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Okładka

 
 

 

  

W SKRÓCIE

MIŁO CIĘ WIDZIEĆ…
Już jest – tablica (tzw. „witacz”) z logo wsi Laski – oznajmili 29 

grudnia 2017 roku całej gminie Izabelin, a w szczególności swoim 
mieszkańcom sołtys Stanisław Macias wraz z członkami Rady Sołec-
kiej. Witacz stanął przy wjeździe do wsi na skrzyżowaniu ul. 3 Maja 
i Łąkowej. Wraz z hasłem „Miło Cię Widzieć” prezentuje się wspania-
le. Przypomnijmy, że logo wsi Laski powstało podczas warsztatów dla 
mieszkańców, a tablica została sfinansowana z budżetu sołeckiego 
wsi Laski na rok 2017.

MS

POTRZEBNY 
INSTRUKTOR

Centrum Kultury Iza-
belin szuka instruk-
tora do prowadzenia 
z dziećmi zajęć akro-
batyki i gimnasty-
ki artystycznej. 
Praca od 1 marca 
2018 roku. Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt pod numerem telefonu 
22 752-68-00 lub mailowo: 
sekretariat.cki@centrum.izabelin.pl

Z początkiem nowego 2018 roku 
Wójt Gminy Izabelin Witold Ma-

larowski podpisał stosowne doku-
menty z PGE Dystrybucja SA oddz. 
Warszawa, rejon energetyczny 
Pruszków, na mocy których gmina 
stała się właścicielem oświetlenia 
ulicznego. Więcej informacji znaj-
dziecie Państwo w następnym nu-
merze Listów do Sąsiada.

IM, fot. Patryk Olszówka

OŚWIETLENIE ULICZNE 
NALEŻY JUŻ 
DO GMINY IZABELIN
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ORSZAK TRZECH KRÓLI
Od wielu lat, co roku 6 stycznia mieszkańcy gminy Izabelin 

przebrani w stroje kolędników tworzą barwny Orszak Trzech 
Króli, który przemierza główną ulicę Truskawia. Ideą tej pięknej 
staropolskiej i katolickiej tradycji jest wspólna zabawa, śpiewanie 
kolęd, a także integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa. Najmłodsi 
uczestnicy zbierali do swoich koszyczków słodycze. Podczas marszu 
była też zbiórka pieniędzy, które zostaną przekazane dla najbardziej 
potrzebujących w naszej gminie. W marszu uczestniczył również ks. 
Ludwig Nowakowski oraz organista Jan Królak. „Orszak” swój marsz 
tradycyjnie zakończył na pętli linii 708. 

 IM

fot. MS

GMINA IZABELIN
Samorządowym Liderem Edukacji 2017

Dnia 9 grudnia 2017 r., podczas gali konkursu Samorządowego Li-
dera Edukacji 2017 w Krakowie, Wójt - Witold Malarowski i Prze-

wodnicząca Rady Gminy - Grażyna Zielińska odebrali Certyfikat Sa-
morządowego Lidera Edukacji 2017.  Certyfikat przyznawany 
jest za podejmowanie efektywnych, innowacyjnych, nowatorskich 
oraz znaczących społecznie działań w dziedzinie lokalnej polityki 
edukacyjnej i zarządzania oświatą. Potwierdza, że Gmina Izabelin 
w sposób szczególny dba o rozwój szkolnictwa na swoim terenie, 
wyróżnia się pod względem wsparcia dla środowisk oświatowych, 
inwestycji w edukację i jej infrastrukturę oraz wdraża nowoczesne 
formy i metody kształcenia dzieci i młodzieży. 

Gmina Izabelin  uzyskała również Wyróżnienie „Primus” potwier-
dzające, że należy ona do grona najbardziej innowacyjnych, efek-
tywnych i skutecznych polskich samorządów w dziedzinie polityki 
edukacyjnej i zarządzania oświatą. Otrzymała także statuetkę Samo-
rządowy Lider Edukacji 2017 – Nagroda Nadzwyczajna Primus 
za największą liczbę punktów zdobytych w rankingu. 

Katarzyna Wojtak

SZUKAMY PRACOWNIKÓW NA LODOWISKO
Centrum Kultury Izabelin poszukuje 

pracowników do obsługi technicznej lodowiska. 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 

pod numerem telefonu 22 752-68-00 
lub mailowo: sekretariat.cki@centrum.izabelin.pl
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Z ŻYCIA GMINY
Oferta Gminy Izabelin i jednostek gminnych 

 

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, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. 

Oferta Partnerów 

Nazwa firmy Logo Kontakt Rabaty 
Miejsce 

świadczenia 
usługi 

Sylwia Szuder 
(usługi 

fotograficzne) 

 
tel. 601 731 393 

sylwia@sylwiaszuder.com 
sylwiaszuderblog.com 

 10% zniżki na sesje fotograficzne, 
fotoreportaże ślubne i z Chrztu 
Świętego dla usług świadczonych 
na terenie gminy 

gmina Izabelin 
(w domu klienta 
lub w plenerze) 

AJW-
Nieruchomości 

Arkadiusz 
Wojciechowski 

 

tel. (22) 299 35 75 
biuro@ajw-nieruchomosci.pl 

ajw-nieruchomosci.pl 

 bezpłatne porady z zakresu 
nieruchomości 

 10% zniżki przy sprzedaży lub 
kupnie nieruchomości 

Izabelin C,                
ul. 3 Maja 48 

KAMPINOS TELCO   

tel. 695 980 517 
info@kampinostelco.pl 
www.kampinostelco.pl 

 50% rabatu na abonament na 
dostęp do internetu przez pierwsze 
4 miesiące przy podpisaniu nowej 
umowy na okres 24 miesięcy 

Izabelin C,              
ul. 3 Maja 88 

Sklep                     
z zabawkami 

POTWOREK  

tel. 505 700 580 
sklep@potworek.com.pl 

potworek.com.pl 

 darmowa dostawa na terenie 
gminy Izabelin gmina Izabelin 

SOSNOWA 
SZPILKA  

 

tel. 607 936 361 
kontakt@sosnowaszpilka.pl 

sosnowaszpilka.pl 

 20% zniżki na zajęcia artystyczne  i 
ruchowe dla dzieci 

 10% zniżki na półkolonie dla dzieci 
 10% zniżki na zajęcia ruchowe dla 

dorosłych trwające do 1 godziny 

Izabelin C,               
ul. Tetmajera 2 

GABINET 
KARDIOLOGICZNY 

Wiesława 
Pawłowska- 
Jenerowicz 

 

tel. (22) 669 12 05 
pawjen@onet.pl 

 bezpłatne badanie EKG                 
do każdej wizyty 

ul. Szekspira 3 
01-913 Warszawa 

- Bielany 

Specjalistyczna 
Przychodnia 

Lekarska 
JUNIPERUS   

tel. (22) 722 62 46 
spljuniperus@yahoo.com 

www.juniperus.com.pl 

 10% zniżki na badania 
laboratoryjne 

Izabelin C,                 
ul. Kościuszki 41 

Gospoda 
Kampinówka  

tel. (22) 721 07 73 
gospoda@kampinowka.com.pl 

www.kampinowka.com.pl 

 10% rabatu na dania główne           
z karty 

Izabelin C, 
ul. Tetmajera 38 

Kampinos 
Nieruchomości 

 

tel. (22) 101 04 58 
biuro@kampinos.com.pl 
www.kampinos.com.pl 

 bezpłatna wirtualna wycieczka 
lub zdjęcia/film z drona po 
podpisaniu umowy 

 bezpłatne porady z zakresu 
nieruchomości 

 10% zniżki przy sprzedaży lub 
kupnie nieruchomości 

Izabelin C, 
ul. Sierakowska 6 

WRÓŻKI 
CHRZESTNE – 

animacje dla dzieci 

 tel. 733 340 840 
wrozki.chrzestne@gmail.com 
https://www.facebook.com 

/WrozkiChrzestne/ 

 10% rabatu na wszystkie usługi 
 darmowy pokaz wielkich baniek 

mydlanych (przeprowadzany           
w trakcie imprezy) 

gmina Izabelin 

A. S. PILAR  Diler Premium 
Husqvarna 

tel. (22) 721 03 51 
sklep@aspilar.pl 
serwis@aspilar.pl 

aspilar.pl 

 5% rabatu na zakup maszyn 
ogrodniczych i do prac leśnych 

 5% rabatu na usługi serwisowe 

Zielonki - Parcela 
ul. Warszawska 

291 
(obok Biedronki) 

PIES NA 
URLOPIE.PL 

 

tel. 502 826 027 
kontakt@dlapsiarzy.pl 

www.dlapsiarzy.pl 
piesnaurlopie.pl 

 10% zniżki na produkty ze sklepu 
internetowego 

 10% zniżki na zakupy na targach 
gmina Izabelin 

Klinika 
Rehabilitacyjno- 
Ortopedyczna 
SANOBELLO 

 
tel. (22) 355 31 52            

rehabilitacja@sanobello.pl 
www.sanobello.pl 

 85 % rabatu na konsultację 
fizjoterapeutyczną 

 50 % rabatu na zabiegi 
fizykoterapeutyczne 
(elektroterapia, hydroterapia, 
pole magnetyczne, ultradźwięki, 
laser niskoenergetyczny) 

Izabelin C, 
ul. Langiewicza 2 
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W sylwestrową niedzielę 31 grudnia rozstaliśmy się z ro-
kiem 2017. Odcisnął się on w naszej pamięci szere-

giem istotnych wydarzeń jakie miały miejsce w szerokim 
świecie, w kraju, czy w życiu naszej gminnej wspólnoty. 
Z pewnością, każdy z nas dostrzegł, odczuł czy zapamię-
tał różne wydarzenia. Pozwolę sobie odnieść się poniżej do 
tych wydarzeń, które nie tylko w mym przekonaniu powinny 
być kojarzone jako najważniejsze dla 2017 roku.

Świat się szybko zmienia i globalizuje. Ludzie w związku z tym mo-
dyfikują swoje systemy wartości i tradycyjne źródła tożsamości. Kla-
syczne dychotomiczne podziały społeczne na  populistów i elity, na 
liberałow i konserwatystów, na nacjonalistów i internacjonalistów  
zacierają i przeplatają  się.  Zmieniają sie także system sprawowania 
władzy, zasady gospodarcze  czy koncepcje dobrobytu. Wielowieko-
wy westfalski model suwerenności państw przestaje być wystarcza-
jący. Według Richarda Haass (US Council on Foreign Relations)  nowy 
porządek międzynarodowy powinien nadal chronić prawa państw do 
samostanowienia, ale także czynić poszczególne państwa odpowie-
dzialnymi za ekonomiczne, polityczne, środowiskowe i humanitarne 
obowiązki, jakie na tych krajach ciążą z racji pozostawania członkani 
społeczności międzynarodowej. W 2017 roku za główne wydarzenia 
na świecie uznawano problemy związane z kryzysem migracyjnym 
w Europie, walkę z Państwem islamskim i przeciwdziałanie kolejnym 
aktom terroru jego zwolenników, wybory liderów politycznych we 
Francji, Holandii i Niemczech, rosnącą potęgę Chin, co wkrótce może 
doprowadzić do zdetronizowania hegemonistycznej pozycji USA, 
buńczuczne oświadczenia przywódcy Korei Północnej o zdolności do 
przeprowadzenia ataku z użyciem broni jądrowej na USA, kryzys ka-
tarski i narastający konflikt Arabii Saudyjskiej z Iranem  oraz aferę 
„Paradise papers”, która po raz kolejny pokazała, że niektórzy człon-
kowie światowych elit nadal uważają, że prawo podatkowe jest „dla 
czerni, a nie dla elit”. 

