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W SKRÓCIE

SPRAWDŹ WAŻNOŚĆ 
 DOWODU OSOBISTEGO!

Szanowni Mieszkańcy! 

Uprzejmie przypominam o konieczności sprawdzenia 
ważności dowodu osobistego. 

Z Rejestru Dowodów Osobistych wynika, że do końca 2017 roku 
blisko 400 osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, powinno 
wystąpić z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego z uwagi na 
upływ jego terminu ważności. Uprzejmie proszę o nie odkładanie 
tego obowiązku na ostatnią chwilę. 

Ustawowy czas oczekiwania na nowy dowód osobisty wynosi 30 
dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o wydanie dowodu osobi-
stego można złożyć  w dowolnym organie gminy w formie pisem-
nej lub w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP. 

Do wniosku należy załączyć jedną fotografię o wymiarach 35 x 45 
mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, obejmującą wizerunek 
od wierzchołka głowy do górnej części barków, przedstawiającą 
osobę w pozycji frontalnej. Fotografia powinna być wykonana nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 

W przypadku składania wniosku o wydanie dowodu osobistego 
w postaci elektronicznej, proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na 
załączenie pliku zawierającego fotografię o rozdzielczości co naj-
mniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB. 

Załączenie do wniosku niewłaściwej fotografii uniemożliwia jego 
realizację. Wpisanie we wniosku numeru telefonu pozwala wów-
czas na szybki kontakt urzędnika z wnioskodawcą i skraca czas 
oczekiwania na nowy dowód osobisty. 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Referatem 
Spraw Obywatelskich pod nr tel. 22 722 89 38. 

Dorota Kielak
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

POKOLĘDZIE...
W ostatnią niedzielę miesiąca 28 stycznia br. Chór Seniora Echo 

działający pod kierunkiem Małgorzaty Romańskiej przy Cen-
trum Kultury Izabelin wystąpił na gościnnych występach w Domu 
Opieki Społecznej w Pruszkowie. Koncert został zorganizowany 
przez Centrum Myśli Jana Pawła II w ramach akcji „PoKolędzie JP2”.  
Nasi chórzyści wykonali znane i mniej znane kolędy. Odbiorcami byli 
niepełnosprawni pensjonariusze ośrodka, którzy chętnie i z pełnym 
zaangażowaniem włączyli się do wspólnego śpiewania. W ośrodku 
panowała przyjazna atmosfera, pensjonariusze byli wzruszeni i wi-
dać było, że kontakt z chórzystami sprawił im dużo radości. W na-
grodę obdarowali naszych wykonawców ceramiką (wisiorki i misecz-
ki) własnej roboty. Czasem tak niewiele potrzeba, by dać komuś tak 
wiele. Wystarczy mały gest, wyciągnięta ręka, trochę poświęconego 
czasu czy uwagi, by w sercu drugiego człowieka  pojawiła się iskier-
ka nadziei na lepsze jutro.

Iwona Mazurek

U W A G A
Urząd Gminy Izabelin informuje, że nastąpiła zmiana rachunku 
bankowego dla podatników podatku rolnego, leśnego i od 
nieruchomości od osób fizycznych.

Uprzejmie informujemy, iż od stycznia 2018 r. wpłat podatku rolnego, 
leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych należy dokonywać na 
indywidualne numery kont bankowych. Informacja o numerze ra-
chunku bankowego, na jaki należy wpłacić zobowiązanie podatkowe 
zawarta jest w decyzjach podatkowych, które w najbliższym czasie 
będą Państwu przekazywane.

Od tego roku każda decyzja podatkowa otrzymała niepowtarzalny 
numer rachunku bankowego. Prosimy zwrócić uwagę, że decyzja 
podatkowa dotycząca gruntów stanowiących wyłączną własność po-
datnika ma inny numer rachunku bankowego, niż decyzja podatkowa 
dotycząca gruntów będących we współwłasności.

Informacji w sprawie nowych numerów rachunków bankowych udzie-
la Referat Podatków i Opłat Lokalnych pod numerami telefonu: (22) 
722-89-75, (22) 722-89-61 i (22) 722-89-78.

