonania nakładek bitumicznych na wyznaczonych 
odcinkach dróg gminnych o łącznej długości 767,00 m. 

Zgodnie z zawartą umową, Wykonawca robót firma „INSTAL-
-NIKA Spółka z o. o., sp. k., z siedzibą w Warszawie przy al. Gen. 

 
 
 

Lp. Nazwa ulicy Odcinek od - do 
Długość 

jezdni (m) 
Szerokość 
jezdni (m) 

Powierzchnia 
jezdni (m2) 

Hornówek           
1. Boiskowa Miazgowskich - Boiskowa 385,00 zmienna 1560,00 

Mościska         
 2. Naftowa od ul. Bakaliowej 80,00 5,00 520,00 

Laski           
3. Poznańska od ul. 3 Maja 77,00 5,00 385,00 

Izabelin B           
4. Czarnieckiego Podbipięty - Skrzetuskiego 225,00 4,50 1012,50 

RAZEM 767,00   3477,50 
 

 

Chruściela 106/4 ma za zadanie wykonanie nakładek bitumicz-
nych z mieszanki betonowo-asfaltowych na niżej wymienionych 
odcinkach dróg gminnych w terminie do 20.12.2018 r.

Szczegółowy zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni ście-
ralnej z mieszanki betonowo-asfalto-
wej wraz z utwardzeniem i zagęszcze-
niem poboczy warstwą grubości 10,00 
cm, pasem szerokości 0,4 m wykona-
ną z kruszywa łamanego 0-31,5 mm 
oraz regulacją wysokościową studni 
kanalizacyjnych i zasuw na sieci wodo-
ciągowej, znajdujących się na moder-
nizowanym odcinku drogi.

Mateusz Milej
fot. Marcin Olejnicki

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 

Zimowe utrzymanie dróg  to prace mające na celu 
ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego spowo-

dowanymi takimi czynnikami atmosferycznymi jak 
śliskość zimowa, intensywne opady śniegu czy go-
łoledź.

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

1. Drogi  wojewódzkie - ul. 3 Maja w Mościskach na od-
cinku od ul. Estrady do ul. Sikorskiego oraz ul. Sikorskiego 
- Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon Drogowy 
w Grodzisku Mazowieckim, ul. Traugutta 41, 05-825 Gro-
dzisk Mazowiecki tel. 22  755-59-46, 22 755-51-17,

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

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

4. Drogi gminne - Odśnieżanie chodników, przystanków 
autobusowych, parkingów i miejsc postojowych – Gminny 
Ośrodek Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów Zielonych 
Izabelin, ul. Matejki 21, tel. 22 752-68-29,

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z apelem o parko-
wanie samochodów w taki sposób, aby pojazdy pozostawio-
ne na jezdni lub poboczu drogi nie utrudniały pracy pługo-
piaskarki i służb komunalnych prowadzących akcję zimowe-
go utrzymania dróg. 

Wymiary zestawu płużącego, konieczność manewrowania 
na licznych zakrętach oraz pomiędzy parkującymi na jezd-
ni pojazdami, potrafią skutecznie utrudnić a niekiedy wręcz 
uniemożliwić skuteczne odśnieżenie i zabezpieczenie wą-
skich odcinków dróg gminnych.
      

Mateusz Milej
fot. Marcin Olejnicki



9

TOBIE MOJA POLSKO
11 listopada 2018 roku mija 100 lat odkąd nasza 

ojczyzna jest wolnym i suwerennym krajem. 
Z tej okazji w całej Polsce, we wszystkich miastach, miastecz-
kach i gminach odbywały się uroczyste obchody tego wielkiego 
jubileuszu. W naszej małej ojczyźnie nie było inaczej. Już od 
sierpnia odbywały się uroczystości patriotyczne, pokazy filmów, 
koncerty, widowiska taneczne, konkursy plastyczne i recytator-
skie, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i wiele innych. 

A samego 11 listopada br. w Centrum Kultury Izabelin odbyła 
się kulminacja obchodów. Najpierw wszyscy zebrani zaśpiewali 
„Mazurka Dąbrowskiego” i zostali przywitani przez władze gmin-
ne oraz dyrekcję CKI. Następnie zebrani goście wysłuchali kon-
certu pt. „Tobie moja Polsko”, podczas którego wystąpił działają-
cy w Centrum Kultury Izabelin zespół „Wokaliza”, kilkudziesięcio-
osobowa Orkiestra Kameralna „La notte” z Suwałk oraz Suwalski 
Chór Kameralny „Viva Musica”. W drugiej części Maria Holka 

przy akompaniamencie fortepianu poprowadziła dla wszystkich 
mieszkańców wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. A na ko-
niec wyświetlono niemy, czarno-biały film z 1934 roku pt. „Cud 
nad Wisłą” z akompaniamentem wiolonczeli i gitary na żywo. 

IM
fot. Grzegorz Nowicki

100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI 
W IZABELINIE

LISTOPADOWE SPOTKANIE POD DĘBEM

Każdy z nas swoją przynależność do ojczyzny okazał w tym 
dniu po swojemu. I tak, część mieszkańców naszej gminy 

z inicjatywy pana Michała Majewskiego spotkała się na górce 
przy ul. 3 Maja pod stuletnim dębem. Rodziny z dziećmi, mło-
dzi i ci troszkę starsi wspólnie świętowali okrągłą rocznicę od-
zyskania przez Polskę Niepodległości. Organizatorzy spotkania 
zadbali o dobrą atmosferę, a sami mieszkańcy przynieśli wypieki 
własnej roboty i napoje. Było pisanie życzeń, które miały być 

zakopane i przeczytane za sto lat, podobnie jak zebrane żołę-
dzie, z których wyrosną nowe, piękne drzewa. Były sąsiedzkie 
rozmowy, zabawy dzieci i wspólne przeżywanie wolności. 

Tekst i fot. IM

Orkiestra Kameralna „La notte” z Suwałk 

oraz Suwalski Chór Kameralny „Viva Musica”

Zespół „Wokaliza” pod dyrekcją Karoliny Dubaniewicz
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Maja Komorowska

20 listopada br. w Centrum Kultury Izabelin odbył się kon-
cert upamiętniający 100. rocznicę odzyskania przez Pol-

skę niepodległości. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego 
oraz Szkoły Muzycznej I stopnia z Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach po-
kazali, że są razem, że ojczyzna jest im bliska. Wzruszającym 

momentem było rozpoczęcie uroczystości wspólnym odśpie-
waniem hymnu przez uczniów, rodziców, nauczycieli, dziadków 
i pozostałych gości przybyłych do Centrum Kultury Izabelin. 

Uczestnicy wydarzenia obejrzeli bogaty program artystyczny. 
Wysłuchano wierszy, pieśni patriotycznych, utworów instrumen-
talnych, a także podziwiano tańce w wykonaniu uczniów.

KONCERT PATRIOTYCZNY W WYKONANIU IZABELIŃSKICH UCZNIÓW

Serdeczne podziękowania należą się pomysłodawcom koncertu 
– Państwu: Anicie Fieducik – dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
płka Stanisława Królickiego, Barbarze Szummer – wicedyrektor 
ds. kształcenia zintegrowanego, Natalii Krystian, Danieli Bała-

bańskiej – nauczycielkom muzyki ze szkoły w Izabelinie; Beacie 
Dąbrowskiej – dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia z Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży 
Czackiej w Laskach, Grzegorzowi Bożewiczowi, Bronisławowi 
Harasiukowi - nauczycielom szkoły za kształtowanie postaw pa-
triotycznych u dzieci i młodzieży z gminy Izabelin.