Posiadaczy samochodów z pewnością zbulwersowała informacja 
o fałszowaniu danych emisji spalin przez Volkswagen AG, a zwłasz-
cza o przyznanych odszkodowaniach z tego tytułu dla klientów ame-
rykańskich i odmowie ich przyznania klientom europejskim.  Jak się 
wkrótce okazało, nie była to praktyka odosobniona w przemyśle sa-
mochodowym, którą by stosował wyłącznie VW. Nauka i technika 
w 2017 roku rozwijała się dynamicznie. W Polsce firma Elona Muska 
prowadzi prace nad prototypem pojazdu przyszłości – Hyperloop. 
Trwają prace nad nowymi źródłami energii (ogniwa wodorowe, fuzja 
termojądrowa, tokamaki, OZE) i bateriami do jej przechowywania. 
Chińczycy, w ramach prac nad komunikacją kwantową, oświadczyli iż 
skutecznie teleportowali foton ze stacji nadawczej Ngari do znajdują-
cego się 500 km nad ziemią satelity Micius. Na razie chińscy naukow-
cy nie stwierdzili wpływu liczby barionów powabnych znajdujących 
się w atomach ludzkich komórek na trwałość związków małzeńskich, 
ale z pewnością byłoby to istotne dla znalezienia przyczyn rosnącego 
odsetka rozwodów, które to zjawisko jest coraz bardziej zauważalne 
w Europie i w Polsce, skutkując problemami demograficznymi. O ile 
to inżynierowie chińscy zaprezentowali podczas sierpniowej World 
Robot Conference robota-pianistę (vide zdjęcie) to Arabia Saudyjska 
jako pierwszy kraj na świecie nadała obywatelstwo robotowi o imie-
niu Sophia. ONZ od kilku lat zajmuje się ustanowieniem  zasad i praw 
dla sztucznej inteligencji (SI) celem zabezpieczenia praw człowieka 
wobec SI. Zakaz wykorzystywania SI do agresji wobec człowieka jest 
kluczowy. 

 

Chiński robot-pianista. Zdjęcie: VCG/ Getty Images

W 2017 roku rozpoczęła się walka ze zjawiskiem postprawdy, które zre-
latywizowało informacje w sieciach społecznościowych i na portalach 
internetowych. Sztucznie tworzone i przeinaczane  wiadomości oraz fał-
szywe wiadomości  (fake-news) stały się immanentną i niepożądaną ce-
chą świata mediów. Już w styczniu 2017 roku – przed zaprzysiężeniem 
Donalda Trumpa na prezydenta USA – wyszło na jaw, że  Władimir Putin 
nakazał odpowiednim służbom rosyjskim prowadzenie kampanii wspie-
rającej Trumpa podczas wyborów prezydenckich. Rewelacje te zostały 
potwierdzone przez służby amerykańskie, które stwierdziły, że stoso-
wano zarówno fakenews, jak i postprawdę.  Właściciele portali (m.in. 
Facebooka) i niektóre państwa rozpoczęły działania celem ograniczenia 
zasięgu tego negatywnego zjawiska. Jakie będą ich rezultaty będziemy 
obserwować w najbliższych miesiącach.  

Rok 2017 przyniósł także szereg wydarzeń podważających podstawy 
popularnej od wielu lat na zachodzie Europy polityki multikulturowo-
ści, czego wyrazem są negatywne konsekwencje problemu migracyj-
nego oraz narastający opór społeczeństw państw starej Unii wobec 
zbyt liberalnej polityki migracyjnej, której skutki – w tym problem 
„rozpłynięcia się” ponad 500 000 migrantów przybyłych do Euro-
py - kraje te będą długo odczuwać. Agresja i przejawy terroryzmu 
radykalnej części migrantów spod znaku półksiężyca wstrząsały co 
kilka miesięcy krajami europejskimi. Mieszkańcy Berlina, Londynu 
i Barcelony padli ofiarami terrorystycznych działań dżihadystów lub 
zwolenników państwa islamskiego, które przed końcem 2017 roku 
zostało zlikwidowane przez siły państw sprzymierzonych. Co prawda 
poprawność polityczna – pełniąca specyficzną funkcję cenzury w kra-
jach zachodnich – nie pozwala na razie elitom tych krajów otwarcie 
przyznać się do błędów w zakresie polityki migracyjnej, to działania 
zaostrzające kryteria pomocy socjalnej dla imigrantów oraz ich przyj-
mowania są już podejmowane przez kolejne rządy. 

Problem migracyjny był także jednym z głównych powodów decy-
zji referendalnej o Brexicie Wielkiej Brytanii w 2016 roku. Formal-
ne zawiadomienie w sprawie rozpoczęcia procedury Brexitu zostało 
złożone przez ambasadora Tima Barrow Przewodniczącemu Rady 
Europejskiej Donaldowi Tuskowi w dniu 28 marca. Pomimo, że na-
dal jestem zdania, iż Unia ma szanse na tyle się zreformować, by 

POŻEGNANIE 2017 ROKU
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przesłanki dla Brexitu stały się bezprzedmiotowe, to jednak bez prze-
prowadzenia ponownego referendum przez Wielką Brytanię wstrzy-
manie tej procedury raczej nie nastąpi, Wypada życzyć Brytyjczykom 
zachowania zdrowego rozsądku w tej trudnej dla nich obecnie sy-
tuacji. 

Zdrowy rozsądek i wzajemne zrozumienie potrzebne są także nam 
– Polakom. Patrząc na miniony rok wyraźnie można zaobserwować 
wiele wydarzeń będących skutkiem nie zachowania zdrowego roz-
sądku przez jedną czy drugą stronę politycznego i medialnego kon-
fliktu pomiędzy ugrupowaniem rządzącym, a opozycją. I tak byliśmy 
świadkami walki samorządów z projektem warszawskiej ustawy me-
tropolitalnej, protestów  wobec projektów ustaw dotyczących zmian 
w wymiarze sprawiedliwości czy ustawy dezubekizacyjnej w zakresie 
emerytur. W efekcie medialnych potyczek pomiędzy stacjami tele-
wizyjnymi TVP1, TVN i Polsat najbardziej obiektywnym głównym 
telewizyjnym programem informacyjnym stały się – wg oficjalnych 
badań mediów – Wiadomości TV Trwam.  Wizyta Donalda Trumpa 
w Polsce została powszechnie uznana za istotne krajowe wydarzenie 
roku 2017. Należy jednak wyrazić ubolewanie, że obiecane rakie-
ty Patriot zaoferowano Polsce w cenach niezbyt „patriotycznych”. 
Biznes militarny ma jednak swoje zasady – im bardziej któryś kraj 
potrzebuje konkretnej broni, tym staje się ona dla tego kraju odpo-
wiednio „cenniejsza”. 

W polskiej gospodarce obserwowaliśmy w 2017 roku najszybszy 
wzrost gospodarczy od pięciu lat – rzędu 4,9% w kwartale 4-tym, 
pierwszą nadwyżkę w budżecie państwa od dekady, najniższe bezro-
bocie od dwudziestu sześciu lat i płace, jakich nie widzieliśmy nigdy 
wcześniej. Odwzorowaniem poprawiającej się sytuacji gospodarczej 
naszego kraju jest także rosnąca giełda i umacniająca się złotówka. 

W naszej izabelińskiej gminie również rok 2017 przyniósł 
szereg istotnych wydarzeń i nowych inwestycji, które 
zmniejszają istniejącą lukę infrastrukturalną. Do najważ-
niejszych zaliczam:

• podpisanie przez gminę Izabelin z Marszałkiem Województwa Ma-
zowieckiego umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa dróg 
rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy 
Izabelin” w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego 2014–2020, przeprowadzenie przetargu na wykonanie 
tego projektu  i rozpoczęcie prac drogowych; planowany termin za-
kończenia 30 czerwca 2018r.; dzięki wybudowaniu ścieżki rowerowej 
mieszkańcy Truskawia  uzyskają możliwość bezpiecznego przejazdu 
na rowerze lub przejścia pieszo do Izabelina C;

• złożenie przez spółkę Mokre Łąki do Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska wniosku o dofinansowanie budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej, sieci wodociągowej oraz modernizacji oczyszczalni ście-
ków w Truskawiu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko opiewającego na kwotę rzędu 8 mln zł;

• budowę  sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Północ-
nej, Żurawiej i Bocianiej w Truskawiu oraz sieci wodociągowej w ul. 
Zielonej w Hornówku i części ul. Południowej w Truskawiu (realizacja 
projektu rzędu 12 mln zł);

• budowę sali wielofunkcyjnej w Gminnym Przedszkolu w Laskach;

• nabycie budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Chabrowej 
w Mościskach i wykonanie prac adaptacyjnych 7 lokali komunalnych;

• rozpoczęcie rozbudowy gminnego ośrodka zdrowia; koszt 3,6 mln 
zł; termin zakończenia budowy wrzesień 2018 r.;

• budowę gminnego systemu alarmowego i komunikacji głosowej;

• budowę parkingu przy skrzyżowaniu ul. 3 Maja i ul. Wolffa w Laskach;

• wykonanie ponad 3 kilometrów nakładek bitumicznych na dro-

gach gminnych;

• realizację przez Miasto Stołeczne Warszawa modernizacji ul. Estra-
dy na odcinku izabelińskim tj. od ul. Arkuszowej do granicy ze Stary-
mi Babicami wraz z wybudowaniem chodnika po zachodniej stronie;

• realizację nakładki bitumicznej na ulicy Sierakowskiej od ul. Końco-
wej do gen. R. Abrahama przez Zarząd Dróg Powiatowych;

• przygotowanie i podjęcie uchwał przez Radę Gminy o programie 
wsparcia wymiany kotłów CO starszych generacji celem walki ze 
smogiem oraz wprowadzenia Karty Izabelińczyka, dla osób rozlicza-
jących podatki jako mieszkańcy naszej gminy.

Na przełomie czerwca i lipca 2017 roku wielu mieszkańców naszej 
gminy zostało zmuszonych do przeżycia nawet do 8 dni bez prądu 
wskutek uszkodzeń linii średniego i niskiego napięcia wywołanych 
przez potężną nawałnicę o chwilowym natężeniu opadów rzędu 160 
mm słupa wody na godzinę. Wzajemna pomoc sąsiedzka okazała się 
w tych dniach szczególnie pomocna. Opady deszczu w bieżącym roku 
były wyjątkowo obfite – rzędu 900 mm słupa wody, czyli niewiele niż-
sze niż w najbardziej mokrych latach 2010-2011. Wskutek dużych opa-
dów szybciej  niszczyły się nam drogi tłuczniowe i gruntowe, pojawiały 
się kałuże, rozlewiska i występowało podsiąkanie wody do piwnic, jako 
następstwo podniesienia się lustra wód podziemnych. Zidentyfikowa-
ne zostały 24 problematyczne miejsca z długo utrzymującymi się du-
żymi kałużami lub rozlewiskami lokalnymi. Kilka problemów z wodami 
opadowymi zostało już w 2017 roku rozwiązanych. Projekt odwodnie-
nia dróg w Izabelinie B nadal jednak czeka – wskutek protestu Starych 
Babic – na powtórne wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Ze względu na odstąpienie Zarządu Dróg Powiatowych od umowy 
z nierzetelnym wykonawcą zadania przebudowy ulicy Sienkiewicza 
w Izabelinie B, prace planowane na 2017 rok opóźniają się. Wobec 
pojawienia się możliwości pozyskania przez Powiat dotacji na prze-
budowę dróg powiatowych w kwocie 4,2 mln zł z konkursu orga-
nizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego Starosta 
warszawski-zachodni uzgodnił z gminą Izabelin i zgłosił do konkursu 
projekt przebudowy całej ul. Sienkiewicza wraz z rondem przy ul. 
3 Maja oraz odcinkiem drogi 3 Maja od tegoż ronda do  ul. Szyma-
nowskiego w Laskach. Czekamy nadal na ogłoszenie wyników tego 
konkursu, a następnie przetargu.

Co czeka gminę Izabelin i polską gospodarkę w 2018 roku? 