Przypominamy, że wpłat na indywidualne konto podatnika można 
dokonywać przelewem lub w oddziale banku PKO BP w Izabelinie, 
a także za pośrednictwem sołtysów oraz przy pomocy karty płatniczej 
lub telefonu w siedzibie Urzędu Gminy Izabelin (pok. 101).
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Szanowni Państwo,

Budżet Gminy Izabelin na 2018 r. jest budżetem ambitnym 
 i rekordowym ze względu na planowany poziom wydatków - 

ponad 70 mln zł. Na same zadania inwestycyjne planujemy w bu-
dżecie blisko 17 mln zł. Wiele z nich to kontynuacja rozpoczętych 
w poprzednich latach inwestycji, takich jak budowa ścieżek i in-
frastruktury rowerowej w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych), rozbudowa budynku gminnego Ośrodka Zdrowia 
w Izabelinie, przebudowa ul. Sienkiewicza w Izabelinie B oraz 
ul. 3 Maja w Izabelinie C i w Laskach czy też budowa boiska lekko-
atletycznego przy szkole podstawowej w Izabelinie.

W zakresie dochodów, w budżecie przewidujemy pozyskanie środków zewnętrz-

nych. Planujemy dotacje ze środków europejskich na inwestycje w łącznej wy-

sokości około 3 mln zł, ze środków budżetu państwa 903 tys. zł oraz środki po-

zyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości ponad 600 

tys. zł. Planujemy łączną wysokość dochodów w wysokości 64 mln zł, z czego 

wysokość dochodów bieżących (m.in. dochody z PIT, CIT, dochody z podatków 

i opłat lokalnych, subwencja oświatowa) 57,6 mln zł, a dochodów majątkowych 

(m.in. dotacje na inwestycje, sprzedaż nieruchomości) 6,4 mln zł.

Planowane wydatki w 2018 r. wyniosą 70,8 mln zł, w tym wydatki bieżące 

53,9 mln zł oraz wydatki majątkowe 16,9 mln zł. Różnica między plano-

wanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt w wysokości 

6,8 mln zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z kredytu bankowego 

w wysokości 3,3 mln zł oraz emisji obligacji w wysokości 3,5 mln zł. 

Ponadto planujemy spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 

1.970 tys. zł.

Jak co roku największe nakłady nasza gmina przeznacza na oświatę i wycho-

wanie - 27,1% wydatków ogółem. W roku bieżącym, zgodnie z postulatami 

naszych mieszkańców, znaczną część budżetu przeznacza się na infrastrukturę 

drogową i transport - 18,7% wydatków. Budżet po stronie wydatków jeszcze 

wzrośnie o około 5 mln zł po sporządzeniu bilansu roku 2017. Przewidujemy 

zagospodarowanie tzw. wolnych środków na marcowej sesji Rady Gminy.

Najbardziej interesujące naszych mieszkańców inwestycje przedstawiają się 

następująco:

Inwestycje w toku

Budowa połączenia drogowego ul. Łąkowej 
w Mościskach z ul. Klaudyńską w Klaudynie
Na okres zimowy zostały wstrzymane roboty dro-

gowe związane z budową połączenia drogowego 

ulicy Łąkowej w Mościskach z ulicą Klaudyńską 

w Klaudynie. Pierwotny termin realizacji inwestycji 

nie mógł być dotrzymany z uwagi na kolizję ze zbyt 

płytko wbudowaną istniejącą siecią gazową - wią-

zało się to z koniecznością zlecenia przebudowy tej 

sieci. W obecnej chwili, aby zapewnić przejezdność 

połączenia drogowego, wykonano wiążącą warstwę 

bitumiczną, na którą w okresie wiosennym ułoży się 

warstwę ścieralną. W związku z tym, że obszar in-

westycji obejmuje również teren położony w gminie 

Stare Babice, obie gminy zawarły porozumienie, do-

tyczące współfinansowania inwestycji. 

Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Izabelinie
Wykonawca inwestycji rozbudowy Ośrodka Zdro-

wia w Izabelinie - firma SYLEN Sp. z o.o. sp.k. 

z Warszawy, kończy kolejny etap robót. W obecnej 

chwili zrealizowana jest konstrukcja wszystkich kon-

dygnacji budynku, a niebawem ukończona zostanie 

konstrukcja dachu. W okresie zimowym wykonawca 

będzie wykonywał roboty wewnątrz budynku. Efektem prac będzie powstanie 

trzykondygnacyjnego budynku wraz z łącznikiem do istniejącego budynku przy-

chodni o łącznej kubaturze 3.395,64 m3 (powierzchnia użytkowa 908,63 m2), 

wraz z zagospodarowaniem terenu. Umowny termin wykonania przewiduje 

zakończenie inwestycji do 30 września 2018 r.

Budowa dróg rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą w gminie 
Izabelin
Po okresie zimowym wznowione zostaną prace obejmujące budowę dróg ro-

werowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Izabelin. Wykonawca 

- firma GRANAR Sp. z o.o. z Warszawy, działająca w konsorcjum, dotychczas 

zrealizowała wymianę części nawierzchni chodników i poszerzenia pod ciąg 

pieszo-rowerowy w pasie drogowym ul. 3 Maja w Izabelinie.

Zamówienie podzielone zostało na 4 zadania: 

1) Zadanie I - Budowa drogi rowerowej w ul. 3 Maja, na odcinku od ul. Estrady 

w Mościskach do ronda w Laskach;

BUDŻET GMINY IZABELIN NA ROK 2018

rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Izabelinie
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2) Zadanie II - Budowa drogi rowerowej w ul. 3 Maja, na odcinku od ronda 

w Laskach do ul. Partyzantów w Laskach, wraz z przebudową drogi; 

3) Zadanie III - Budowa drogi rowerowej w ul. 3 Maja, na odcinku od ul. Tet-

majera w Izabelinie C do ul. Północnej w Truskawiu;

4) Zadanie IV - Budowa drogi rowerowej w ul. Sierakowskiej, na odcinku od 

ul. 3 Maja do ul. Chodkiewicza w Izabelinie C.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczysz-

czeń powietrza, Podziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT.

Aby zapewnić terminowe ukończenie inwestycji budowy ścieżek rowerowych 

w gminie Izabelin, konieczne jest usunięcie kolizji z istniejącymi liniami energe-

tycznymi i oświetlenia ulicznego. W związku z tym w 2018 r. zlecimy wykonanie 

przebudowy tej infrastruktury.

Inwestycje do zrealizowania w 2018 r.

Przebudowa ulic Langiewicza i Chłopickiego w Izabelinie C
W wyniku ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców ul. Langiewicza 

i ul. Chłopickiego, określono kształt i zagospodarowanie ulic zgodnie z przy-

gotowaną przez projektanta koncepcją przebudowy. W obecnej chwili gotowy 

projekt budowlany uzgadniamy z Zarządem Dróg Powiatowych w Ożarowie 

Mazowieckim. Przewidujemy ogłoszenie przetargu na wykonanie robót oraz 

wprowadzenie wykonawcy w drugim kwartale tego roku.

Budowa oświetlenia w ul. Daszewskiego w Laskach oraz w ul. Sie-
lanki w Izabelinie C
W styczniu ogłosiliśmy przetarg na wykonanie oświetlenia drogowego 

w ul. Daszewskiego w Laskach oraz w ul. Sielanki w Izabelinie C. Inwestycja 

przewiduje wykonanie w każdej z ulic po 12 punktów oświetlenia ulicznego, 

w technologii LED. W lutym zostanie wyłoniony wykonawca robót, który zreali-

zuje inwestycję do końca maja tego roku.