Daria Kuźniecow-Dudko
fot. Michał Starnowski

JESTEŚMY POLKĄ I POLAKIEM! PRZEDSZKOLAKI ŚPIEWAJĄ

W związku z obchodami 100 rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości, dnia 09.11.2018 

w Gminnym Przedszkolu w Izabelinie, odbył się Prze-
gląd Piosenek Patriotycznych. 

Na tak uroczysty dzień zaproszeni zostali zacni goście, m.in. 
Wójt Gminy Witold Malarowski, skarbnik Gminy Marta Wojtach-
nio, kierownik CUWI Aneta Beczek oraz seniorzy naszego śro-
dowiska lokalnego.

Podczas przeglądu, punktualnie o godzinie 11:11, zaśpiewali-
śmy „Hymn Polski”, przyłączając się tym samym do akcji „Re-
kord dla Niepodległej”. Niesamowita atmosfera w barwach 
biało-czerwonych sprawiła, że przegląd wypełnił się patrio-
tycznym nastrojem. Jeden z seniorów powiedział: „Oglądając 
dzieci przedszkolne, ich zaangażowanie w śpiewanie piosenek 
patriotycznych oraz hymnu wiem, że my seniorzy, możemy być 
spokojni o przyszłość naszego narodu”. 

Dla uczczenia 100 rocznicy chętne dzieci z przedszkola wraz 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Izabelinie i prowadząca koncert Daria Kuźniecow-Dudko

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Izabelinie

Uczennica Szkoły Muzycznej I st. 
w Laskach z nauczycielem 
Bronisławem Harasiukiem
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z bliskimi wzięły udział w projekcie pt. „Tomik Poetycki Przed-
szkolaka Patrioty”. Powstały piękne  wiersze o Polsce oraz o tym 
jak oczami dziecka rozumiany jest patriotyzm. Wiersze zostaną 
opublikowane w tomiku przedszkolnym. 

Aleksandra Dobroszkiewicz
Marlena Ciećwierz

Justyna Piróg

PIKNIK PATRIOTYCZNY 
W IZABELIŃSKIM PRZEDSZKOLU

W październiku w naszym przedszkolu odbył się 
Piknik Rodzinny z okazji 100-lecia odzyskania 

Niepodległości przez Polskę. Oprócz naszych wspa-
niałych rodziców swoją obecnością zaszczycili nas pan 
wójt i pani skarbnik z Urzędu Gminy Izabelin, oraz ze-
spół Wokaliza i Maciejowa Kapela.

Na początku zespół Wokaliza zachęcił wszystkich zebranych do 
śpiewania pieśni patriotycznych, następnie Maciejowa Kapela 
ruszyła ze znanymi szlagierami warszawskimi, które zagrzewały 
do tańca, wspólnej zabawy i śpiewów.

W międzyczasie dzieci wraz z rodzicami przemierzały najważ-
niejsze miejsca w Polsce, od gór aż po morze. Na placu przed-
szkolnym rozstawione zostały namioty, w których można było 
dowiedzieć się wielu rzeczy o naszym kraju. W każdym z miejsc 
trzeba było także wykonać jakąś rzecz, która obrazowała dane 
miejsce w Polsce. W Warszawie dzieci układały puzzle, w Kra-
kowie wykonywały korony, w Toruniu ozdabiały pierniki zaś nad 
morzem składały papierowe statki.

Za 3 zdobyte pieczątki można było wziąć udział w kole fortuny 
– konkursie wiedzy o Polsce. Dobra odpowiedź nagradzana była 
ciasteczkami i różnymi gadżetami.

Podczas pikniku można też było zjeść ciepłą wojskową gro-
chówkę i chleb ze smalcem.

Mimo iż niepodległość to naprawdę trudne słowo, to dzieci znają 
już jego wartość i rozumieją, co oznacza.

Był to naprawdę udany piknik.
Monika Gwiazda-Jarońska

 „Moja Polska Ziemia”

Moja Polska Ziemia, piękny polski kraj,
Tu jest moje serce, tu mój mały raj.

Tu jest mój dom, rodzina i przyjaciół grono,
I wierzę, że już zawsze będzie tu tak samo.
Że nikt nie zakłóci mych marzeń i snów,
I nie trzeba będzie Polski bronić znów.
Że nie będę musiał broni w ręce brać,

Wierzę, że w pokoju, Polska będzie trwać! 

Franio Dąbrowski z babcią Tereską, grupa Biedronki

POLSKA 
NIEPODLEGŁA

WYSTĘP IZABELIŃSKICH PRZEDSZKOLAKÓW

Niepodległość – trudne słowo. 
Może ono znaczy coś ważnego w naszym życiu? 

Kto mi wytłumaczy? 
(Elżbieta Buczyńska)

11 listopada sześciolatki z grup Biedronek i Delfinków Gmin-
nego Przedszkola im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Iza-

belinie rozpoczęły uroczyste świętowanie tego wyjątkowego 
dla Polaków dnia w Centrum Kultury Izabelin. Do wspólnego 
odśpiewnia hymnu Polski dołączyli wszyscy zaproszeni goście, 

a także kombatanci ze Środowiska  Grupy Kampinos Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz wójt Gminy Izabelin. 
Następnie dzieci zaprezentowały program artystyczny „Polska 
niepodległa”.

Występ został wzbogacony o piękne tańce narodowe Polone-
za i Mazura oraz pieśni żołnierskie. Historia, którą opowiedziały 
dzieci przybliżyła wszystkim obecnym wymiar tego święta. Je-
steśmy dumni z naszych małych patriotów. Dziękujemy!

Monika Gwiazda-Jarońska

Piknik patriotyczny „Jesteśmy Polką i Polakiem” 
w Przedszkolu w Izabelinie

Beata Podgajna - dyrektor 
Gminnego Przedszkola 
w Izabelinie 
wraz z dziećmi
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SPORT

BIEG INTEGRACYJNY 
Z NIEWIDOMYMI

W dniach 22-25.11.2018 Ośrodek dla Dzieci Niewido-
mych w Laskach był gospodarzem Ogólnopolskich Za-

wodów w Biegach Przełajowych dla Osób Niewidomych i Sła-
bowidzących. 

Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie CROSS z Warszawy, zaj-
mujące się kulturą fizyczną i sportem osób niewidomych. Zawody sta-
ły się możliwością zintegrowania środowiska lokalnego gminy Izabelin 
z osobami niewidomymi. Do organizacji włączyły się GOSiR Izabelin, 
Sołectwo Laski, Izabelin na Start, OSP Laski, Kampinoski Park Narodo-
wy. O punkty odżywcze na mecie zadbały lokalne firmy z Lasek: sklep 
Topaz, sklep Familijny, sklep Triumf i bar Kabak. Podziękowania należą 
się również firmie Joanna za ufundowanie nagród w postaci zestawów 
kosmetycznych.

Odbyły się dwa biegi w piątek 23.11.2018 na 2 km i w sobotę 24.11.2018 
na 5 km – bieg integracyjny. W obu biegach start i meta były na bo-
iskach GOSiR w Laskach – a trasa wiodła szlakami Kampinoskiego Parku 
Narodowego.

W piątkowym biegu rywalizowały osoby niewidome i słabowidzące, 
głównie dzieci i młodzież. Wystartowało 32 zawodników razem z prze-
wodnikami wolontariuszami. W kategorii mężczyzn biegi zdominowali 
zawodnicy Łuczniczki Bydgoszcz – Tomasz Chmurzyński wygrał w klasy-
fikacji seniorów, a Kacper Jażdżewski w kategorii juniorów. 