Ekonomiści największych banków dobrze postrzegają perspektywy 
polskiej gospodarki w 2018 roku. Powinien nastąpić szybszy wzrost 
płac i dalszy spadek bezrobocia. Niestety będą tym zmianom także 
towarzyszyć rosnące – ale na szczęście nieco wolniej – ceny towa-
rów i usług. Bankowcy szacują, że za dwanaście miesięcy bez pracy 
będzie nie więcej niż 6% Polaków wobec 6,9% na koniec 2017 roku. 
Spodziewane są podwyżki płac od 7,6% do nawet 9,6% w 2018 
roku. Ponieważ prognozy inflacji nie  przekraczają 2,4% wzrost płac 
realnych powinien osiągnąć poziom 5% – 7% w skali roku. Wzrost 
gospodarczy w Polsce przyspieszył w trzecim kwartale 2017 roku 
z 4% do aż 4,9%. Na tym jednak kończy się zdaniem ekspertów ten 
rajd. Ekonomiści spodziewają się spowolnienia wzrostu w okolice 4 
procent w roku 2018. Stopy procentowe powinny utrzymać się na 
poziomie 1,50% – 1,75%. Będziemy się przyglądać realizacji tych 
przewidywań, tym bardziej, że przyjęliśmy ambitny budżet i zadania 
do realizacji na 2018 rok. Szczegóły budżetu – czyli tego co nas czeka 
w 2018 roku zostały zawarte w uchwale budżetowej z 13 grudnia 
2017 roku, z którą – jak i prezentacją jej dotyczącą – można się 
zapoznać na stronie BIP Urzędu Gminy Izabelin www.bip.izabelin.pl 
w zakładce Dokumenty/Budżet. Zachęcam do lektury zarówno samej 
uchwały budżetowej, jak i prezentacji jej dotyczącej.

Do Siego Roku!
Ryszard Haczek

Zastępca Wójta Gminy Izabelin
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XXXIII SESJA RADY GMINY IZABELIN                                                                                                               

Dnia 13 grudnia  2017  roku odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy 
Izabelin. Sesję otworzyła, porządek obrad i protokół z poprzed-

niej sesji Rady Gminy przyjęła przewodnicząca Grażyna Zielińska. 
Sprawozdania z prac Komisji Rady Gminy w okresie między sesjami 
złożyli przewodniczący poszczególnych komisji, a informację o pra-
cy Urzędu Gminy i Wójta między sesjami złożył Witold Malarowski. 
Radni podjęli następujące uchwały: 

* Uchwała XXXIII/289/17 (10 za/ 0 przeciw/ 3 wstrzymały się) w spra-
wie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy   Izabelin na lata 
2018-2026.

* Uchwała XXXIII/290/17 Budżetowa (11 za/ 2 przeciw/ 0 wstrzymały 
się) na rok 2018 Gminy Izabelin.

* Uchwała XXXIII/291/17 (10 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymały się) w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXXII/272/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 listopada 
2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy  Izabelin.

* Uchwała XXXIII/292/17 (11 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się) w spra-
wie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofi-
nansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na 
trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne. 

U za s adn i en i e 

I. Stan faktyczny i prawny

Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 
z późn. zm.)  do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych po-
trzeb wspólnoty, w tym sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nierucho-
mościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Uchwała 
Nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 
2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego 
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 9600) nakłada na miesz-
kańca gminy pewne obowiązki związane z eksploatacją instalacji, w których 
następuje spalanie paliw.

W myśl art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochronny 
środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) do zadań własnych gminy 
należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie 
określonym przepisach tej ustawy m. in. w zakresie:

– przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, 

– wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz 
wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, 

– opracowywanie i wdrażanie nowych technik i technologii w zakresie ochro-
ny środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności dotyczących ogranicza-
nia emisji i zużycia wody, a także efektywnego wykorzystywania paliw.

Ustawową delegację do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 403 
ust. 5 ustawy  Prawo ochrony środowiska. Możliwość skorzystania przez Radę 
z przedmiotowego przepisu ma charakter fakultatywny (gmina może, ale nie 
musi skorzystać z upoważnienia ustawowego). Przepis ten umożliwia radzie 
gminy podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celo-
wej na inwestycje mające na celu ochronę środowiska. 

II. Potrzeby i cel wydania uchwały.

W obecnym stanie prawnym środki pochodzące z budżetu gminy mogą być 
przyznawane w drodze dotacji celowej na inwestycje związane z ochroną śro-
dowiska. Projekt Uchwały określa w szczególności kryteria wyboru inwestycji 
do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celo-
wej oraz sposób rozliczania dotacji celowej. Realizacja wniosków odbywa się 
w granicach kwoty przewidzianej na udzielenie dotacji celowych  przyjętych 
corocznie w uchwale budżetowej. Wysokość przewidzianej dotacji została 
określona na 70% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 5000 zł dla 
grupy A i nie więcej niż 3000 zł dla grupy B. Projekt uchwały nie przewiduje 
udzielania pomocy de minimis w rolnictwie ani w rybołówstwie.

III. Skutki finansowe

Skutki finansowe realizacji Uchwały obciążają budżet Gminy w granicach 
kwoty środków przewidzianych w uchwale budżetowej na dany rok na wy-
dzielenie dotacji celowych.  

IV. Zmiany

W związku z pismem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
z dnia 30 listopada 2017 dotyczące projektu uchwały został zmieniony § 10 
ust. 3 lit. e) oraz § 10 ust. 3 lit. c); natomiast § 10 ust. 3 lit. d) został usunięty. 

* Uchwała XXXIII/293/17 (10 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymały się) w spra-
wie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny Ośro-
dek Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów Zielonych Izabelin. 

Potrzeba utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów 
Zielonych Izabelin (dalej GOSiR) wynika z rosnącego zapotrzebowania społecz-
ności Gminy Izabelin na ofertę sportowo-rekreacyjną. Ponadto istnieje koniecz-
ność odpowiedniego zagospodarowania i utrzymania stale powiększającej się 
bazy sportowej Gminy Izabelin, która odpowiednio wykorzystana stworzy dosko-
nałe warunki do rozwoju sportu i rekreacji na terenie gminy. GOSiR realizować 
będzie niektóre zadania komunalne z zakresu utrzymania czystości i porządku na 
terenach będący własnością lub we władaniu Gminy Izabelin.  

Do działań GOSiR-u należeć będą sprawy krzewienia i popularyzacji spor-
tu oraz rekreacji, a w szczególności: ich upowszechnianie, organizowanie 
imprez sportowych i rekreacyjnych, zajęć sportowych i rekreacyjnych, koor-
dynowanie zawodów sportowych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych. Do 
zadań  GOSiR-u należeć będzie zarządzanie i utrzymanie  bazy sportowej 
i rekreacyjnej na terenie Gminy. Szczegółowy zakres zadań GOSiR- u okre-
ślony jest w jego statucie.

Działalność GOSiR-u w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz two-
rzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, prowadzona będzie na 
terenach przekazanych jednostce tj. zespołu boisk sportowych w Laskach, 
boiska sołeckie w Truskawiu, Sierakowie, Mościskach, Izabelinie B, placach 
zabaw i siłowniach terenowych. Natomiast na innych obiektach tj. hali spor-
towej i na boisku wielofunkcyjnym z lodowiskiem w Izabelinie oraz w innych 
obiektach należących do Gminy Izabelin GOSiR będzie wykonywał swoje za-
dania w porozumieniu z osobami nimi zarządzającymi.

Działalność w zakresie gospodarki komunalnej prowadzona będzie na terenie 
całej gminy. 

Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów Zielonych Izabelin 
jest jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w myśl którego 
jednostka budżetowa działa w oparciu o statut, nadany jej zgodnie z art. 12 
ust. 2 powyższej ustawy przez organ tworzący tę jednostkę. 

Organem tworzącym Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Utrzymania Tere-
nów Zielonych Izabelin jest Rada Gminy w Izabelinie, zgodnie z przywołany-
mi uregulowaniami prawnymi to do jej właściwości należy nadanie statutu 
niniejszej jednostce. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały 
jest uzasadnione.

* Uchwała  XXXIII/294/17 (10 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymały się) w spra-
wie zmiany uchwały Nr XI/88/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 2  grudnia 2015r. 
w sprawie powierzenia Gminnemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanaliza-
cji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o. z siedzibą w Truskawiu poszczególnych 
zadań z zakresu gospodarki komunalnej Gminy Izabelin. Stosownie do prze-
pisu art. 7 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania własne, obejmują m.in. 
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korekty zakresu zadań (patrz. § 1 pkt 1 niniejszej uchwały w zakresie zadań 
określonych w § 1 ust. 1 pkt 2,4 – 7 uchwały zmienianej) jak również okre-
ślenie terminu i zakresu zadań, które będzie wykonywała  Spółka (patrz. § 1 
pkt 2 niniejszej uchwały). Zadania określone w § 1 ust. 1 pkt 8 i 9 uchwały 
nr XI/88/15 zostały wykreślone z przedmiotową nowelizacją (zadania doty-
czą bieżącego utrzymania dróg gruntowych i tłuczniowych oraz utrzymania 
oznakowania pionowego, poziomego, elementów uspokojenia ruchu oraz 
oznakowania w systemie MSI),  co oznacza, że przedmiotowe zadania będzie 
wykonywała Gmina Izabelin za pomocą Urzędu Gminy od dnia 1 stycznia 
2018r. Podobnie zadanie z zakresu zimowego utrzymania dróg, które będą 
wykonywane przez Spółkę do 31 marca 2018r., a od 1 kwietnia będą wyko-
nywane przez Gminę – Urząd Gminy. Z uwagi na konieczność reorganizacji 
Spółki i powołania Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Utrzymania Tere-
nów Zielonych Izabelin  przekazanie zadań nastąpi od dnia 1 kwietnia 2018 r. 

* Uchwała XXXIII/295/17  (11 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały się) w spra-
wie zmiany uchwały Nr XXXII/280/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 listo-
pada 2017r.  Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarzą-
dowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2018. Niniejszą uchwałą wprowadzona zostaje zmiana paragrafu 9 
w załączniku do Uchwały Nr XXXII/280/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 
listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Izabelin 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego na rok 2018. Paragraf 9 otrzymał nowe brzmienie, 
w którym doprecyzowany został zapis dotyczący zabezpieczenia w budże-
cie Gminy środków na realizację zadań publicznych, o których mowa w pa-
ragrafie 6 ww. Programu współpracy oraz poprawiona została planowana 
wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu w 2018 r. (było 
155.000,00 zł, powinno być 220.000,00 zł.).

* Uchwała XXXIII/296/17 (9 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymały się/ 1 nie 
głosowała) w sprawie przyjęcia protokółu kontroli Komisji Rewizyjnej. Zgod-
nie z paragrafem 83 ust.2 Statutu Gminy Izabelin (Uchwała NR XXII/175/17 
Rady Gminy Izabelin z dnia 8 lutego 2017r.), protokół kontroli jest przed-
stawiany Radzie, która podejmuje uchwałę o jego przyjęciu lub odrzuceniu.     

 IM, fot. Grzegorz Nowicki

INTERWENCJE 
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 
w gminie Izabelin w grudniu 2017 r.

W ostatnim miesiącu minionego roku straże pożarne interweniowały 
zaledwie w ośmiu zdarzeniach, w tym trzykrotnie u naszych są-

siadów w gminie Stare Babice, gdzie po obfitych opadach deszczowych 
wypompowywano wodę w Lipkowie i gaszono odpady na cmentarzu rów-
nież w Lipkowie. W dniu 2 grudnia 2017 r. w Hornówku przy ul. Kurow-
skiego miał miejsce pożar sadzy w przewodzie kominowym. W dniu 12 
grudnia 2017 r. w Izabelinie B przy ul. Sienkiewicza  budynku mieszkal-
nym paliło się ocieplenie w górnej części przewodu kominowego. W akcji 
gaśniczej brały udział dwa zastępy OSP w Laskach, w tym samochodowy 
podnośnik hydrauliczny. 10 grudnia 2017r. w Hornówku przy ul. XVII nr 
15 Poprzecznej miał miejsce tragiczny w skutkach pożar budynku letni-
skowego objętego prawie w całości płomieniami. W momencie przyjazdu 
straży pożarnej w trakcie gaszenia ognia wewnątrz budynku natrafiono 
na zwłoki mężczyzny. W akcji gaśniczej brały udział dwa zastępy z OSP 
w Izabelinie i Lasek. Drugie tragiczne w skutkach zdarzenie miało miejsce 
14 grudnia 2017 w Izabelinie C przy ul. Fedorowicza w okolicy cmentarza 
kościelnego, gdzie samochód osobowy m-ki BMW najechał na dwie star-
sze osoby (małżeństwo). Przybyłe jednostki OSP prowadziły reanimację 
mężczyzny leżącego na ulicy do czasu przybycia pogotowia ratunkowego, 
którego lekarz stwierdził zgon. Równolegle w tym samym czasie udzielo-
no pomocy medycznej kobiecie, którą w stanie ciężkich obrażeń karetka 
przetransportowała do szpitala. W akcji ratowniczej brały udział cztery 
zastępy OSP z Lasek i Izabelina. W święta Bożego Narodzenia i Sylwestra 
nie było na szczęście pożarów od choinek i obrażeń ciała od nieostroż-
nego obchodzenia się z petardami i ogniami sztucznym i – był spokój.

płk  mgr inż. Edward Gierski

ROZBUDOWA 
SIECI KANALIZACYJNEJ 
GMINY IZABELIN W HORNÓWKU

W miejscowości Hornówek trwają prace budowlane związane 
z rozbudową sieci kanalizacyjnej. 