Budowa odwodnienia ul. Polnej w Hornówku
W drugim kwartale roku 2018 planujemy rozpoczęcie budowy systemu odwod-

nienia w ul. Polnej w Hornówku. Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego 

projekt zostanie zgłoszony do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa 

Powiatu Warszawskiego Zachodniego, a w przypadku braku sprzeciwu będzie 

można przystąpić do wykonywania robót. Projekt przewiduje wykonanie kana-

lizacji deszczowej na długości około 220 m, odprowadzającej wody opadowe 

do zbiornika retencyjno-rozsączającego.

Przebudowa ul. Matejki w Izabelinie C
Wraz z zakończeniem rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Izabelinie oraz zagospo-

darowaniem terenu wokół budynku, rozpoczniemy prace projektowe przebu-

dowy ul. Matejki w Izabelinie C. Wstępnie przewiduje się przebudowę drogi na 

odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Tetmajera, poprzez wymianę nawierzchni 

oraz wybudowanie jednostronnego chodnika dla pieszych.

Drogowe inwestycje powiatowe
Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim w najbliższym czasie po-

nownie przystąpi do inwestycji przebudowy ul. Sienkiewicza i ul. 3 Maja w Izabe-

linie. Inwestycja, która nie doszła w ostatnich latach do skutku, głównie z powo-

du drastycznego wzrostu cen masy bitumicznej, a co za tym idzie drastycznego 

wzrostu cen ofert przetargowych, ma szanse na wznowienie. Wiąże się to przede 

wszystkim z otrzymaniem przez ZDP dofinansowania ze środków zewnętrznych. 

Zgodnie z umową o dofinansowaniu inwestycji, powinna ona zostać rozliczona 

do końca roku 2019. Projekt drogowy przewiduje kompletną przebudowę ulicy 

Sienkiewicza w Izabelinie B, wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, 

3 Maja i Krasińskiego oraz przebudowę ulicy 3 Maja na odcinku od ul. Sienkiewi-

cza do ul. Partyzantów w Laskach. Inwestycja będzie realizowana ze środków:

- samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 4,2 mln zł,

- Powiatu Warszawskiego Zachodniego,

- Gminy Izabelin,

- Gminy Stare Babice (od granicy z naszą gminą do ul. Sienkiewicza w Starych 

Babicach).

Powyższe zadania inwestycyjne to nie wszystkie inwestycje, które są i będą 

realizowane w gminie. Nasze gminne przedsiębiorstwo „Mokre Łąki” realizuje 

budowę sieci kanalizacyjnej w Truskawiu i Hornówku, a także przygotowuje 

przetarg na budowę sieci kanalizacyjnej w Laskach w ulicy Pocztowej, Młodzie-

żowej, Pogodnej, Ogrodowej i Trzech Sosen. Rozpoczęcie robót przewidujemy 

w miesiącu czerwcu. „Mokre Łąki” przygotowują również inwestycje kanalizacyjne 

w ul. Leśnej Polany w Izabelinie C oraz w Sierakowie, jednak ogłoszenie przetar-

gu i rozpoczęcie prac uwarunkowane jest przedłużeniem zgody Ministra Środo-

wiska na te inwestycje i uwarunkowań wynikających z tej zgody. Ponadto nasze 

przedsiębiorstwo planuje modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Hornówku 

i budowę nowego ujęcia wody.

Rozwój i bezpieczeństwo naszej gminy powinno wzrosnąć po powstaniu pla-

nowanego przez Komendę Stołeczną Policji posterunku policji. Na ten cel prze-

znaczyliśmy działkę przy skrzyżowaniu ul. 3 Maja i ul. Zielonej w Hornówku. 

Nieruchomość tę przekażemy do Skarbu Państwa, a w zamian nasza gmina stanie 

się właścicielem dwóch działek (po 1200 m2 każda) przy ul. Langiewicza w Iza-

belinie C.

W 2018 r. już osiągnęliśmy duży sukces, gdyż udało się wreszcie uregulować kwe-

stię własności oświetlenia ulicznego. W dniu 5 stycznia br. podpisałem porozumie-

nie z dyrektorem PGE Dystrybucja rejon Pruszków w tej sprawie i z tym dniem 

nasza gmina stała się właścicielem wszystkich lamp ulicznych na swoim terenie. 