Najlepszy wśród młodzików był Jakub Lisiewicz – reprezentujący TOnO 
Laski. Wśród kobiet zwyciężyła Aneta Górska (UKS Laski), a w kategorii 
młodziczek Svea Gulak – uczennica SP w Laskach.

Sobotni bieg na 5 km ukończyło 33 zawodników i zawodniczek (wyni-
ki na stronie zapisyonline.com). Klasyfikację Open zwyciężył Grzegorz 
Wartałowicz, a wśród kobiet Agnieszka Brogowicz-Stępniewska. W kate-

gorii Osób Niewidomych i Słabowidzących ponownie zwyciężyli zawod-
nicy z Bydgoszczy a wśród kobiet 1 miejsca zajęła Julia Krynicka (TOnO 
Laski), która biegła ze swoim tatą jako przewodnikiem.

Na zawodach panowała wspaniała atmosfera, wszyscy świetnie się ba-
wili. 

W organizację włączyło się mnóstwo osób i instytucji, za co bardzo 
wszystkim dziękuję.
      Krzysztof Koc - koordynator zawodów

NORDIC WALKING
Zapraszamy wszystkich miłośników chodzenia z kijkami na zorga-

nizowane zajęcia Nordic Walking pod okiem wykwalifikowanego 
instruktora. Grupa „Izabelińskie Włóczykije” spotyka się regularnie 
co sobotę na parkingu przy Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodo-
wego w godzinach 9.00 – 10.30.

Na naszych spotkaniach kładziemy szczególny nacisk na naukę 
i doskonalenie prawidłowej techniki Nordic Walking a także dobrą 
atmosferę wśród uczestników zajęć. Wzmacnianie naszych mięśni 
i kształtowanie wydolności to efekty naszych regularnych spotkań, 
a niewątpliwą zaletą ruchu na świeżym powietrzu jest wydzielanie 
się hormonów szczęścia, które udzielają nam się przez długi czas.

Zapraszamy serdecznie i dołącz do Nas…

Izabelińskie Włóczykije

Uczestnicy biegu
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Z ŻYCIA GMINY

LEKKOATLETYKA 
DLA UCZNIÓW

Za nami 3 miesiące zajęć lekkoatletycznych. Przez ten czas,    
dzieci głównie poprzez zabawę rozwijały swoje zdolności 

motoryczne, tj. szybkość, wytrzymałość, siłę i gibkość. Nauczyły 
się startu niskiego, biegu na dystansie, technikę przekazywania 
pałeczki w długiej i krótkiej sztafecie oraz skoku w dal. Dodatko-
wo każdy mógł sprawdzić się w teście na zwinność, skoczność 
i siłę. Dzieci przychodzą na zajęcia z pozytywnym nastawieniem, 
co przyczynia się do miłej atmosfery w trakcie zajęć. Z tygodnia 
na tydzień frekwencja dzieci jest coraz większa, co napawa mnie 
dodatkowym optymizmem. Jeśli jeszcze ktoś chciałby z Nami 
odkrywać uroki lekkoatletyki serdecznie zapraszam:) 

trener Weronika Wyka

LODOWISKO
Planowane otwarcie lodowiska przy Szkole Podstawowej ul. 3 Maja 49 

nastąpi  w grudniu br., o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne.
Informacje o otwarciu pojawią się na stronie internetowej 

www.gosir.izabelin.pl, oraz na facebookowych stronach GOSiR-u 
i Urzędu Gminy Izabelin

Wstęp na lodowisko będzie bezpłatny dla wszystkich.

GODZINY OTWARCIA LODOWISKA:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 15:00  dla dzieci i młodzieży szkolnej; 
16:00 - 20:00 dla wszystkich mieszkańców;

sobota – niedziela 11:00 - 20:00;
przerwa techniczna codziennie od 15:00 - 16:00

Na miejscu będzie możliwość bezpłatnego wypożyczenia łyżew dla 
dzieci i młodzieży szkolnej.

DOROCZNY BAL SENIORÓW

W sobotni wieczór, 24 listopada br. w Centrum Kultury 
Izabelin odbył się Bal Seniorów. Panowała wspaniała 

atmosfera. Seniorzy młodzi duchem i ciałem tańczyli do mu-
zyki na żywo, którą zapewnił Zespół Muzyczny Avans. Wśród 
zaproszonych gości byli także: Dorota Zmarzlak – wójt gminy 
Izabelin, której towarzyszył partner Dirk Aarts oraz Witold Ma-
larowski – wójt gminy Izabelin oprzednich kadencji z małżonką 
Bożeną Malarowską. 

Daria Kuźniecow-Dudko
wicedyrektor Centrum Kultury Izabelin

Dorota Zmarzlak - Wójt Gminy Izabelin wręcza kwiaty 
Lilianie Żółtowskiej - prezes Klubu Seniora, 
obok - Mieczysław Sobczyk - wiceprezes Klubu Seniora

Seniorzy podczas zabawy

G
rupa lekkoatletyczna
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Z ŻYCIA GMINY

DZIECI Z IZABELINA WITAŁY GOŚCI 
NA MISTRZOSTWACH EUROPY W TAŃCU NA WÓZKACH W POLSCE!

W dniu 10 listopada 2018 roku w ICDS w Łomian-
kach, dziesięcioro młodych tancerzy, mieszkań-

ców Izabelina (najmłodsi  uczestnicy zajęć tanecznych 
w Centrum Kultury Izabelin pod kierunkiem pana Łuka-
sza Prochackiego) aktywnie brała udział w wyjątkowej 
oraz oryginalnej ceremonii otwarcia Mistrzostw Europy 
w Tańcu na Wózkach.

Honorowy  Patronat nad imprezą objęła  żona  prezydenta RP 
Agata  Kornhauser-Duda. Zawody zorganizowane były pod au-
spicjami Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego i Pol-
skiego Komitetu Paraolimpijskiego. Patronat medialny objęła 
antena TVP SPORT. 

Młodzi tancerze witali z uśmiechem zagranicznych gości z 14-
stu krajów Europy. Dzieci z entuzjazmem przygotowały dla za-
granicznych gości specjalne artystyczne prezenty, dzięki którym 
wszyscy uczestnicy poczuli się jak w domu. Na parkiecie zawiro-
wało ponad 50 par, 110 zawodników. Królowały  tańce standar-
dowe, latynoamerykańskie, gorące rytmy, wyszukane kreacje, 
piękno i muzyka w mistrzowskim wykonaniu tancerzy. Było to 
wydarzenie o bardzo dużej randze i prestiżu. Niezaprzeczalnie 
najważniejsza w 2018 roku impreza europejska, w której wzięli  
udział tancerze na wózkach. A najmłodsi tancerze z CKI, świet-
nie się spisali reprezentując Gminę Izabelin. 