Zadanie jest realizowane przez Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana-
lizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. w ramach projektu współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia 
mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomera-
cji Izabelin” nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka 
wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, 
w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 finansowanego przy udziale Funduszu Spójności. 

W ramach realizowanego zadania, w Hornówku zaplanowano wybudowanie 
łącznie 4272 metrów bieżących głównej sieci kanalizacyjnej o średnicy Ø200 
oraz 933 metry odrzutów sieci o średnicy Ø160 (przyłączy prowadzonych do 
granicy działek poszczególnych nieruchomości). Z uwagi na specyfikę ukształ-
towania terenu, konieczne było także zaplanowanie wykonania 33 metrów 
sieci kanalizacji tłoczonej o średnicy Ø90 oraz jednej przepompowni. Prace 
budowlane rozpoczęto we wrześniu ubiegłego roku.

W trakcie dynamicznie wykonywanych prac budowlanych w ramach ww. zada-
nia udało się jeszcze w 2017 roku zakończyć wszystkie prace w ulicach Poziom-
kowej, Bocznej, części Sosnowej i Miazgowskich. Wybudowana została także 
przepompownia w ulicy Sosnowej (w grudniu 2017), która jest niezbędna do 
prawidłowego działania kanalizacji tłoczonej. Od początku bieżącego roku trwa 
realizacja budowy w ulicy Leśnej oraz Boiskowej. W nadchodzącym czasie roz-
poczną się dalsze prace obejmujące pozostałe ulice uwzględnione w zadaniu. 
Skanalizowane zostaną następujące ulice: Próżna, Fedorowicza, Kampinoska, 
Piaskowa, Wesoła oraz Rolna. Tempo i efekty będą zależne od panujących 
warunków atmosferycznych. Zakończenie pozostałych prac, a co za tym idzie 
wykonanie zadania planowane jest na trzeci kwartał 2018 roku.

Zadanie realizowane w ramach ww. projektu zakłada przyłączenie odbiorców 
indywidualnych i instytucjonalnych do powstałej infrastruktury oczyszczania 
ścieków, wpływając pozytywnie na jakość życia mieszkańców i czystość śro-
dowiska. Za wszystkie niedogodności związane z pracami budowlanymi bardzo 
przepraszamy.

Więcej informacji na temat budowy kanalizacji oraz przyłączenia do nowo wy-
budowanej sieci można uzyskać w Gminnym Przedsiębiorstwie Wodociągów 
i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o., ul. Mokre Łąki 8, Truskaw, tel. 
22 721 80 72. 

Piotr Olszewski
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Z ŻYCIA GMINY

GMINNE PRZEDSZKOLE W LASKACH
W  ŚWIĄTECZNYM  NASTROJU

Grudzień to miesiąc, w którym można poczuć magię świąt 
w naszym przedszkolu.

Tradycyjnie 6 grudnia w holu głównym rozbłysła światełkami 
ogromna choinka. Jest to najpiękniejsze drzewko świąteczne, 
ponieważ zdobią je zabawki wykonane w domach przez dzieci i ich 
najbliższych.

Również 6 grudnia naszych przedszkolaków odwiedził Święty 
Mikołaj (zaprzyjaźniony z ks. Proboszczem parafii Laski) i wręczył 
dzieciom upominki.

Tradycją stały się przedświąteczne spotkania z rodzicami 
w grupach. W tym roku miały one różną formę. Były jasełka, 
rodzinne kolędowanie oraz warsztaty, na których powstały piękne 
prace plastyczne. Dzieła te wzbogaciły asortyment kiermaszu 
bożonarodzeniowego zorganizowanego w naszym przedszkolu. 

Uzyskane ze sprzedaży fundusze przeznaczone będą na budowę 
sceny w nowej auli. Świątecznym spotkaniom jak zawsze 
towarzyszyła rodzinna i ciepła atmosfera. Były występy, kolędy, 
opłatek, życzenia i radość dzieci z ponownych odwiedzin Świętego 
Mikołaja.

Elżbieta Busłowska

KOLĘDOWANIE U ŚW.FRANCISZKA…
RODZINNY KONCERT KOLĘD 

W KOŚCIELE W IZABELINIE

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA...
„WOKALIZA” KOLĘDOWAŁA W KAMPINÓWCE

W sobotę w święto Trzech Króli w parafii pw. św. Franciszka 
z Asyżu w Izabelinie odbył się coroczny koncert kolęd, 

który prowadził organista Jan Królak. W koncercie udział wzięli 
parafianie, zespół wokalny Wokaliza z CKI, chór parafialny Tibi 
Domine oraz schola dziecięca „Kwiatki św. Franciszka”. Zebrani 
usłyszeli najbardziej znane polskie kolędy m.in.  Narodził się nam 
Zbawiciel,  Z narodzenia Pana, Oj Maluśki, Maluśki, Gdy się Chrystus 
rodzi, Wśród nocnej ciszy i Hej w dzień narodzenia. Wszyscy mali 
i duzi artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami, a licznie zebrani 
parafianie zostali zaproszeni do wspólnego śpiewania. 

Tekst i fot. IM

W piątkowy wieczór 5 stycznia 2018 roku zespół Wokaliza, 
działający w CKI zaprosił mieszkańców gminy do wspólnego 

kolędowania. Spotkanie odbyło się w Gospodzie Kampinówka przy ul. 
Tetmajera w Izabelinie. Przez około dwie godziny pod kierownictwem 
Karoliny Dubaniewicz zebrani goście i członkowie grupy razem 
śpiewali kolędy. Były wykonania tradycyjne, ludowe, jazzowe. 
Śpiewano w chórkach, parach i solo, ale najsympatyczniejsze było to, 
że był cały przekrój wiekowy: dziadkowie z wnukami, rodzice, młodzi 
ludzie i nastolatkowie. Podczas całego spotkania panowała rodzinna, 
pełna ciepła i wspólnoty atmosfera. I nic, nawet ścisk i duchota nie 
zdołały popsuć nikomu humoru. A uśmiechy i życzliwość ludzka, 
dodawały energii do kolejnych wspólnych inicjatyw.

Tekst i fot. IM
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ROŚLINY PUSZCZY KAMPINOSKIEJ BOGACTWO NIE TYLKO PRZYRODNICZE

Czy zastanawiałeś się kiedyś Drogi Czytelniku, czemu na 
niektóre rośliny mówi się pogardliwie „chwast” a inne, chociaż 

często występujące pospolicie i w dużych ilościach (np. konwalia), 
darzone są szerokim uznaniem a nawet sympatią? Czy wiesz, 
skąd wywodzą się różne rośliny ozdobne i użytkowe albo jaki 
jest związek między kminkiem i marchewką, które wkładamy do 
koszyka w sklepie, a roślinami występującymi na kampinoskich 
łąkach? Jakkolwiek rośliny na co dzień kojarzą nam się przeważnie 
z ozdobą w doniczce na parapecie, drzewem na skwerze dającym 
cień lub trawami uwalniającymi uciążliwe dla alergików pyłki, to 
warto uświadomić sobie, jak wielkie znaczenie mają nie tylko dla 
różnorodności biologicznej, ale też dla gospodarki, kultury a nawet 
kształtowania klimatu w skali lokalnej i globalnej.

Na początku jednak warto poznać ogólną charakterystykę flory kampinoskiej, 
na której przykładzie będziemy odkrywać znaczenie świata roślin. Począwszy 
od drugiej połowy XIX w. na terenach Puszczy Kampinoskiej badacze stwierdzili 
występowanie ponad 1450 taksonów (gatunków, podgatunków, odmian itd.) 
roślin naczyniowych - czyli tych, które posiadają tkankę naczyniową, przewodzącą 
wodę. Zaliczamy tu widłaki, paprotniki i rośliny nasienne. Mszaki to odrębna grupa 
roślin i według dotychczasowych badań lista tych organizmów liczy ponad 200 
taksonów. Spośród roślin naczyniowych co najmniej 14 gatunków należy uznać za 
wymarłe, a kolejnych 35 nie udało się potwierdzić od kilku dziesięcioleci. Ponieważ 
puszcza nie jest układem zamkniętym, a rośliny, podobnie jak zwierzęta, mają 
silne zdolności rozprzestrzeniania się, co jakiś czas pojawiają się tu nowi przybysze, 
chociaż nie zawsze mile widziani. Przykładem są gatunki obce inwazyjne, takie jak 
np. słynne „groźne” barszcze azjatyckie. 

Zdecydowanie dominują rośliny okrytonasienne, zaś nagonasienne 
(w skrócie: drzewa i krzewy iglaste) obejmują 16 taksonów, z których tylko 
5 jest gatunków rodzimych. Ogół gatunków reprezentuje 113 rodzin, z czego 
najbogatsze w gatunki są: astrowate – 13,0% flory, trawy – 8,4% i różowate 
– 7,5% (podobnie, jak w innych regionach kraju). 

Warto wiedzieć, że oprócz przeważającej grupy gatunków typowych dla Polski 
środkowej (elementy środkowoeuropejski i eurosyberyjski) można u nas spotkać 
gatunki z rejonów okołobiegunowych (cyrkumborealne),np.: mącznica lekarska, 
widłak jałowcowaty, gatunki atlantyckie, np. trawa szczotlicha siwa i sporek 
wiosenny, a nawet pontyjskie, z rejonów południowo-wschodniej Europy na 
granicy z Azją,  np. szczególnie zagrożony wymarciem wężymord stepowy. Mamy 
nawet relikt glacjalny – pozostałość po ostatnim zlodowaceniu – chamedafne 
północną, która zachowała się w Polsce jedynie na 9 stanowiskach.

Niemal 1/3 taksonów to gatunki obce – antropofity introdukowane lub 
zawleczone przez człowieka, wśród których przeważają trwale zadomowione, 
zwłaszcza przybyłe do nas na przełomie XV i XVI w. archeofity. Jest to 
sytuacja porównywalna z charakterystyką flory całego kraju. Przykładowo 
spośród 74 występujących w Puszczy Kampinoskiej gatunków drzew 40 to 
gatunki obce. Stosunkowo liczną grupę stanowią też gatunki uprawne – 
15%, co wynika z wielowiekowej historii użytkowania rolniczego tego terenu.

Warto jednak uświadomić sobie, że przed zasiedleniem przez człowieka 
Puszcza Kampinoska niemal w 100% pokryta była przez lasy – na wydmach 
bory sosnowe i mieszane, na bagnach olsy, łęgi i grądy. Dziś łąki, szuwary 
i pastwiska związane prawie wyłącznie z pasami bagiennymi  stanowią około 
25% powierzchni. Różne typy środowisk puszczańskich oferują rozmaite 
warunki wilgotnościowe, troficzne(pokarmowe) i świetlne – inny zestaw 
gatunków występuje na łąkach a inny w lasach, inny na wydmach a inny na 
bagnach. Nawet różne rodzaje łąk (suchsze, wilgotne, podmokłe) wyróżniają 
się charakterystycznymi kombinacjami gatunków roślin. Niezależnie od 
rodzaju siedliska, w każdym z nich znajdą się rośliny rzadkie i pospolite, 
rośliny uznane za jadalne, lecznicze a nawet silnie trujące, w ogrodnictwie 
uważane za ozdobne bądź za uciążliwe chwasty. Z wieloma wiążą się legendy, 
podania i wierzenia ludowe, wiele z nich odegrało ważną rolę w życiu naszych 
przodków. W kolejnych artykułach przybliżymy wybrane gatunki roślin lub 
ich grupy, poznamy ich dawne i obecne znaczenie dla przyrody i człowieka. 
Przyjrzyjmy się różnym obliczom roślin, które możemy spotkać na terenie 
naszej Puszczy Kampinoskiej - pospolitym i wyjątkowo rzadkim, użytecznym 
i uznawanym za chwasty, niepozornym i szczególnie atrakcyjnym wizualnie.