Ma to strategiczne znaczenie, gdyż możemy planować kompleksową  moderniza-

cję oświetlenia ulicznego na obszarze całej gminy w najbliższym czasie.

Oczywiście poza inwestycjami (wydatkami majątkowymi) w budżecie 

gminy zapewnione są środki na zadania gminne w takich wielkościach, by 

utrzymać bieżącą działalność wszystkich jednostek organizacyjnych gmi-

ny. Wśród nich, od 1 kwietnia br., rozpocznie działalność Gminny Ośrodek 

Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów Zielonych Izabelin, który będzie 

się zajmował rozwojem sportu w gminie, utrzymaniem obiektów sporto-

wych, a także utrzymaniem zieleni i porządku w gminie.

O zwiększeniu zakresu planowanych zadań będą Państwo informo-

wani w następnych wydaniach „Listów do Sąsiada”, a także w innych 

mediach. 

Życzę nam wszystkim, aby zamierzone ambitne cele udało się zreali-

zować z powodzeniem i dzięki nim podnieść standard życia naszych 

mieszkańców na wyższy poziom.

Z poważaniem 
Witold Malarowski

Wójt Gminy Izabelin

fot. G. Nowicki
ulica Matejki
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 
258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1870 ze zm.I)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 64.021.276,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 
1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 57.626.277,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 6.394.999,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 70.821.276,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 
2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 53.895.980,87 zł,

2) wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, w kwocie 16.925.295,13 
zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 6.800.000,00 zł, który zostanie sfinansowany 
z planowanego kredytu w wysokości 3.300.000,00 zł oraz emisji obligacji w wy-
sokości 3.500.000,00 zł.

§ 4.1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 495.000,00 zł.
      2. W budżecie tworzy się rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania 
kryzysowego w wysokości 160.000 zł oraz rezerwę celową na wydatki bieżące 
w dziale 700 w wysokości 200.000 zł.

§ 5. Przychody budżetu w kwocie 9.770.000,00 zł, rozchody budżetu w łącznej 
kwocie 2.970.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowe-
go deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.
   2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 3.300.000,00 zł 
oraz emisji obligacji w wysokości 3.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego 
deficytu budżetu.

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 180.000,00 zł z tytułu wydawania zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 162.000,00 zł na 
realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych.
      2. Ustala się wydatki w kwocie 18.000,00 zł na realizację zadań określonych 
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzą-
dowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
     2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy 
porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. 1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do 
sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 7.
         2.  Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom nie należącym 
do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środo-
wiska i gospodarki wodnej w wysokości 30.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11.  Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem dochodów z tytułu 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołec-
kiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków do-
chodów, oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 6 uchwa-
ły,

2) do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze 
stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

3) do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu 
klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych ujętych w Wie-

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018 Gminy Izabelin Nr XXXIII/290/17 z dnia 13 grudnia 2017

loletniej Prognozie Finansowej, o ile zmiany te nie spowodują powstania nowych 
zadań inwestycyjnych, bądź likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Gminy Izabelin.

 I Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, 2260 i 1948, 

z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1537, 60, 1475 i 1529.
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Izabelin 2018
eliminacje odbędą się 

17 marca 2018 r. od godz. 10.00

Regulamin i zgłoszenia na: www.mlodziartysci.eu, www.centrum.izabelin.pl

Nagroda Grand Prix 1000 zł

zaproszenie do Ogólnopolskiego Festiwalu FUMA
najlepsi zostaną zaproszeni do udziału 
w warsztatach wokalnych oraz w koncercie konkursowym

VII MAZOWIECKI FESTIWAL PIOSENKI

Centrum Kultury Izabelin oraz Fundacja Młodzi Artyści
zapraszają na

wiele nagród rzeczowych

VII MAZOWIECKI FESTIWAL PIOSENKI 
„ROZDŹWIĘKI” - IZABELIN 2018

Już po raz siódmy Centrum Kultury Izabelin wraz z Fundacją „Młodzi 
Artyści” zapraszają na eliminacje do Mazowieckiego Festiwalu 
Piosenki „Rozdźwięki” Izabelin 2018. W tym roku przesłuchania 
konkursowe odbędą się 17 marca 2018. Wybrane osoby zostaną 
zaproszone do udziału w warsztatach, które odbędą się 14 kwietnia 
2018 r., natomiast Koncert Finałowy - 15 kwietnia 2018 r.