IM

fot. Łukasz Prochacki

www.centrum.izabelin.pl

Centrum Kultury Izabelin serdecznie zaprasza na

PROMOCJĘ KSIĄŻKI Z AUDIOBOOKIEM dla dzieci

 „BUM CYK CYK”
JANA APOLINARSKIEGO WSTĘP 

WOLNY

18 GRUDNIA 2018 (wtorek) 
godz. 18.00 Centrum Kultury Izabelin 

ul. Matejki 21 05-080 Izabelin

 W programie:
    • spotkanie z autorem - Janem Apolinarskim

      • wspólne czytanie wierszy - wybrane utwory 
prezentować będą aktorzy - Jolanta i Janusz Nowiccy

       • wernisaż prac Doroty Wojsznis 
– ilustratorki książki 

Oprawę muzyczną przy choince zapewnią:
       • uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia z Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych 
im. Róży Czackiej w Laskach

       • wykonawcy ze Studia Piosenki Centrum Kultury Izabelin
        • Maria Holka oraz uczestnicy warsztatów 

muzycznych organizowanych w Centrum Kultury Izabelin
       • zespół „Wokaliza” • Karolina Wojsznis

 
Spotkanie poprowadzi Stanisław Jaskułka 

– aktor filmowy i teatralny

Zapachy i smaki Świąt Bożego Narodzenia 
zapewni Mazurkas Catering

Ilustracje Doroty Wojsznis

www.centrum.izabelin.pl

Centrum Kultury Izabelin

ul. Matejki 21

05-080 Izabelin

INFORMACJE I ZAPISY:
sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-19.00
tel. 22 752 68 00, fax.  22 752 68 15
e-mail: sekretariat.cki@centrum.izabelin.pl
kasa biletowa czynna także przed spektaklami i koncertami

15 marca 2019 (piątek) godz. 18.00 i 20.30
Centrum Kultury Izabelin

 bilety: 60 i 80 zł w sprzedaży od 12 grudnia 2018
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OTWARCIE NOWEGO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA…

W poniedziałek 5 listopada br. w Izabelinie przy 
ul. Tetmajera nastąpiło uroczyste otwarcie 

nowo wybudowanej siedziby przychodni zdrowia. 

Nowy ośrodek to funkcjonalny, nowoczesny budynek wypo-
sażony w dobrze wyposażone gabinety lekarskie i sprzęt me-
dyczny, ale przede wszystkim to wysoko wykwalifikowana kadra 
specjalistów, która pracuje na rzecz prawie 7 tysięcy małych 
i dużych pacjentów. Dyrektor ośrodka Agnieszka Jeziorska przy-
witała przybyłych gości m.in. kardynała Kazimierza Nycza Ar-
cybiskupa Metropolitę Warszawskiego, władze gminy, radnych, 
przedstawicieli jednostek samorządowych, księży proboszczów 
z Izabelina i Lasek, kadrę i pracowników ośrodka oraz firmę 
wykonawczą. Następnie głos zabrał wójt Witold Malarowski 
dziękując wszystkim zaangażowanym w powstanie przychod-
ni, która ma w sposób komfortowy służyć mieszkańcom gminy 
przez następne lata. Wspólnego symbolicznego przecięcia wstę-
gi dokonali: kardynał Kazimierz Nycz, wójt Witold Malarowski 
oraz przedstawiciel  wykonawcy - firma Sylen sp. z. o.o.  Po 
uroczystym otwarciu nastąpiło poświęcenie przez arcybiskupa, 
modlitwa i błogosławieństwo miejsca, pacjentów i lekarzy. Kil-
ka słów powiedział też kardynał Kazimierz Nycz, nawiązując do 
długoletniej i owocnej współpracy władz gminy z kościołem. 
Następnie goście zostali zaproszeni na poczęstunek. 

IM
fot. Grzegorz Nowicki

NIE STRZELAJ W SYLWESTRA!
W ubiegłym roku wyliczono, że w noc sylwestrową Polacy wystrzelą w powietrze ponad 500 mln zł! Wynika z tego, że w naszej 

gminie z dymem puszczamy ok. 125 000 zł. Część z tego to fajerwerki, a część - petardy hukowe. Wiemy, że całkowite wyeliminowanie 
strzelania to dzisiaj mrzonka, ale gdybyśmy ograniczyli je chociaż o 10%, a zaoszczędzone pieniądze wydali na zwierzaki w schroniskach, kupiliby-
śmy im co najmniej tonę karmy! 

Taki pomysł zgłosiła Izabelińska Akcja Sylwestrowa i jej inicjator Marcin Michalik. Nie zakazy, a apel: W sylwestra nie strzelam, na zwierzaki zbieram. 
W każdy piątek od godz. 17.00 do 20.00 i w każdą sobotę od 12.00 do 15.00, od 7 grudnia do sylwestra, wolontariusze zbierają w CKI datki pienięż-
ne i dary rzeczowe w postaci karmy suchej i mokrej. Za zebrane pieniądze zostanie kupiona karma i razem z darami rzeczowymi będzie przekazana 
do schronisk dla zwierząt. 

Jednocześnie w szkołach i przedszkolach odbędą się konkursy rysunkowe, na temat zwierząt w naszej gminie - tych domowych i tych żyjących dziko 
w Puszczy Kampinoskiej. Autorzy najciekawszych prac dostaną nagrody ufundowane przez izabelińskich przedsiębiorców. Uroczyste rozstrzygnięcie 
konkursów i wręczenie nagród laureatom przez wójta gminy Izabelin nastąpi 22 grudnia podczas Jarmarku Świątecznego przed siedzibą Urzędu 

Gminy. 

Ponadto 31 grudnia dbędzie się w Cen-
trum Kultury Izabelin niezwykły wieczór 
sylwestrowy dla wszystkich chętnych. 
Tych, którzy wybiorą wystrzałowe filmy 
zamiast wystrzałów fajerwerków, czekają 
sylwestrowe filmowe emocje. Uczestni-
cy będą współgospodarzami wieczoru. 
Przyniosą ze sobą smakołyki świąteczne, 
m.in. pierogi i ciasta, którymi będą się 
częstować podczas przerwy w seansach. 
Punktualnie o 24.00 wystrzelą korki wina 
musującego, uczestnicy wzniosą toast 
i złożą sobie życzenia szczęśliwego No-
wego 2019 Roku.

Bogdan Szczesiak

Agnieszka Jeziorska - dyrektor ośrodka - wita gości

Uroczyste przecięcie wstęgi

gr
afi

ka
: 

Jo
an

na
 P

ac
ho

w
sk

a



16

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA...

Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości 
najstarsze przedszkolaki Gminnego Przedszkola w Laskach 

przygotowały dla seniorów – mieszkańców Lasek – program 
artystyczny. 

Honorowymi gośćmi byli  ks. Proboszcz  Grzegorz Jankowski i sołtys 
wsi Laski pan Stanisław Macias wraz z radnymi. Dzieci ubrane w pięk-

ne stroje regionalne (krakowski, śląski oraz kujawski) zaprezentowały 
wszystkim zebranym tańce i wiersze związane z wybanym regionem. 
Zwieńczeniem uroczystości było wspólne odśpiewanie 4 zwrotek „ 
Mazurka Dąbrowskiego” o godz. 11.11. Przed wyjściem goście mogli 
obejrzeć prace dzieci dotyczące symboli narodowych oraz wystawę pt: 
„ Piękna nasza Polska cała- cofnijmy się w czasie” poświęcona zabytko-
wym przedmiotom codziennego użytku. 

Emilia Zaręba

Z ŻYCIA GMINY

29 listopada br., z okazji setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości w Centrum Kultury Iza-

belin odbył się spektakl „Listy do Skręcipitki”. Uczniowie Szko-
ły Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie 
obejrzeli monodram, który otrzymał główną nagrodę na festi-
walu Entrée w Chorzowie. 

Spektakl pokazywany był w większości polskich miast, a także za gra-
nicą, w tym w Wilnie i w Irkucku. W głównej roli wystąpił Zacharjasz 
Muszyński – aktor teatralny i filmowy, który zagrał m.in. w takich filmach 
jak: „Generał Nil” i „Wołyń”. 