Bodziszek łąkowy ma dekoracyjne różowe lub 
fioletowe kwiaty. Jest jednym z 11 przedstawicieli 
rodzaju występujących dziko w puszczy. Nie wszyscy 
zapewne wiedzą, że  ozdobne Geranium, tak chętnie 
hodowane w ogrodach, to właśnie bodziszek.  

Kocanki piaskowe występujące dosyć 
często w murawach na piaszczystych 
wyniesieniach nie bez powodu zostały 
uznane za roślinę częściowo chronioną 
– ich znane właściwości lecznicze (np. 
w schorzeniach wątroby) sprawiły, że 
chętnie i masowo je zbierano, dlatego 
zbiór ten jest obecnie reglamentowany. 
Oprócz tego w ogrodnictwie znane są 
ozdobne odmiany kocanek. 

Bagno zwyczajne objęte ochroną częściową 
występuje na niewielkich torfowiskach 
wykształconych pomiędzy wydmami. Ma silny, 
specyficzny zapach i nasze babcie powszechnie 
używały jego gałązek do odstraszania moli. Ale 
znane są także jego właściwości lecznicze (np. 
w leczeniu świerzbu), a Wikingowie dodawali 
go do piwa w celu zwiększenia jego mocy 
odurzającej. 

Marchew zwyczajna pospolicie występująca na murawach, łąkach 
i przydrożach to dzika odmiana marchwi uprawnej. Jej korzeń ma 
charakterystyczny smak i aromat znanego nam warzywa, chociaż jest biały 
i nie tak duży.

Nasięźrzał pospolity to niezwykła, choć 
niewielka paproć występująca na łąkach 
zmiennowilgotnych. Wbrew nazwie wcale 
nie jest tak pospolity, uznany został za 
narażony na wymarcie, objęty jest ochroną 
ścisłą i wymaga ochrony czynnej – koszenia 
łąk na których występuje. Niektórzy 
uważają, że podanie o kwiecie paproci 
wywodzi się właśnie od tej rośliny, którą 
panny nacierały się w trakcie obchodów 
święta Kupały aby zwiększyć swoją 
atrakcyjność. Towarzyszyło temu zaklęcie: 
„Nasięźrzale, nasięźrzale,
 Rwę cię śmiale,
 Pięcią palcy, szóstą dłonią,
 Niech się chłopcy za mną gonią;
 Po stodole, po oborze,
 Dopomagaj, Panie Boże.”

Tymotka łąkowa to jedna z ponad 100 
gatunków traw występujących w Puszczy 
Kampinoskiej. Trawy mają największe 
znaczenie zarówno dla samych łąk (ich 
fizjonomii, mieszkańców), jak i dla gospodarki 
człowieka. Mają duże znaczenie jako rośliny 
pastewne ze względu na szybki przyrost 
i korzystny, odżywczy skład chemiczny. Od 
nich wywodzą się rośliny uprawne, w tym 
zboża. 

Anna Kłębowska - asystent naukowy 
w zespole ds. nauki i monitoringu przyrody

Kampinoskiego Parku Narodowego

PRZYRODA
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KULTURA

Jest taka noc w roku, jedyna i wy-
jątkowa, podczas której jesteśmy 

szczęśliwi, że przeżyliśmy kolejnych 
12 miesięcy. Dlatego tak bardzo chce-
my się bawić, tańczyć, uśmiechać 
i głęboko w duszy dziękować, za to co 
było dobrego i za to, co pozostawiamy 
w przeszłości złego. 

Sylwester – pożegnanie starego i powitanie 
Nowego Roku – obchodzony jest na całym 
świecie niezależnie od kontynentu, klimatu 
czy wiary. W Izabelinie sylwestrowe show 
zaprezentowało trzydziestu kilku artystów.
Żywiołowa muzyka, taniec i kolorowe stroje 

W NOWY ROK 
Z TEATREM BROADWAY…

- to wszystko, by ponad dwieście osób na 
widowni mogło się dobrze bawić. Podczas 
spektaklu usłyszeliśmy największe hity re-
wiowe, musicalowe, przeboje filmowe klasy-
ki światowej od lat 20., przez 30., 40. aż do 
80. Wokaliści i tancerze wykonali fragmenty 
z musicali Cabaret, Moulin Rouge, Chicago, 
Hair, Grease. W każdym występie był entu-
zjazm, radość i dobra zabawa. 

Sylwestrowa Gala trwała ponad 3 godziny 
i był to czas pełen pozytywnych wrażeń, 
z którymi weszliśmy w Nowy 2018 Rok.

Iwona Mazurek
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Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie zaprasza na 

WIECZÓR WSPOMNIEŃ 
POŁĄCZONY Z PREZENTACJĄ ALBUMU WYDANEGO Z OKAZJI 90-LECIA DOMU W IZABELINIE. 

Wspominać będzie autor tekstów Zbigniew Makowski    23.02.2018 godz.18.00

W latach trzydziestych ubiegłego wieku, w pradolinie Wisły, 
wśród jałowców i sosen wyrosłych na piaszczystych wy-

dmach, warszawscy rzemieślnicy i oficerowie budowali domy letni-
skowe i wille. Izabelin stawał się modnym kurortem i miejscem let-
niego wypoczynku wielu warszawiaków. Wśród nich był Bronisław 
Witkowski – właściciel zakładu produkcji mebli stołowych na Woli, 
który stał się posiadaczem domu letniskowego przy  ul. Poniatow-
skiego, składającego się z 7 mieszkań oraz ogrodu.

Do dnia dzisiejszego mieszkają tam potomkowie Bronisława, 
a obecna właścicielka Grażyna Cholewińska jest w prostej linii jego 
prawnuczką. W 2017 dom obchodził dziewięćdziesiątą rocznicę 
powstania.

Aby zachować pamięć o historii domu i rodziny opracowała ona 
i wydała przeszło 100 stronicowy album pokazujący i opisujący 
90-letnie dzieje domu i losy ściśle z nim związanej rodziny Broni-
sława Witkowskiego.

Wszystkich zainteresowanych wydanym albumem, a także życiem mieszkańców dawnego Izabelina zapraszamy na spotkanie w gmin-
nej bibliotece.

Wrócimy wspomnieniami do lat wojny i powstania,  opowiemy jak radzili sobie mieszkańcy w   tych tragicznych chwilach. Właśnie w tym 
domu spędziłem większość lat wojny i okupacji, a po przeprowadzce do Łodzi, byłem tam częstym gościem.

Zapraszamy tych którzy chcą poznać pasje mieszkańców starego, szczęśliwego domu.

Zbigniew Makowski, Grażyna Cholewińska

ŚLADAMI RYSZARDA KAPUŚCIŃSKIEGO Z PTTK
Warszawski PTTK zainspirowany naszymi wędrówkami po Izabelinie śladami Ryszarda Kapuścińskiego postanowił włączyć tę trasę do 
swojej oferty. 20 stycznia br. wspólnie z przewodnikiem ruszamy na szlak. Tym razem idziemy z Izabelina aż do Sierakowa.  

Zbiórka o godz.10.00 przed CKI. (Oczywiście na skwerze Kapuścińskiego). 
MŁ 

Tytuł „Stolica Kultury Mazowsza 2018” i 100 tysięcy zło-
tych na organizację wydarzeń kulturalnych otrzymał Po-

wiat Warszawski Zachodni w XVII edycji konkursu, organi-
zowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.  

Konkurs „Stolica Kultury Mazowsza” nie tylko promuje zwycięski 
powiat, ale przede wszystkim prezentuje jego kulturowe bogactwo. 
Poprzez koncerty, przeglądy, wystawy, konkursy, wieczory poetyckie, 
festyny rodzinne oraz rekonstrukcje bitew, mieszkańcy i goście, od-
wiedzający Powiat Warszawski Zachodni, będą mogli poznać specyfi-
kę regionu, historię, dorobek artystyczny lokalnych twórców. 

Rok 2018, pod egidą Stolicy Kultury Mazowsza 2018, będzie obfito-
wał w wydarzenia kulturalne,  organizowane we wszystkich gminach 
powiatu. 

Uroczysta inauguracja projektu miała miejsce 7 stycznia 2018 r., pod-

czas koncertu noworocznego 

w Ożarowie Mazowieckim. W przekazaniu symbolicznego klucza do 
stolicy wzięli udział przedstawiciele Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego, na czele z Panem Adamem Struzikiem – Marszałkiem 
Województwa Mazowieckiego. 

Ten zaszczytny tytuł jest niewątpliwie ogromnym sukcesem nie tyl-
ko powiatu, ale także wszystkich tych, którzy się do niego przyczy-
nili, a są nimi włodarze gmin: Błonie, Izabelin, Leszno, Kampinos, 
Ożarów Mazowiecki i Stare Babice, jak również dyrektorzy instytucji 
kultury, stowarzyszenia, firmy i lokalni artyści. Wszystkim składamy 
serdeczne podziękowania. 

Zapraszamy do aktywnego włączenia się w życie kulturalne gmin 
i Powiatu Warszawskiego Zachodniego!

Starostwo PWZ

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
STOLICA KULTURY MAZOWSZA 2018

Od lewej: Wicestarosta Powiatu Legionowskiego – Jerzy Zaborowski, 
Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Starosta 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Jan Żychliński
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Jak co roku w grudniu, uczestnicy Studia Piosenki działającego 
w Centrum Kultury Izabelin wystąpili na koncercie podsumowują-

cym półroczną pracę. 

Instruktorki Patrycja Modlińska i Monika Kręt wraz z podopiecznymi przygotowały 
polski i światowy repertuar najbardziej znanych i lubianych przebojów. Wśród nich 
znalazły się  utwory Czesława Niemena, Anny Jantar, Maryli Rodowicz, Czerwo-
nych Gitar, Zbigniewa Wodeckiego, Ewy Bem, a także Whitney Houston, Celine 
Dion, Eltona Johna, The Doors i wielu innych. 

Dwudziestu dziewięciu wykonawców, mnóstwo emocji, łzy wzruszenia, gromkie 
oklaski, wielka duma i pełna sala publiczności - tak w kilku słowach można streścić 
ten wyjątkowy wieczór 17 grudnia. 

IM, fot. Janusz Marciniak

ŚWIĄTECZNY KONCERT STUDIA PIOSENKI

Pola Radoń
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Emilia Strzelecka
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INFORMACJA O ISTOTNYCH ZADANIACH I DZIAŁANIACH 
REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY IZABELIN I GMINNE JEDNOSTKI 

W IV KWARTALE 2017 ROKU

Tradycyjnie już przedstawiam Państwu sprawozdanie z działalno-
ści Urzędu Gminy i jednostek gminnych. Pragnę poinformować 

wszystkich Mieszkańców o istotnych zadaniach i działaniach, jakie  
zostały zrealizowane, bądź nad którymi pracowano w minionym 
kwartale  (październik – grudzień 2017).

Za najbardziej istotne zadania i działania realizowane przez Gminę i jej jednostki 
w minionym  kwartale uznajemy: 

- rozbudowę Ośrodka Zdrowia przy ul. Tetmajera w Izabelinie C; 

- wykonanie adaptacji dwóch pomieszczeń w budynku gminnym przy ul. Chabro-
wej w Mościskach na cele mieszkaniowe; 

- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych 
na łącznej powierzchni 984 m2; 

- uzyskanie przez Gminę tytułu Samorządowy Lider Edukacji 2017; 

- przygotowania do wprowadzenia Programu „Karta Izabelińczyka”; 

- realizację gminnego programu zdrowotnego „STOP GRYPIE 65+. Program 
szczepień ochronnych przeciwko grypie osób w wieku od 65. roku życia, na lata 
2017-2019”; zaszczepionych zostało 193 mieszkańców;

- wykonanie przez Zarząd Dróg Powiatowych nakładki na ulicy Sierakowskiej, na 
odcinku od ul. Końcowej do ul. gen. R. Abrahama.