Laureat Festiwalu otrzymuje czek na 1000 zł. Dodatkową nagrodą 
jest zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej FUMA 2018 w Zielonej Górze. Nagrody 
przyznają również: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
Wójt Gminy Izabelin oraz Dyrektor Centrum Kultury Izabelin.

Uczestnikami konkursu mogą być soliści oraz zespoły wokalne (do 
8 osób) w wieku od 7 do 25 lat z wyłączeniem laureatów nagród 
Grand Prix festiwali organizowanych przez Fundację „Młodzi Artyści”. 
Każdy wykonawca zobowiązany jest przygotować na eliminacje 
dwie piosenki, w tym co najmniej jedną z dowolnej płyty Fundacji 
„Młodzi Artyści Śpiewają”. Nuty i słowa piosenek zamieszczone są 
na www.mlodziartysci.eu. Pełny regulamin oraz formularz karty 
zgłoszenia jest dostępny na stronach Fundacji „Młodzi Artyści” 
i Centrum Kultury Izabelin. 

Biuro Organizacyjne Festiwalu:

Europejska Fundacja Wspierania Talentów 
Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści”
Paweł Słoniowski 
fundacja@mlodziartysci.eu, www.mlodziartysci.eu 
tel. 602590776, 661954325

Centrum Kultury Izabelin
Grzegorz Nowicki 
imprezy@centrum.izabelin.pl  
tel. (22) 752 68 17

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 marca 2018!

Regulamin na stronach: 
www.centrum.izabelin.pl; www.mlodziartysci.eu

Izabelin, dnia 31.01.2018 r.

Informacja o stanie zaawansowania prac nad projektem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin B

Uprzejmie informujemy, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin B został w dniu 26 stycznia 2018 r. skierowany 
do opinii i uzgodnień przez organy i instytucje wskazane w ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W miesiącu lutym b.r. planowane jest wystąpienie do Marszałka woj. mazowieckiego w sprawie uzyskania decyzji (zgód) na zmianę 
przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne (tj. głównie pod zabudowę jednorodzinną).
O dalszych postępach prac nad projektem planu będziemy sukcesywnie informowali.

Wójt Gminy Izabelin /-/ Witold Malarowski
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SPORT

3 marca 2018 
boisko sportowe w Laskach

ORGANIZATORSPONSORZY

PATRONAT I WSPÓŁPRACA

• masaż sportowy
• meksykański gorący posiłek
• ciekawostki o przyrodzie 
przy ognisku (KPN)

ZAPISY - www.czasomierzyk.pl
INFORMACJE - www.centrum.izabelin.pl

izabeliński

B i e g
zmarźlaka

elektroniczny
pomiar
czasu

POWIAT 
WARSZAWSKI 
ZACHODNI

GMINA 
IZABELIN

• cross z przeszkodami 
dla dzieci - 600 m

• 5 km
• 10 km 

IZABELIŃSKI BIEG ZMARŹLAKA 
2018

3-go marca na boiskach sportowych w Laskach odbędzie się 
„Izabeliński Bieg Zmarźlaka”. 

Może słońce, może deszcz a może śnieg!? nie wiemy 
jaka będzie pogoda. Dlatego wkładamy strój sportowy 
odpowiedni do warunków pogodowych i zbiórka na starcie 
w sobotę o godzinie 10:00!!!

Na początek bieg dla dzieci „Cross z przeszkodami”, 600 
metrów z pokonywaniem przeszkód-niespodzianek, o 11:00 
bieg główny 10 km i piętnaście minut później start na 5 km. 
Biegi odbędą się po terenie KPN. Będą górki i dołki, będą 
ciekawe widoki, fajna atmosfera i meksykański posiłek. 
Koniecznie  przeczytaj regulamin i zapisz się, informacje na 
www.centrum.izabelin.pl w zakładce sport i rekreacja oraz 
na stronie www.czasomierzyk.pl.