Scenariusz napisała Małgorzata Karolina Piekarska – pisarka i dzienni-
karka na podstawie autentycznych listów swojego pradziadka - Antonie-
go Adamskiego do żony Leokadii Karoliny z Przybytkowskich Adamskiej. 
Listy powstały w latach 1913-1918.  Ich autor przebywał wówczas na 
terenie Baszkirii za Uralem w sanatorium dla osób chorych na gruźlicę. 
Zachowane listy stanowią nie tylko dokument minionej epoki. Są też 
swoistym zapisem miłości do Ojczyzny znajdującej się wtedy pod za-
borami. 

Po spektaklu, Małgorzata Karolina Piekarska poprowadziła dla naszych 
uczniów warsztaty genealogiczne pt. „Skąd przychodzimy, kim jeste-
śmy”. Młodzież dowiedziała się, jak powstaje drzewo genealogiczne 
oraz w jaki sposób docierać do dokumentów dotyczących przeszłości 
rodzinnej. 

Zarówno spektakl, jak i warsztaty zostały przeprowadzone przez Cen-
trum Kultury Izabelin dzięki owocnej współpracy z Mazowieckim In-
stytutem Kultury, który jest pomysłodawcą przedsięwzięcia z cyklu 
- WIELKA MAŁA HISTORIA. Serdecznie dziękujemy i prosimy o jeszcze.

tekst i zdjęcia: Daria Kuźniecow-Dudko

LISTY DO SKRĘCIPITKI

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi 
Stowarzyszenie w Laskach 

poszukuje kandydata na stanowisko 

Brygadzisty Działu Rolnego
 i Utrzymania Terenu

Od kandydata oczekujemy praktycznej wiedzy 
z zakresu prac gospodarczych. Mile widziane 
uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń 

używanych w gospodarstwie. 
Oferujemy umowę o pracę (pełny etat). 

Kontakt telefoniczny: 
22 752 32 71, e-mail: kadry@laski.edu.pl

PRACA!!!
GOSiR Izabelin zatrudni pracownika 

do obsługi lodowiska,  
w sezonie zimowym. 

Tel.  22 752 68 29; 509 308 883
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PODATNICY GMINY IZABELIN! 
Już od 1 grudnia 2018 r. dla naszych podatników jest dostępna usługa e-Podatki

Z ŻYCIA GMINY

Usługa e-Podatki umożliwia całodo-
bowy, bezpłatny dostęp do aktu-

alnych informacji o wszystkich posia-
danych wobec gminy zobowiązaniach 
finansowych. 

Użytkownik, którym może być zarówno oso-
ba prawna  jak i fizyczna  - posiadająca zobo-
wiązania podatkowe w gminie Izabelin, może 
przeglądać i weryfikować na swoim indywi-
dualnym koncie wymiar podatków i opłat za 
pośrednictwem Internetu. Informacje są iden-
tyczne z tymi posiadanymi przez urzędników, 
a przeglądanie konta jest możliwe 7 dni w ty-
godniu i 24 godziny na dobę.

Krok 1 – rejestracja
Wypełnij formularz na stronie internetowej 
https://ugizabelin.epodatnik.info/. Potwierdze-
niem otrzymania przez urząd poprawnie wy-
pełnionego formularza będzie otrzymanie na 
podany adres mailowy zaproszenia do odwie-
dzenia urzędu celem weryfikacji tożsamości.

Krok 2 - wizyta w Urzędzie Gminy Iza-
belin
Do urzędu przyjdziesz tylko raz w dogodnym 
dla Ciebie terminie. Podczas wizyty podpiszesz 
niezbędne dokumenty. Dzięki temu Twoje 
dane będą bezpieczne - my potwierdzimy 
Twoją tożsamość. Pamiętaj o tym, żeby zabez-
pieczyć hasła, aby zachować poufność danych. 
My ze swej strony gwarantujemy bezpieczeń-
stwo i poufność przesyłania danych (algorytm 
szyfrujący RSA), gdy będą one wywoływane 
za pośrednictwem poufnej listy haseł.

Krok 3 - korzystanie z systemu
Bez wychodzenia z domu, z kawiarenki inter-
netowej, albo z innego miejsca na świecie - 
o każdej porze dnia, czy w święto - za pośred-
nictwem Internetu przeglądaj wszystkie infor-

macje o Twoich podatkach i opłatach, którymi 
urzędnicy dysponują tylko w godzinach pracy 
urzędu. Nie ma już konieczności odwiedzania 
urzędu, bo terminy płatności i bieżące nalicze-
nia są przystępnie i czytelnie objaśnione oraz 
w przejrzysty sposób zaprezentowane. Od 1 
stycznia 2019 płatności dokonasz również bez 
wychodzenia z domu - w wygodnej, elektro-
nicznej formie - wtedy kiedy chcesz. W syste-
mie można sprawdzić należności pozostałe do 
opłacenia i terminy płatności oraz w nieskrępo-
wany sposób można przejrzeć i zweryfikować 
informacje, na podstawie których naliczane są 
podatki i opłaty.

Korzyści:
- bezpośredni nieograniczony czasem dostęp 
do bieżącej, indywidualnej informacji o wszyst-
kich należnościach i terminach
- oszczędność czasu, papieru i kosztów kore-

spondencji pocztowej
- czytelny i przejrzysty sposób prezentacji da-
nych, logiczna struktura
- łatwy dostęp do informacji o sposobie nali-
czenia podatków i opłat - możliwość szybkiego 
zgłoszenia i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości 
bez konieczności licznych wizyt w urzędzie
- prosty i tani sposób aktywacji konta - formu-
larz elektroniczny i tylko jedna wizyta w urzę-
dzie (weryfikacja zgłoszonych danych)
- wszystkie informacje na jednym koncie - te-
raz nie zginie żaden „kwitek”

MS
dane kontaktowe:
Urząd Gminy Izabelin 
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Pokój 101
Poniedziałek 9-18
Wtorek – Piątek 8-16
zapraszamy      

INTERWENCJE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W GMINIE IZABELIN 
W PAŹDZIERNIKU I LISTOPADZIE 2018 ROKU

W październiku br. wystąpiło zaledwie pięć zdarzeń, to jest najmniej w ciągu minionych dziesięciu miesięcy. Ochotnicze Straże Pożarne w Laskach 
i Izabelinie brały udział w gaszeniu dwóch pożarów. W dniu 14 października br.  w Truskawiu w budynku mieszkalnym paliły się sadze w przewodzie 
kominowym, przypuszczalnie na skutek braku okresowego czyszczenia  uległy zapaleniu oraz w dniu 9 października  br.  był pożar lasu na terenie 
Kampinoskiego Parku Narodowego w okolicach Pociechy (oddział 334), gdzie spłonęło ok. 700 m kwadratowych powierzchni leśnej. Dwukrotnie 
straże pożarne udzielały pomocy przy gaszeniu pożarów na terenie gminy Czosnów i Stare Babice. W dniu 31 października br. w Laskach przy ul. 
Cichowszczyzna straż pożarna oswobodziła uwięzionego, zaklinowanego w ogrodzeniu psa. 