• Wydział Gospodarki Przestrzennej
Referat Architektury i Planowania Przestrzennego: 
- uchwalenie  aktualizacji  „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Izabelin”;

- uchwalenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego do działki Nr 79/2 we wsi Mościska; 

- podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania mpzp wsi Laski, 
część E;

- podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany granic opracowania projektu 
mpzp wsi Mościska, Etap IV, część A  - podział na Etap A1 i A2;

- opracowanie, uzgodnienie i wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp 
wsi Mościska, Etap IV, część A1;

- zakończenie prac planistycznych nad mpzp wsi Hornówek, część E (projekt 
oczekuje na uchwalenie);

- opracowanie projektu mpzp wsi Izabelin B w wersji do opinii i uzgodnień;

- korekty wniosków leśnych na potrzeby projektu mpzp wsi Izabelin B w celu 
skierowania do Ministra Środowiska oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego;

- archiwizacja dokumentacji planistycznej planów miejscowych – kategoria 
archiwalna A.

Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami:
- nabycie przez Gminę Izabelin działki nr ew. 968 o pow. 2089 m2 wieś Iza-
belin C – nieruchomość przy Urzędzie Gminy Izabelin;

- nabycie przez Gminę Izabelin działek nrnr ew. 821/3 i 822/5 o łącznej pow. 
2266 m2 wieś Truskaw przeznaczonych do wymiany z Kampinoskim Parkiem Na-
rodowym;

- wszczęcie prac udrożnienia ul. Szymanowskiego – odbyło się spotkanie, w któ-
rym uczestniczyli przedstawiciele Gminy Izabelin, Gminy Stare Babice i Kampi-
noskiego Parku Narodowego. Strony ustaliły zakres i przebieg drogi w granicach 
gminy Izabelin i Stare Babice;

- w drodze decyzji podziałowych i komunalizacji nabycie pod drogi gminne grun-
tów o łącznej powierzchni 863 m2;

- podpisanie 10 umów dzierżawy gruntów będących w posiadaniu Gminy Izabelin.

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych:
- rozpoczęcie prac budowlanych rozbudowy Ośrodka Zdrowia przy ul. Tetmajera 
w Izabelinie C, aktualnie zakończono roboty konstrukcyjne w zakresie stropów 

i robót murowych; 

- wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Akacjowej w Laskach - 8 latarni z opra-
wami LED, linia kablowa długości 245 m, w ul. Oleńki w Izabelinie B - 7 latarni 
z oprawami LED, linia kablowa długości 228 m, w ul. Bocianiej i Południowej 
w Truskawiu – 9 opraw oświetleniowych; 

- wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku gminnym przy ul. Chabrowej 4 
w Mościskach na 2 lokale mieszkalne; 

- wykonanie renowacji dwóch odcinków Rowu Północnego:

- od ul. Sierakowskiej do ul. Langiewicza w Izabelinie C;

- od ul. Popiełuszki do ul. Północnej w Truskawiu;

- ozpoczęcie prac przy budowie dróg rowerowych w gminie - wykonawcą robót 
jest firma GRANAR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

- roboty drogowe na połączeniu ul. Klaudyńskiej i Łąkowej w Mościskach - ak-
tualnie wykonana została podbudowa drogi i dolna warstwa z asfaltobetonu. 

• Wydział Środowiska 
Referat Ochrony Środowiska:
- prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych mających na celu upo-
wszechnienie wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza, jego źródłach i skutkach 
zdrowotnych – przygotowywanie artykułu, ulotek oraz debaty z mieszkańcami;

- prowadzenie akcji usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gmi-
ny Izabelin;

- przygotowanie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Izabelin;

- przygotowanie uchwały w sprawie Raportu z realizacji „Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Izabelin na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-
2018” za lata 2015-2016;

- współpraca z innymi organami w zakresie sprawozdań statystycznych dotyczą-
cych gospodarowania odpadami w gminie; 

- wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów decyzji o sprzeciwie co do 
zamiaru usunięcia drzew wskazanych w zgłoszeniu;

- prace zlecone  związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Izabelin;

- zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i przeciwdziałanie 
bezdomności zwierząt; 

- wsparcie przy zbiórce karmy dla zwierząt bezdomnych zorganizowanej w Gmin-
nych Przedszkolach w Izabelinie i Laskach;

- realizacja zadania wynikającego z Programu opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izabelin – przyj-
mowanie oświadczeń na dofinansowanie do zabiegów kastracji/sterylizacji psów 
i kotów posiadających właściciela z terenu gminy Izabelin, pokrycie kosztów 
chipowania;

- wspieranie Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie likwidacji ognisk ASF;

- przeprowadzenie zapytań cenowych na usługi w 2018 r. w zakresie opie-
ki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi oraz 
wyłapywania i transportu zwierząt bezdomnych do schroniska, przyjmowania 
i utrzymywania zwierząt odłowionych z terenu gminy Izabelin w schroniskach 
oraz wycinki i pielęgnacji drzew, frezowania karp, usuwania zakrzaczeń, zręb-
kowania gałęzi i sadzenia  krzewów w pasach drogowych dróg gminnych i na 
działkach gminnych.

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa:
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych 
na łącznej powierzchni 984,00m2;

- realizacja zadań związanych z zarządzaniem i administrowaniem pasem dro-
gowym dróg gminnych poprzez wydanie 44 decyzji zezwalających na lokalizacje 
i umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwią-
zanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz 
zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych.

Z ŻYCIA GMINY
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Referat Gospodarki Odpadami:
- opracowanie i dystrybucja harmonogramów i informacji o płatności na 2018 rok;

- wystawienie 69 upomnień dla dłużników;

- wysłanie 952 wykazów zaległości; 

- wszczęcie 38 postępowań egzekucyjnych;

- przyjęcie 5 zobowiązań mieszkańców dotyczących spłaty zaległości; 

-  archiwizacja dokumentów z roczników 2012-2015.

• Wydział Rozwoju:
- przygotowania do wprowadzenia Programu „Karta Izabelińczyka” – przygoto-
wanie projektu graficznego, zakup sprzętu, spotkanie z przedsiębiorcami, opra-
cowanie dokumentacji; 

- współorganizacja warsztatów z budowy ogrodu deszczowego w ramach pro-
jektu „Moja Puszcza”;

- udział w akcji społecznej #WarszawaOddycha oraz wyposażenie Gminnego 
Przedszkola w Laskach w czujnik smogu;

- przeprowadzenie konsultacji społecznych programu współpracy gminy  Izabe-
lin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego na 2018 r.;

- organizacja spotkania z organizacjami pozarządowymi działającymi na te-
renie gminy;

- współpraca przy organizacji II Festiwalu „Natura-Kultura-Media” im. Ryszarda 
Kapuścińskiego;

- współorganizacja Aukcji Charytatywnej – Budowa Wielkich Organów Laseckich;

- przygotowanie kampanii informacyjnej na temat podatków od środków trans-
portowych we współpracy z Wydziałem Finansowym;

- kampania informacyjna „Meldując się i rozliczając PIT w Gminie Izabelin zy-
skamy więcej”;

- przygotowania do wprowadzenia Izabelińskiego bonu żłobkowego; 

- przystąpienie do projektu „Mazowieccy Liderzy e-Administracji” w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  współfinansowanego z Europej-
skiego Funduszu Społecznego; 

- podpisanie umowy o dofinansowanie i realizacja projektu pn. „Gminne Przed-
szkole w Laskach „Akademia Pod Dębowym Liściem”- jest nas więcej”; 

- przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działa-
nie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja 
ogólna; 

- sporządzenie rozliczenia rocznego animatorów ORLIKA;

- przeprowadzenie naboru wniosków o stypendia sportowe; 

- przygotowanie programu bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla miesz-
kańców gminy w wieku  65+; 

- bezpłatna mammografia w ramach profilaktyki raka piersi – zorganizowana 
dwukrotnie (16.10.17 Luxmed oraz 29.10.17 Wirtus Plus);

- wykonanie, wspólnie w Referatem Inwestycji i Zamówień Pulicznych, obudowy 
wiaty garażowej w OSP Laski.

• Wydział Finansowy
Referat Księgowości Budżetowej:
- sporządzenie sprawozdań budżetowych za III kwartał 2017 r. Urzędu Gminy 
oraz Gminy (Organu); 

- bieżąca ewidencja dochodów, wydatków, kosztów, środków trwałych oraz za-
angażowania wydatków;

- wprowadzanie zmian w planie budżetu Gminy; 

- egzekucja należności cywilnoprawnych: wysyłanie wezwań do zapłaty i tytułów 
wykonawczych, przygotowywanie dokumentacji do pozwów sądowych;

- czynności przygotowawcze dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych:

- analiza kont syntetycznych i analitycznych pod kątem przygotowania jej do 
sporządzenia bilansu i jego załączników oraz dokonanie ewentualnych korekt w  
celu doprowadzenia ksiąg rachunkowych do wartości rzeczywistych;

- przeprowadzenie inwentaryzacji i porównanie jej wyniku z saldami kont;

- przeprowadzenie weryfikacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych;

- potwierdzanie sald kontrahentów w celu zgodności stanów księgowych obu-
stronnych rozrachunków;

- obsługa księgowa projektu „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla  War-
szawskiego Obszaru Funkcjonalnego” ZIT ( ścieżki rowerowe).

Referat Księgowości Podatkowej:
- wystawienie decyzji wymiarowych dotyczących podatku od nieruchomości, de-
cyzji zmieniających wymiar;

- wszczęcie postępowań w sprawie ulg i zwolnień podatku od nieruchomości 
rolnego i leśnego;                 

- wydanie decyzji o umorzeniu podatku oraz  o rozłożeniu na raty podatku – 
wydano decyzje odmowne; 

- wszczęcie postępowania w sprawie określenia wymiaru podatku od środków 
transportowych;

- wydanie decyzji w sprawie określenia wymiaru podatku od środków trans-
portowych;

- wysłanie informacji w sprawach podatkowych do Sądu i informacji w sprawie 
zaległości do Komorników Sądowych;

- wysłanie wniosków o uzyskanie nr PESEL;

- systematyczne wprowadzanie zmian zgodnie z przesłaną przez Starostę Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego informacją w sprawie modernizacji ewidencji 
gruntów i budynków, oraz aktualizacja zebranych informacji dotyczących użyt-
ków gruntów położonych na terenie gminy Izabelin;    

- przyjmowanie interesantów oraz wszczynanie postępowań administracyjnych 
zgodnie z ustawą  z  dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – w sprawie 
określenia zmiany wymiaru podatku; 

- sprawdzenie deklaracji podatku od nieruchomości os. prawnych i  deklaracji 
podatku od środków transportowych;

- wystawienie upomnień dla osób fizycznych  (906 szt. na kwotę  686 547,00 zł) 
za zaległości w  podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym;     

- wprowadzenie do systemu potwierdzeń odbioru upomnień (690 szt.)                      