Podczas imprezy Bieg Zmarźlaka będzie można ogrzać 
się przy ognisku i w sportowej atmosferze porozmawiać 
o przyrodzie w Kampinoskim Parku. Centrum Kultury Izabelin 
zaprasza do biegu i kibicowania.

Bronia Bieńkowska

ZAJĘCIA Z AKROBATYKI SPORTOWEJ I GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ 
w CENTRUM KULTURY IZABELIN

NOWE TERMINY I NOWY INSTRUKTOR!
Marzena Dąbrowska - studentka III roku na kierunku Wychowanie Fizyczne na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie. Specjalizuje się w akrobatyce sportowej, gimnastyce artystycznej oraz fitnessie. Od najmłodszych lat  
czynnie uprawia gimnastykę i pasjonuje się tym sportem. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku 
przedszkolnym i szkolnym, przez które jest bardzo lubiana. Promotorka aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Cechuje ją 
odpowiedzialność, rzetelność i perfekcyjne przygotowanie merytoryczne. Na co dzień otwarta, wrażliwa i pogodna.

Akrobatyka sportowa to jedna z dyscyplin sportu gimnastycznego, która polega na wykonywaniu układów ćwiczeń 
gimnastycznych o dużym stopniu trudności, obejmuje ćwiczenia kobiet i mężczyzn w parach i grupach, a także ćwiczenia 
indywidualne i synchroniczne przy wykorzystaniu m.in. trampoliny i ścieżek.

Gimnastyka akrobatyczna dzieci ma na celu przede wszystkim dbanie o wszechstronny i harmonijny rozwój fizyczny. 
Ćwiczenia przeprowadzane w trakcie zajęć z dziećmi są dostosowane do ich wieku i rozwoju – mają na celu kształtowanie 
prawidłowej postawy ciała, wzmocnienie mięśni, poprawę koordynacji ruchowej i przestrzennej, rozwoju szybkości, gibkości 
oraz skoczności.

Gimnastyka artystyczna jest dyscypliną olimpijską, łączy wychowanie fizyczne z wychowaniem muzycznym i estetycznym. 
Sport ten charakteryzuje się delikatnością oraz zmysłowością. Gimnastyka Artystyczna wymaga gracji, i jest to sport bardzo dziewczęcy, do którego używa się 
przyrządów takich jak: wstążki, obręcze, maczugi czy skakanki. Celem gimnastyki artystycznej jest rozwijanie wrażliwości na estetyczną harmonię ruchu ciała 
poprzez wszystkie grupy ćwiczeń w niej stosowane. Podstawowymi środkami są ćwiczenia taneczne, ćwiczenia akrobatyczne, ćwiczenia z przyborami oraz 

ćwiczenia rytmiczne.

Podczas treningów dzieci mają szansę,  wykorzystać nadmiar  skumulowanej w ciągu 
dnia energii. Regularne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych przez dzieci w wieku 
szkolnym poprawia nie tylko ich zręczność i wytrzymałość, ale ma również pozytywny 
wpływ na  osobowość dzieci gdyż kształtuje ich systematyczność, odwagę i umiejętność 
przezwyciężenia słabości. Im szybciej rozpoczną treningi oparte na podstawach gimnastyki, 
tym więcej są w stanie osiągnąć w przyszłości nie tylko w sporcie ale także, w kategoriach 
rozwoju ciała i psychiki.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO CENTRUM KULTYRY W IZABELINIE, NA ZAJĘCIA 
Z AKROBATYKI SPORTOWEJ I GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ  DZIECI W WIEKU 

PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM !!!