W listopadzie br. straże pożarne interweniowały czterokrotnie na terenie gminy w miejscowych zagrożeniach. Nie zanotowano żadnego pożaru, co 
jest rzadkim zjawiskiem. W Laskach w dniu 6 listopada br. przy ul. Pocztowej dokonano neutralizacji plamy olejowej, w Izabelinie w dniu 12 listopa-
da przy ulicy Zagłoby i Skrzetuskiego usunięto zagrożenie jakie stwarzały trzy mocno pochylone drzewa nad linią energetyczną, ulicą i posesją. W 
Sierakowie w dniu 24 listopada przy ul. Gen. Abrahama miało miejsce rozszczelnienie butli na gaz. A  30 listopada br. dwa zastępy OSP w Laskach 
brały udział w akcji gaśniczej w Łomiankach podczas groźnego pożaru w lakierni.

płk mgr inż. Edward Gierski
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Oferta Gminy Izabelin i jednostek gminnych 

Oferta Partnerów 

Nazwa firmy Logo Kontakt Nazwa firmy Logo Kontakt 

Sylwia Szuder (usługi 
fotograficzne) 

 

sylwiaszuderblog.com Pensjonat 
Martiany 21 

 

www.martiany21.pl 

AJW-Nieruchomości 
Arkadiusz 

Wojciechowski 
 ajw-nieruchomosci.pl BSK Sp. z o.o. 

 
www.bsksiegowa.pl 

KAMPINOS TELCO   www.kampinostelco.pl 
Biuro Rachunkowe 

"Przyjazna 
Księgowość"  

www.przyjaznaksiegowosc.pl 

Sklep z zabawkami 
POTWOREK  

potworek.com.pl DUODENT S.C.  duodent.com.pl 

SOSNOWA SZPILKA  
 

sosnowaszpilka.pl 
PLUTON 

DYSTRYBUCJA        
Sp. z o.o.  

https://www.facebook.com/
PLUTON-DYSTRYBUCJA-

246717956387/ 
GABINET 

KARDIOLOGICZNY 
Wiesława Pawłowska- 

Jenerowicz  

tel. (22) 669 12 05 
 KWIATY W DRODZE 

 
www.kwiatywdrodze.pl 

Specjalistyczna 
Przychodnia Lekarska 

JUNIPERUS   
www.juniperus.com.pl 

Gminne Koło 
Miłośników 
Wędkarstwa             
w Izabelinie 

 www.mokrysplawik.pl 

Gospoda Kampinówka 
 

www.kampinowka.com.pl Fotograf 
Foto Piekarnik 

 

www.fotopiekarnik.pl 

Kampinos 
Nieruchomości 

 

www.kampinos.com.pl PPHU DOBEK 
Dobiesław Derbich  autodobek.pl 

WRÓŻKI CHRZESTNE – 
animacje dla dzieci 

 

https://www.facebook.com 
/WrozkiChrzestne/ 

AGRAW         
Automaty do bram 

Wideodomofony 

 
 www.wideodomofony24.pl 

A. S. PILAR 
 Diler 

Premium 
Husqvarna 

aspilar.pl ŚWIAT NITEK 
 

www.swiat-nitek.pl 

PIES NA URLOPIE.PL 
 

www.dlapsiarzy.pl 
piesnaurlopie.pl 

MAD MEALS 
catering dietetyczny 

 
www.mad-meals.pl 

Klinika Rehabilitacyjno - 
Ortopedyczna 

SANOBELLO 
 www.sanobello.pl 

Gabinet 
Weterynaryjny 
"Mokry Nosek"  

www.mokrynosek.com 

ANTYKWARIAT 
Piotruś Pan  

www.facebook.com/ 
Antykwariat-Piotruś-Pan-

156310584579390 

DOKTOR SZELKA 
psycholog zwierząt 

 

www.doktorszelka.pl 

GABINET LEKARSKI 
Marek Szkiłłądź 

Chirurgia 
naczyniowa  

i ogólna 
www.doktorchirurg.pl KWIACIARNIA 

IZABELLA 
 

www.kwiaciarniaizabella.pl 

VIVAT Sp.j. 
 

www.vivat.pl COZMO-BIKE  www.cozmobike.pl 

KAWIARNIA                 
Bon Appétit  

www.facebook.com 
/kawiarnia.bonappetit 

GAMMA SERVICE 
(środki czystości)  

www.clean360.pl 

SENSI SUSHI 
 

www.sensisushi.pl KPG 
INSTYTUT WNĘTRZ  www.instytutwnetrz.pl 

 

1.   20 % zniżki od obowiązujących opłat za zajęcia organizowane przez Centrum Kultury Izabelin; 
2.   20 % zniżki od obowiązujących opłat za bilety wstępu na imprezy kulturalne organizowane przez Centrum Kultury Izabelin; 

 
3.   10 % zniżki na badania laboratoryjne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Izabelinie; 

 4. pierwszeństwo w przyjęciu dzieci do preferowanego przedszkola i szkoły prowadzonych przez Gminę Izabelin,                                                                                                                                                                                                                                           
g    z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. 

Z ŻYCIA GMINY
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ODBIÓR ODPADÓW- HARMONOGRAMY I PŁATNOŚĆ ZA STYCZEŃ 2019

Z ŻYCIA GMINY

Poniżej przedstawiamy harmonogramy odbioru odpadów 
na styczeń 2019, które zamieszczone są również na stronie 
www.gmina.izabelin.pl w zakładce „odpady”. Są one konty-
nuacją obecnych odbiorów świadczonych przez firmę BYŚ.

Zawiadamiamy jednocześnie, iż trwa postępowanie przetargowe na 
odbiór i utylizację odpadów na rok 2019, w związku z powyższym 
należy się spodziewać, że stawka za odbiór odpadów wzrośnie.
Do czasu uchwalenia przez Radę Gminy nowej wysokości opłaty 
obowiązują stare stawki tj.
 - mieszkańcy prowadzący segregację odpadów płacą 12 zł od oso-
by na miesiąc,

Pon Wt Śr Cz P Sob N
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW - Gmina Izabelin – 2019                                                                                                                                             
LASKI ul. Brzozowa, Daszewskiego, Piaskowa, Południowa, Wieczorka, Sezamkowa, Cicha, Akacjowa, Jaworowa, 
Partyzantów, Klonowa, Wolffa, Pomidorowa, Cichowszczyzna, Łąkowa, Przeskok, Słoneczna, Przedszkolna, Klaudyńska, 
Podleśna, Pogodna, Ogrodowa, Trzech Sosen, Młodzieżowa, Pocztowa, Krótka, Zielona, Poznańska, Sokołowskiego, 
Leśniczówki,                                                                                                                                                                                              
MOŚCISKA ul. Sikorskiego, Postępu, Opaleń, Łąkowa, Wierzbowa, Białych Bzów, Chabrowa, Makowa, Jodłowa, Kwitnąca, 
Modrzewiowa, Rumiankowa, Żołędziowa

STYCZEŃ

Pon Wt Śr Cz P Sob N
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

STYCZEŃ

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW - GMINA IZABELIN – 2019                                               
LASKI – ul. Kampinoska, Zaułek Kampinosu, Brukowa                                                                                                  
IZABELIN B - Czarnieckiego, Małachowskiego, Bohaterów Kampinosu, Rzędziana, Ks.Jeremiego, Słowackiego, 
Ketlinga, Kmicica, Skrzetuskiego, J. Kazimierza, Kołłątaja, Sienkiewicza, Lubomirskiego, Charłampa, Anusi, Soroki, 
Podbipięty, Sobieskiego, Koniecpolskiego, Zamoyskiego, Wołodyjowskiego, Rocha Kowalskiego, Oleńki, 
Kordeckiego, Sapiehy, Mickiewicza, Zagłoby.                                                                                                                                                                           
IZABELIN C – ul. Krasińskiego, Kościuszki, Prymasowska, Leśna Polana

Pon Wt Śr Cz P Sob N
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

STYCZEŃ

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW - Gmina Izabelin – 2019
MOŚCISKA, HORNÓWEK, LASKI, IZABELIN B, IZABELIN C, TRUSKAW - ul. 3 Maja
TRUSKAW – ul. Leśnej Polanki, Popiełuszki, Ptasińskiego, Działkowa, Przecinka