- wystawienie upomnień dla osób fizycznych za zaległości z tytułu podatku od 
środków transportowych (15 szt. na kwotę 59 405,00 zł);   

- rozliczenie kosztów egzekucyjnych dotyczących wystawionych tytułów wyko-
nawczych za  poszczególne miesiące IV kwartału 2017 r.;

- udzielenie pisemnych informacji dla Urzędów Skarbowych;

- rozliczenie oraz kontrola prawidłowego poboru podatków pobieranych przez 
sołtysów poszczególnych miejscowości - za IV kwartał 2017 r.;

- rozliczenie oraz kontrola prawidłowego poboru opłaty skarbowej pobieranej 
przez wyznaczonych inkasentów – za IV kwartał 2017 r.;

- wystawienie zaświadczeń o nie zaleganiu w opłatach podatkowych;

- uzupełnienia szczegółowe dokumentów do wszczętych 23 postępowań admini-
stracyjnych, celem ujawnienia w sądzie spadkobierców po zmarłych podatnikach 
gminy Izabelin; pozyskiwanie dokładnych danych oraz nr PESEL dla poszczegól-
nych spadkobierców z Urzędu Stanu Cywilnego Miasta Stołecznego Warszawy 
z Wydziału Administracji;

- w zakresie podatku VAT:

- wystawienie faktur sprzedaży, sporządzenie rejestrów sprzedaży i zakupu, wysta-
wienie deklaracji podatku VAT-7 (jednostki i zbiorcze jednostek Gminy Izabelin);

- wystawienie dwóch interpretacji dotyczących stosowania przepisów dzierżawy 
nieruchomości, sprzedaży nieruchomości;

- przygotowywanie dokumentów dotyczących wystąpienia o wydanie interpre-
tacji indywidualnych;

- przygotowanie dokumentów dotyczących zwrotu podatku VAT od inwestycji 
rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Izabelinie.

• Zarządzanie Kryzysowe, Sprawy Obronne i Obrona Cywilna:
- podejmowanie działań  mających na celu ograniczenie skutków epizootii ASF - 
udział w posiedzeniach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, współ-
praca z Powiatowym i Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii oraz Kampinoskim 
Parkiem Narodowym;
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- szkolenia struktur Obrony Cywilnej;

- rozpoczęcie przygotowań do kwalifikacji wojskowej 2018 roku.

• Szkoła Podstawowa w Izabelinie:
- kontynuacja programów i projektów: 

- pilotażowy Program Programowania w Szkole dla uczniów klas pierwszych 
i drugich koordynowany przez MEN;

- Koduj z Klasą, Mistrzowie Kodowania i SCRATCH;

- „Ogarnij inżynierię” (we współpracy z Fundacją Katalyst Engineering) - prze-
szkolenie nauczycieli i rozpoczęcie zajęć w części klas 4;

- szeroko zakrojone działania profilaktyczne: 

- klasy 1 i 2 – „Cukierki” warsztaty dotyczące zachowań w sytuacji, gdy zaczepia 
nas ktoś obcy; „Czy dokuczanie jest przemocą?”;

- klasy 3 – „Nie daj się złapać w sieć” warsztaty dotyczące cyberprzemocy;

- klasy 2 i 3 – „Komunikacja interpersonalna w zespole klasowym” i „Czy łatwo 
być tolerancyjnym?”;

- klasy 4 – warsztaty z zakresu technik efektywnego uczenia się;

- klasy 5 – zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień „Tajemnice zaginionej skarbonki”;

- klasy 6 – warsztaty dotyczące cyberprzemocy;

- klasy 7 – zajęcia „Przeciwko narkotykom – ku afirmacji życia”;

- klasy 7 i 3 gimnazjalne – spotkania z przedstawicielami policji „Edukacja w za-
kresie uzależnień. Odpowiedzialność prawna osób nieletnich”;

- wykład dla Rodziców – „Ustrzec dziecko przed narkotykami i alkoholem”.

- zorganizowanie przez nauczycieli wychowania fizycznego turniejów tenisa stoło-
wego i udział wyłonionych reprezentacji, z sukcesami, w Finałach Powiatowych; 

- organizacja szkolnego wolontariatu - udział uczniów jako wolontariuszy Funda-
cji Serce Dziecka w akcji IKEA „Let’s Play” i w akcji „Szlachetna Paczka”;

- organizacja wielu akcji charytatywnych wspierających potrzebujące dzieci z na-
szej okolicy, dzieci z domów dziecka i wiosek dziecięcych oraz dzieci z Afryki;

- przygotowanie ogólnopolskiego próbnego egzaminu gimnazjalnego;

- udział uczniów Gimnazjum w II Festiwalu Natura Kultura Media im. Ryszarda 
Kapuścińskiego.

• Gminne Przedszkole w Izabelinie:
- uroczyste nadanie imienia ks. Aleksandra Fedorowicza Gminnemu Przedszko-
lu  w Izabelinie; Gościem honorowym na uroczystości nadania imienia był ks. 
Biskup Michał Janocha;

- obchody dnia 11 Listopada uwieńczone uroczystym apelem przygotowanym 
przez grupę Wiewiórek i Tygrysków; 

- udział przedszkola w Akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, „Szlachetna paczka” 
oraz „Góra Grosza”;

- współpraca z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Laskach podczas tygodnia 
empatii, uwieńczona występem niewidomych dzieci w przedszkolu, podczas któ-
rego śpiewały piosenki, czytały wiersze, prezentowały litery brajlowskich.

• Gminne Przedszkole w Laskach: 
- uroczyste obchody Święta Niepodległości w nowej auli – występy dwóch  naj-
starszych grup Zajączków i Wiewiórek;

- organizacja i realizacja akcji charytatywnej „Dzień Kundelka” – zbiórka karmy 
i innych artykułów dla schroniska;

- tradycyjnie, jak co roku, uroczyste spotkania przy choince, wystawienie jasełek, 
wspólne kolędowanie;

- zorganizowanie świątecznego kiermaszu, dzięki któremu zapoczątkowana zo-
stała zbiórka funduszy na zakup sceny do auli;

- kontynuacja akcji „Moja Gmina bez elektrośmieci”, wymienienie elektrośmieci 
na punkty, które umożliwią wyposażenie przedszkola w sprzęt multimedialny;

- udział przedszkolaków w lidze przedszkolaka w Łomiankach, zdobycie w edycji 
jesiennej I miejsca i w edycji zimowej II miejsca;

- rozpoczęcie realizacji projektu unijnego „Akademia Pod Dębowym Liściem – 
jest nas więcej”;

zapewnienie dodatkowych zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla wszystkich grup 
wiekowych, zwiększenie liczby zajęć ze specjalistami, doposażanie przedszkola;

- doposażenie kącika książki w głównym holu przedszkola promującego czytelnictwo.

• Centrum Usług Wspólnych Izabelin:
-  sporządzenie i analiza sprawozdań budżetowych za III Kwartał  2017 r. RB 27s, 
RB 28s, RbN, RBZ, RB 34S oraz  sprawozdań za miesiąc październik, listopad 
2017 r. jednostek obsługiwanych tj. Centrum Usług Wspólnych Izabelin, Szko-
ły Podstawowej w Izabelinie, Gminnego Przedszkola w Izabelinie, Gminnego 
Przedszkola w Laskach; 

- bieżąca obsługa finansowo – księgowa oraz płacowa ww. jednostek;

- przygotowanie do zamknięcia roku 2017;

- podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „ Gminne Przedszkole w Laskach 
– „ Akademia Pod Dębowym Liściem”- jest nas więcej” współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 499 340,24 zł; 

- przygotowanie projektów Uchwał:

- w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 
Izabelin za rok szkolny 2016/2017;

- w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu w Izabelinie;  

- przeprowadzenie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego;

- przygotowanie i złożenie ankiety do VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu i pro-
gramu certyfikacyjnego Samorządowy Lider Edukacji 2017, dzięki któremu Gmi-
na uzyskała tytuł Samorządowego Lidera Edukacji oraz Nagrodę nadzwyczajną 
PRIMUS za największą liczbę punktów zdobytą w rankingu.

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie:
- wykonywanie ustawowych zadań związanych z pomocą społeczną, świad-
czeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, świadczeniem wychowaw-
czym (500+), wspieraniem rodziny, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 
Kartą Dużej Rodziny; 

- w związku ze zbliżającym się sezonem zimowym, zaopatrzenie potrzebujących 
w opał,  gorące posiłki dla tych, którzy nie są w stanie przygotowywać ich we 
własnym zakresie, zabezpieczenie po przerwie świątecznej obiadów w szkołach 
– wydanie nowych decyzji;

- przygotowanie paczek świątecznych z żywnością i słodyczami dla dzieci, osób 
samotnych, niepełnosprawnych; 

- organizacja spotkania wigilijnego dla Seniorów, Kombatantów i osób samotnych – 
w tym roku frekwencja była wyjątkowo wysoka, goszczonych było ponad 200 osób.

• Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie:
- w roku 2017 biblioteka powiększyła swój księgozbiór o 1070 woluminów, 
w tym w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” zakupionych 
zostało 356 książek;

- organizacja raz w miesiącu spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki;  w paździer-
niku omawiana była książka „Hygge. Duńska sztuka szczęścia”,  w listopadzie  
książka Zośki Papużanki  „On”, a rok 2017 zamknięty został dyskusją o Szymbor-
skiej  „Nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej” – Michała Rusinka; 

- przygotowanie akcji „Czytamy Dzieciom” – w ostatnią środę miesiąca o godzi-
nie 16.00 czytane są dzieciom książki: baśnie, bajki, opowiadania; 

- w czwartym kwartale 2017 roku można było podziwiać w bibliotece ma-
larstwo pań: Haliny Kozak i Teodozji Gołaszewskiej, Anny Wachaczyk oraz 
Małgorzaty Oborskiej.

• GPWiK „Mokre Łąki”:
- wybudowanie sieci kanalizacyjnej w ul. Poziomkowej, ul. Bocznej, ul. Sosnowej 
i ul. Janiny i Anieli Miazgowskich (Hornówek);

- rozpoczęcie robót budowlanych przy budowie sieci kanalizacji w ul. Boiskowej 
(Hornówek);

- wykonanie prac budowlanych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Północ-
nej (Truskaw), których zakończenie planowane jest na początku 2018 r.;

- bieżące prace przy odśnieżaniu dróg, chodników,  parkingów i wiat przystan-
kowych na terenie gminy;

- wykonanie uzupełnień ubytków i nierówności w drogach gminnych, przycinka 
gałęzi i krzewów zagrażających bezpieczeństwu na chodnikach;

- z powodu pojawienia się ASF (afrykański pomór świń) w obszarze Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego, pracownicy służb komunalnych zajmowali się tak-
że zabezpieczeniem padłych dzików.
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• Centrum Kultury Izabelin:
-  zorganizowanie koncertów:  „Dylan i ja” Bogusława Nowickiego, koncertu 
z okazji Narodowego Święta Niepodległości, zespołu Plateau – piosenki Cohena, 
Grechuty i  Jackowskiego, jubileuszowego z okazji 10 – lecia CKI,  „Piosenka jest 
dobra na wszystko”, dla dzieci „Tajemnice akordeonu”, jazzowego zespołu „Old 
Timers”, świątecznego koncertu Studia Piosenki, spektaklu „Czy pamiętasz…? 
Powróćmy jak za dawnych lat – Teatru Muzycznego z Lublina, Wielkiej Musica-
lowej Gali Sylwestrowej;

-  przeprowadzenie zajęć  edukacyjnych dla dzieci: kreatywnych warsztatów 
plastycznych, trzech muzycznych spotkań Gordonki  (gitara, perkusja, klarnet), 
warsztatów „Twój robot”, warsztatów bębniarskich, dwóch spotkań Funiversity - 
„W krainie kraterów”, „Kwasy i zasady”;

-  zorganizowanie wystaw: prac malarskich Izabeli Skowrońskiej, zdjęć podróż-
nika Ryszarda Sobolewskiego „Magia Wenezueli”, Ogólnopolskiej Wystawy Kary-
katury i Rysunku Satyrycznego Teatr;

-  zorganizowanie i współorganizowanie imprez sportowych: Mikołajkowego tur-
nieju tenisa stołowego, warsztatów joga twarzy, Mikołajkowego turnieju karate 
oraz przygotowanie, otwarcie i prowadzenie lodowiska;

-  wyświetlenie w Kinie za Rogiem 13 filmów dla dzieci oraz 39 dla młodzieży 
i dorosłych;

-  zorganizowanie 16 spotkań w ramach działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku;

-  współorganizowanie (21-22.10.2017) Warszawskich Dni Suzuki – warsztatów 
dla dzieci uczących się grać tą metodą;

-  organizacja imprez tematycznych: II Festiwalu im. R. Kapuścińskiego „Natu-
ra Kultura Media” (25-28.10.2017), dwóch wyprzedaży garażowych i kiermaszu 
świątecznego, spotkania  z podróżnikiem „Meksyk. Poza utartym szlakiem” M. 
Łasicz, balu seniorów i potańcówki urodzinowej z okazji 10 urodzin CKI;

- zorganizowanie i uruchomienie nowej grupy mieszkańców, których łączy 
wspólna pasja – śpiewanie;

-  zorganizowanie warsztatów  wokalnych dla młodzieży z Anną Ozner;

-  zorganizowanie Wieczoru Wenezuelskiego we współpracy z Ambasadą Wene-
zueli i podróżnikiem Ryszardem Sobolewskim;

-  zorganizowanie mikołajkowego spektaklu  teatralnego  dla dzieci „Duch Świąt”.