Pon Wt Śr Cz P Sob N
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

STYCZEŃ

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW - GMINA IZABELIN - 2019
IZABELIN C – ul. Matejki, Chełmońskiego, Leśna, Poniatowskiego, Projektowana, Przyłuskiego,
Siemiradzkiego,Tetmajera, Słoneczna, Brzozowa, Piaskowa, Krótka, Al. Dębów, Grzybowa,
Świerkowa, Jałowcowa, Prądzyńskiego, Środkowa, Skrzyneckiego, Langiewicza, Rynkowa,
Końcowa, Paderewskiego, Sielanki, Chodkiewicza, Krzywickiego, Kuncewicza, Orła Białego, Planty, 
Początkowa,

Pon Wt Śr Cz P Sob N
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

STYCZEŃ

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW - GMINA IZABELIN – 2019
HORNÓWEK – Fedorowicza, Jeżynowa, Kasztanowa, Bajkowa, Skrajna, Aneks, Sosnowa,
Piaskowa, Kampinoska, Kwadrat, Wrzosowa, Leśna, Wesoła, Boiskowa, Szkolna, Działkowa,
Zielona, Rolna, Polna, Zakątna, Banacha, Okocimska, Ogrodowa, Herbowa, Szczera, Wojska
Polskiego.
IZABELIN C ul. Zakątna, Kopernika, Sierakowska, Chłopickiego
SIERAKÓW – ul. Abrahama, Sieraków

Pon Wt Śr Cz P Sob N
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

STYCZEŃ

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW GMINA IZABELIN – 2019                                                                          
HORNÓWEK – Kurowskiego, Sadowa, Pietkiewicza, Malinowa, Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna,Próżna, Łączna, 
Lipowa, Lipkowska, I Poprzeczna, V Poprzeczna, VI Poprzeczna, VII Poprzeczna,VIII Poprzeczna, IX Poprzeczna, 
X Poprzeczna, XI Poprzeczna, XII Poprzeczna, XV Poprzeczna, XVII Poprzeczna, Urocza. Kasztanowa,
TRUSKAW – ul. Sarenki, Sory, Lipkowska, Parkowa, Mokre Łąki, Łabędzia, Południowa, Północna,
Bociania, Borzęcińska, Żurawia, Łosia, Lisia, Bobrowa, Olszowa, Falińskiego, Skibińskiego, Krucza, Pociecha, 
Truskaw Mały, Dzika, Krucza,

          Odpady zmieszane + odpady segregowane plastik , szkło , metal + makulatura , papier , tekstylia

Odbiór odpadów zielonych

Odpady komunalne zmieszane + odpady segregowane metal, szkło, plastik

UWAGA! Wywozy realizowane są od godziny 6:00! Prosimy o przygotowanie odpadów do odbioru

Tel. 722-86-24
Marta Merchel

Referat Gospodarki Odpadami

 -  mieszkańcy nie prowadzący selektywnej zbiórki – 24 zł od osoby 
na miesiąc. 

W związku z możliwą zmianą stawki opłaty za odpady prosimy 
o regulowanie płatności miesięcznie – bez nadpłacania za przyszłe 
miesiące!!!
O zmianie zasad i stawek poinformujemy Państwa odrębnym pi-
smem, przesłanym listem poleconym na adres korespondencyjny 
mieszkańca - wskazany w deklaracji. 

W związku z zaistniałymi zmianami prosimy mieszkańców o wyro-
zumiałość. 
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Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY

FILMY DLA DZIECI

sobota 15 grudnia 2018 godz. 11.00 
MAŁA WIELKA STOPA
reż.  B. Stassen, J. Degruson, wiek b.o. 91 min

sobota 22 grudnia 2018 godz. 11.00 
KRÓLOWA ŚNIEGU 
reż. W. Barbe, M. Swiesznikow, od 5 lat, 73 min

czwartek 27 grudnia 2018 godz. 11.00 
GAMBA reż. T. Kawamura, Y. Ogawa , od 7 lat, 85 min

czwartek 27 grudnia 2018 godz. 16.00 
KRÓLOWA ŚNIEGU 2 reż. A. Tsitsilin, od 5 lat, 85 min

czwartek 27 grudnia 2018 godz. 18.00 
SIEDEM MINUT PO PÓŁNOCY 
reż. J.A. Bayona, od 12 lat, 103 min

piątek 28 grudnia 2018 godz. 11.00
RENIFER NIKO RATUJE ŚWIĘTA!
reż. K. Juusonen, M. Hegner, od 7 lat, 107 min

piątek 28 grudnia 2018 godz. 16.00
KRÓLOWA ŚNIEGU 3 OGIEŃ I LÓD
reż. A. Cicilin, od 7 lat, 85 min

piątek 28 grudnia 2018 godz. 18.00 
WHITNEY reż. K. Macdonald, od 12 lat, 115 min

poniedziałek 31 grudnia 2018 godz. 11.00
RENIFER NIKO RATUJE BRATA 
reż. K. Juusonen, J. Lerdam, od 7 lat, 73 min

sobota 5 stycznia 2019 godz. 11.00
KAKTUS i MAŁY (5 odc.)
PROSZĘ SŁONIA! (3 odc.)
różni reż. od 5 lat, ok. 60 min

sobota 12 stycznia 2019 godz.11.00 
MY LITTLE PONY reż. J. Thiessen, od 5 lat, 95 min

FILMY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

wtorek 11 grudnia 2018 godz. 18.00
LA LA LAND reż. E. Chazelle, od 12 lat, 122 min

piątek 14 grudnia 2018 godz. 18.00
FIRMOWA GWIAZDKA
reż. W. Speck J. Gordon, od 16 lat, 105 min

sobota 15 grudnia 2018 godz. 16.00 – kino familijne
UWOLNIĆ MIKOŁAJA! reż. Ch. Smith, od 7 lat, 107 min

wtorek 18 grudnia 2018 godz. 18.00 
KONSTYTUCJA
reż. N. Grilić, od 16 lat, 90 min

piątek 21 grudnia 2018 godz. 18.00 
KOCHAJMY SIĘ OD ŚWIĘTA reż. J. Nelson, od 12 lat, 
100 min

sobota 22 grudnia 2018 godz. 16.00 
LISTY DO M 3 reż. T. Konecki, od 12 lat, 103 min  

sobota 29 grudnia 2018 godz. 16.00 
ZIMNA WOJNA reż. P. Pawlikowski, od 15 lat, 89 min

piątek 4 stycznia 2019 godz. 18:00
CO ROBIMY W UKRYCIU – piątkowy horror 
reż. L. Jacqut, od 12 lat, 81 min

sobota 5 stycznia 2019 godz. 16.00 – kino familijne
BYŁ SOBIE PIES reż. L. Hallstroem, od 9 lat, 95 min

muzyka
niedziela 16 grudnia 2018 godz. 16.00
Świąteczny koncert Studia Piosenki CKI
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny
wtorki 11/18 grudnia 2018 godz. 18:30
Warsztaty kolędowe z Marią Holką
CKI, wstęp wolny, bez ograniczeń wiekowych
niedziela 13 stycznia 2019 godz. 17.00
Koncert Noworoczny Centrum Kultury Izabelin, bilety: 25 zł
niedziela 20 stycznia 2019 godz. 16.00
Gminny Przegląd Muzyczny »Śpiewajmy i grajmy Małemu« 
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

zajęcia cykliczne dla dzieci
sobota 15 grudnia 2018 godz. 12.00
Warsztaty Funiversity – Naukowe święta
Centrum Kultury Izabelin, wstęp 20 zł
sobota 15 grudnia 2018 
godz. 14.00 (do 10 lat) i 15.30 (11-16 lat)
Warsztaty plastyczne - karty świąteczne 
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

literatura
piątek 14 grudnia 2018 godz. 18.00
Dyskusyjny Klub Książki - »Córka pustyni. 
Niezwykłe życie Gertrude Bell« Georginy Howell
Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny
wtorek 18 grudnia 2018 godz. 18.00
Promocja książki dla dzieci
„BUM CYK CYK” Jana Apolinarskiego
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