Wójt Gminy Izabelin  Witold Malarowski 

WSPÓLNE 
ŚPIEWANIE

cykliczne, bezpłatne spotkania
dla młodzieży od lat 16 oraz dorosłych i seniorów

Informacje i zapisy: 22 752 68 00
sekretariat.cki@centrum.izabelin.pl

 SOBOTA 10.02.2018
prowadzenie: MONIKA KRĘT godz.11:00

SOBOTA 17.02.2018
prowadzenie: Dominika Dulny godz.10:00

SOBOTA 24.02.2018
prowadzenie: Maria Holka godz.10:30

dla amatorów

LODOWISKO 
W IZABELINIE 
przy Szkole Podstawowej ul. 3 Maja 49

Lodowisko czynne: od 16 grudnia 2017 do końca lutego 2018 
Zarządzający obiektem: 

Centrum Kultury w Izabelinie ul. Matejki 21
tel. 22 752 68 00

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek - piątek  

09:00 - 15:00  zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej
  15:00 - 16:00  przerwa techniczna

16:00 - 20:00  wstęp wolny
 sobota - niedziela       

11:00 - 20:00  wstęp wolny
15:00 - 16:00  przerwa techniczna

FERIE  ZIMOWE 
lodowisko czynne w godzinach 09:00 - 20:00

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych 
lodowisko będzie czasowo zamknięte.

Komunikaty o dniach i godzinach zamknięcia 
będą podawane w formie ogłoszenia na stronie:

 www.centrum.izabelin.pl oraz na lodowisku.
Zapraszamy ze swoimi łyżwami.

WSTĘP WOLNY
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wystawy

2 lutego 2018 godz. 19.00
Wieczór Peruwiański 

Występ zespołu indiańskiego 
oraz degustacja 
kuchni peruwiańskiej
Centrum Kultury Izabelin, 
bilety: 30 zł

4 lutego 2018 godz. 17.00
Śpiewajmy i Grajmy Małemu
doroczny rodzinny przegląd kolęd
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

14 lutego 2018 godz. 8.00
Filharmonia Narodowa – „Ludwig van Beethoven-
portret kompozytora (Głowa pełna dźwięków”) 
Koncert dla uczniów SP w Izabelinie
Centrum Kultury Izabelin

16 lutego 2018 godz. 20.00
Kabaret Starszych Panów, 
przeboje wszech czasów śpiewa Artur Gotz
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 15 zł

10, 17 i 24  lutego 2018 godz. wg plakatu na str. 18
Wspólne śpiewanie
zajęcia wokalne dla początkujących
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

muzyka

literatura

zajęcia cykliczne dla dzieci

16 lutego 2018 godz. 17.30
 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
»Dziecko Noego« E.E. Schmitta
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie

23 lutego 2018 godz. 16.00
Wieczór wspomnień
prezentacja albumu wydanego z okazji 90-lecia 
domu w Izabelinie. Wspominać będzie autor 
tekstów Zbigniew Makowski
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie
więcej informacji na str. 12

28 lutego 2018 godz. 16.00
Spotkanie z cyklu Czytamy Dzieciom. 
»Kubusiowe Opowiastki« Sebastiana Sarny
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie

teatr
23 lutego 2018 godz. 20.00
Teatr Mazowiecki przedstawia:
Belfer – Wojciech Pszoniak
Centrum Kultury Izabelin, bilety 45 złtaniec

3 lutego 2018 godz. 20.00
Bal karnawałowy „Szalone lata 70’”
Centrum Kultury Izabelin  zaproszenia: 190 zł/osoba

4 lutego 2018 godz. 10.00
Bal przedszkolaków z Lasek
Centrum Kultury Izabelin

13 lutego 2018 godz. 16.00
Bal Seniorów 
Centrum Kultury Izabelin, zapisy: Klub 
Seniora

17 lutego 2018 godz. 10.00
Pokazy sekcji tanecznej CKI
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

8 stycznia - 2 marca 2018
Wystawa prac malarskich Andrzeja Miesztalskiego
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie
Autor był mieszkańcem Izabelina. Z wykształcenia geolog, z zami-
łowania fotograf, malarz, żeglarz, ogrodnik, miłośnik koni. Czerpał 
radość z kontaktów z naturą a swoje przeżycia utrwalał na płótnie. 
Zmarł w 2017 roku.

16 lutego 2018 godz. 18.00
Finisaż Ogólnopolskiej wystawy Karykatury 
i Rysunku Satyrycznego TEATR
Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury 
i spotkanie z Jackiem Frankowskim – rysownikiem, 
satyrykiem, karykaturzystą
Wystawę można oglądać  w terminie: 1-19 lutego 2018 
w holu Centrum Kultury Izabelin

24 lutego 2018 godz. 17.00
Wernisaż wystawy prac Ewy Urniaż Szymańskiej
wybrane fragmenty tomiku czyta autor Bogdan 
Szczepankowski
Wystawę można oglądać w terminie: 21.02-5.03 2018 
w holu Centrum Kultury Izabelin

sport
1-28 lutego 2018 
Lodowisko
boisko szkolne ul. 3 Maja 49, wstęp wolny

17 lutego 2018 godz. 12.00
Rodzinny Dzień Sportu
Centrum Kultury Izabelin, godz. 12.00

inne
10 lutego 2018 godz. 10.00-14.00
wyprzedaż garażowa
Centrum Kultury Izabelin, opłata dla sprzedawców: 10 zł

20 lutego 2018 godz. 10.00
Spacer śladami R.Kapuścińskiego
z przewodnikiemPTTK
zbiórka przed CKI (skwer Kapuścińskiego) 

10 lutego 2018 godz. 12.00
Warsztaty bębniarskie
Centrum Kultury Izabelin, bilety 20 zł

17 lutego 2018 godz. 12.00
Gordonki - wibrafon
zajęcia umuzykalniające dla dzieci 
i rodziców
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 15 zł

21 lutego 2018 godz. 18.00
Warsztaty Funiversity 
Magiczne eksperymenty
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 20 zł
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Potańcówka 

z DJ-em
27 stycznia 2018
godz. 18.00-23.00, bilety: 15 zł

bilety do nabycia w sekretariacie CKI

KABARET STARSZYCH PANÓW
Przeboje wszech czasów śpiewa ARTUR GOTZ 
koncert i promocja płyty

Centrum Kultury Izabelin 16.02.2018 godz. 20.00 / bilety: 15 zł

Na program składają się szlagiery: Addio pomidory, Jeżeli ko-
chać, Już kąpiesz się nie dla mnie, Ballada z trupem, Kapturek 

62, Dziewica Anastazja, Rodzina, Upiorny twist, W czasie deszczu 
dzieci się nudzą, Piosenka jest dobra na wszystko. To również 
wyjątkowa okazja do odkrycia na nowo piosenek mniej znanych: 
Torreador i kastaniety, Sposoby robienia kariery, Wesoły deszczyk, 
Adziba. 

Ten niezwykły koncert z pewnością dostarczy wrażeń i wzruszeń 
zarówno tym, którzy mają w pamięci występy Kabaretu Starszych 
Panów, jak i młodszemu pokoleniu.

Artur Gotz jest wokalistą, aktorem scen Warszawy i Łodzi, lau-
reatem nagrody „Wokalista Roku 2016” i tytułowym bohaterem 
powieści „Idol” Marty Fox. Jego poprzednie płyty, „Obiekt seksu-
alny” i „Mężczyzna prawie idealny”, prezentowane były z wielkim 
powodzeniem w całej Polsce, także w Europie, USA i Australii. 
Artysta zagrał ponad 350 koncertów.

14 lutego w Poznaniu odbędzie się premiera płyty Artura Gotza „Ka-
baret Starszych Panów. Przeboje wszech czasów śpiewa Artur Gotz”

IM, fot. Wojciech Jachya

KULTURA IDEALNA PROPOZYCJA NA WALENTYNKI
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W imieniu Mateusza 
dziękujemy wszystkim, 

którzy przekazali darowiznę
 bądź 1% swojego podatku 

na jego konto.

Turnusy rehabilitacyjne 
oprócz tego, że służą zdrowiu 

Mateusza, są dla niego ogromną 
radością i urozmaiceniem.

Dzięki Wam Mateusz będzie 
mógł pojechać na jeden turnus 

rehabilitacyjny więcej.

8 KWIETNIA 2018 
g. 18.00

bilety: 70 zł i 60 zł
Centrum Kultury Izabelin

Obsada:
UWAGA! 

ZMIENIONY TERMIN

KULTURA

Centrum Kultury
 Izabelin

16 marca 2018

20.30

65 zł i 55 zł
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PIELĘGNACJA I ŚCINANIE DRZEW
OGRODY

TEL. 723 50 00, 0 501 986 712

KARTY HISTORIIREKLAMY

MIEJSCE 

NA TWOJĄ 

REKLAMĘ

OGŁOSZENIE

Zaopiekuję się 

starszą osobą lub 

dzieckiem, 

dyspozycyjna, 

z doświadczeniem

tel. 500-421-052

Galeria ASIANA proponuje, unikatow¹ na skalê europejsk¹, ofertê mebli z drewna egzotycznego. 

Meble powstaj¹ w orientalnych sceneriach Indii jako pojedyncze sztuki, a wykonywane s¹ z ró¿nego 

rodzaju drewna takiego jak palisander, akacja indyjska i mango. Projekty cechuje prawie nieograniczona 

mo¿liwoœæ wyboru kolorów i wzorów, niekoniecznie nawi¹zuj¹cych do stylistyki mebli kolonialnych. 

Mog¹ to byæ meble w stylu prowansalskim, skandynawskim, rustykalnym, loft, boho, art deco i innych.

Projektanci ASIANA pomagaj¹ w doborze wszystkich szczegó³ów, doradzaj¹ na ka¿dym etapie 

projektowania mebla. W ofercie galerii znajdziemy równie¿ meble gotowe, dostêpne od rêki wraz 

z bardzo szerok¹ gam¹ artyku³ów dekoracji wnêtrz.

Dodatkowo ASIANA projektuje i wykonuje meble tapicerowane, a w szczególnoœci piêkne, wygodne fotele.

Meble z palisandru na zamówienie

www.asiana.pl                                                                 ul.Lutos³awskiego 9, Klaudyn n
a
 h

a
s
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ASIANA 

Internet światłowodowy

tel. 512 767 208
www.kampinostelco.pl

•	

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

tel.22 722 78 35 , 600 94 33 34 , 606 43 33 37
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Nowy numer centrali telefonicznej CENTRUM KULTURY IZABELIN: 22 752 68 00
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16 LUTEGO 2018  godz. 20.00
bilety: 15 zł      CENTRUM KULTURY IZABELIN

WIECZÓR
PERUWIAŃSKI

w programie:

• występ zespołu indiańskiego 

• prezentacja slajdów i film o Peru 
podróżnika Ryszarda Sobolewskiego

• degustacja kuchni peruwiańskiej

2 lutego 2018 g. 19.00
bilety: 30 zł

Centrum Kultury Izabelin

BAL 
KARNAWAŁOWY

 

SZALONE LATA ‘70

 
3 lutego 2018 g. 20.00

cena: 190 zł od osoby
sprzedaż zaproszeń 

w kasie Centrum Kultury Izabelin
tel. 22 752 68 00

 
bal poprowadzi

 Łukasz P
rochacki 

tancerz/c
horeograf

 gra zespół The Music Machine pokazy i animacje taneczne

23 lutego 2018   g. 20.00
bilety: 45 zł

Centrum Kultury Izabelin

WOJCIECH 
PSZONIAK