Kino za Rogiem

sztuka
grudzień 2018 
Wystawa prac malarskich Marii Wojthofer
Gminna Biblioteka Publiczna, wstęp wolny

teatrteatrteatr
sobota 19 stycznia 2019 godz. 19.00
»Andropauza 3. Jak żyć i nie zwariować«
Centrum Kultury Izabelin, ilety: 50 i 70 zł

kabaret
piątek 15 marca 2019 godz. 18.00 i 20.30
Kabaret Młodych Panów
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 60 i 80 zł

wtorek 8 stycznia 2019 godz. 18.00 
LEGEND reż. B. Helgeland, od 18 lat, 125 min

piątek 11 grudnia 2019 godz.18:00
13 GRZECHÓW – piątkowy horror
reż. L. Hallstroem, od 9 lat, 95 min

sobota 12 stycznia 2019 godz.16.00
MOJE WAKACJE Z RUDYM
reż. K. Stenders, od 9 lat, 85 min

wtorek 15 stycznia 2019 godz. 18.00
KONSTYTUCJA reż. N. Grilić, od 16 lat, 90 min

piątek 18 stycznia 2019 godz.18.00
COŚ ZA MNĄ CHODZI – piątkowy horror
reż. D. R. Mitchell, od 18 lat, 95 min
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UTW
poniedziałek 17 grudnia 2018 godz. 10.00 CKI  
MUZYKA Koncert Bożonarodzeniowy „Światło nad 
Betlejem” –  Anna Maria Ostrowska – mezzosopran, 
Tomasz Ostrowski – baryton 
14 stycznia 2019 godz. 10.00 CKI    
MUZYKA Kolędy z Polski i ze świata Małgorzata 
Kozłowska - śpiew Maria Holka - śpiew, fortepian, akorde-
on Aleksander Baszun - śpiew, klarnet, szałamaja, gitara, 
flety, bęben radomski.
21 stycznia 2019 godz. 10.00 CKI   
PRAWO SPADKOWE
23 stycznia 2019  godz. 11.00 ZAMEK KRÓLEWSKI 
RELIGIE Między rozłamem a tradycją. Dlaczego 
islam jest podzielony? – Daniel Artymowski 
28 stycznia 2019 godz. 10.00 CKI  
MUZYKA Z muzyką przez świat. Rozwój kultury 
muzycznej w różnych zakątkach świata 
 -  Anna Maria Ostrowska, Tomasz Ostrowski

inne
sobota 22 grudnia 2018 godz. 12.00-18.00
Jarmark świąteczny 
parking przy Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY

taniec
sobota 2 marca 2019 godz. 20.00
Rockendrollowy Bal Karnawałowy
Centrum Kultury Izabelin, przedaż zaproszeń w CKI

    19 stycznia 2019 (sobota) godz. 19.00
Centrum Kultury Izabelin

 bilety: 50 i 70 zł w sprzedaży od 12 grudnia 2018

OBSADA W IZABELINIE:
AGATA ZAŁĘCKA, MACIEJ DAMIĘCKI, 

SYLWESTER MACIEJEWSKI, 
PIOTR PREGOWSKI, ARTUR DZIURMAN
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REKLAMY

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

Minex Skład Opału
Przeniesiony ze Starych Babic do Klaudyna, 

przy ul. Lutosławskiego 9

Sprzedaż

Drewno kominkowe, Eko groszek, węgiel

Tel. 660-686-391, 22 722 90 31

KLUB PUZZLI 

 
 

Masz w domu układankę? Lubisz puzzle? 
 

Wszystkich fanów zapraszamy do wymiany puzzli  
w naszej bibliotece. 

 
Czwartki 

Godz.16.00-18.00 
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie 
ul. Matejki 21 

05-080 Izabelin 
tel. 22 752 68 21 

www.bibliotekaizabelin.pl 
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KARTY HISTORIIREKLAMY

PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

ogrodzenia największych 
polskich producentów m.in. 
Drewbed, Joniec, Konsport, 

Plastmet,Gatigo

tel. 796 509 507
biuro@extremestone.pl

ul. Sikorskiego 119 
05-080 Klaudyn

Sprzedaż elementów 

oraz usługi montażu

Serdecznie dziękuję  Mieszkańcom Lasek, 
którzy w Wyborach Samorządowych 2018

oddali na mnie swój głos.

                                      Małgorzata Rawa



24

JARMARK
 ŚWIĄTECZNY

Urząd Gminy Izabelin oraz Centrum Kultury Izabelin zapraszają na

22 grudnia 2018 (sobota)
godz. 12.00-18.00 / parking przy Urzędzie Gminy Izabelin

15.00 WSPÓLNA WIGILIA MIESZKAŃCÓW
stoiska z przysmakami, rękodzieło, upominki, 

występy artystyczne, wspólne śpiewanie kolęd,

atrakcje dla najmłodszych i nieco starszych

ŚWIĘTY MIKOŁAJ

weź lampion i zabierz BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU do domu!

PRZYNIEŚ POTRAWY I WYPIEKI NA WSPÓLNY ŚWIĄTECZNY STÓŁ 

I... PRZYPROWADŹ ZE SOBĄ SĄSIADA!

gdzie są 
bombki?!

dlaczego onajest taka smutna?!

Pomóż nam ubrać choinkę! Przynieś własnoręcznie wykonaną ozdobę 
i powieś na drzewku. Czekamy do 22 grudnia 2018.

co tu tak 
pusto?!

Chyba czegoś tu 
brakuje...

www.centrum.izabelin.pl

Centrum Kultury Izabelin

ul. Matejki 21

05-080 Izabelin

INFORMACJE I ZAPISY:
sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-19.00
tel. 22 752 68 00, fax.  22 752 68 15
e-mail: sekretariat.cki@centrum.izabelin.pl
kasa biletowa czynna także przed spektaklami i koncertami

ROCK AND ROLL

2 marca 2019 
(sobota) godz. 20.00

 bal poprowadziiŁukasz Prochacki 
tancerz/choreograf

 pokazy i animacje taneczne

 gra zespół The Music Machine

DANCE PARTY

sprzedaż zaproszeń 

w sekretariacie Centrum Kultury Izabelin

Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21 05-080 Izabelin, tel. 22 752 68 00, www.centrum.izabelin.pl

BAL 
KARNAWAŁOWY

KONCERT 
NOWOROCZNY
Historia de un Amor

13 stycznia 2019 godz. 17.00
Centrum Kultury Izabelin

WYSTĄPIĄ:

Milena Lange - sopran

Paweł Trojak - baryton

Wiktoria Szubelak - gitara klasyczna

Warszawski Kwintet Smyczkowy „Impressione”

Monika Polaczek-Przestrzelska - fortepian

Andrzej Krusiewicz 

- konferansjer

Milena Lange

Paweł Trojak

Wiktoria Szubelak

bilety 
25 zł

Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21 05-080 Izabelin, tel. 22 752 68 00, www.centrum.izabelin.pl