PIERWSZE ZAJĘCIA JUŻ W  MARCU !
• AKROBATYKA SPORTOWA - ŚRODA  GODZINA 18:30-19:30

• GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA – PIĄTEK  GODZINA 18:00-19:00, 
SOBOTA 15.30 – 16.30 I 16.30 – 17.30

fo
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Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre 
Łąki” SP. z o.o. informuje o zaawansowaniu prac nad wdrożeniem 

nowego projektu pn.: „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia 
mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej 
w aglomeracji Izabelin - Część II”

Ww. projekt został zgłoszony, przez GPWiK „Mokre Łąki” SP. z o.o., jako wniosek 
kierowany do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
o dofinansowanie tego przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach”.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, NFOSiGW - pełniący rolę Instytucji Organizu-
jącej Konkurs, w kwietniu ub. roku, poinformował, że w wyniku oceny przeprowa-
dzonej w oparciu o kryteria formalne oraz merytoryczne, wniosek o dofinansowa-
nie projektu został oceniony pozytywnie.

Następnie, w drugiej połowie 2017 r., projekt został z sukcesem zaakceptowany 
i umieszczony na liście rankingowej ww. konkursu. 

Definicja problemu, do rozwiązania którego przyczyni się analizowany projekt: 
niewystarczający stopień skanalizowania i zwodociągowania Aglomeracji Izabelin, 
utrudnienia eksploatacyjne oczyszczalni ścieków i zaniżona efektywność zarządza-
nia systemem.

Analiza sytuacji w obecnym systemie wodno - ściekowym aglomeracji prowadzi do 
wskazania następujących niedoborów jakościowych i ilościowych:

Kanalizacja:

• niewystarczający stopień skanalizowania 

– obecnie poziom wyposażenia aglomeracji jest niezgodny z dyrektywą ściekową: 
64,08%, zatem dostęp do sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji jest ograni-
czony dla ok. 6% mieszkańców

Wodociąg:

• brak dostępu do wodociągu dla ok. 4% mieszkańców aglomeracji.

Oczyszczalnia ścieków:

• Zaburzony proces oczyszczania ścieków wynikający z zastosowania nieefektyw-
nych urządzeń i przestarzałego systemu sterowania i kontroli. 

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących zadań: 

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w syst. grawitacyjnym w Laskach 
(ul. Pocztowa)

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w syst. grawitacyjnym w Izabelinie B 
(ul. Kordeckiego, Soroki, Charłampa, Anusi, Zagłoby, Podbipięty)

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w syst. grawitacyjnym w Laskach 
(ul. Młodzieżowa, Trzech Sosen, Ogrodowa, Pogodna)

• Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w syst. grawitacyjnym w Truskawiu 
(ul. Ptasińskiego), sieci w syst. grawitacyjnym w Hornówku (ul. Krótka), sie-
ci w systemie grawitacyjno - tłocznym wraz z 1 przepompownią w Hornówku 
(ul. Wrzosowa)

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w syst. grawitacyjnym w Mościskach 
(ul. Łąkowa)

• Budowa sieci wodociągowej w Mościskach (ul. Kwitnąca), w Hornówku 
(ul. Polna, w tym spinka wodociągowa z ul. Rolną) oraz na terenie rojektowanego 
osiedla w Mościskach przy ul. Sikorskiego

• Budowa sieci wodociągowej w m. Izabelin i Sieraków (ul. Sierakowska, Abra-
hama)

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym wraz 
z 2 przepompowniami ścieków w Izabelinie (ul. Abrahama i Sierakowska)

• Doposażenie węzła wstępnego oczyszczania w kratę koszową w Oczyszczalni 
Ścieków Mokre Łąki

Ponadto, w ramach projektu, planowane jest:

• Modernizacja systemu sterowania i opomiarowania Oczyszczalni Ścieków 
Mokre Łąki
• Wykonanie systemu klasy GIS do zarządzania majątkiem sieciowym
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie łącznie: ok. 4,78 km sieci kanaliza-
cji sanitarnej – grawitacyjnej. Całkowity koszt projektu oszacowany został na 
8 730 409,58 zł.

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku wskazuje na 
rosnącą rolę podregionu warszawskiego zachodniego, na terenie którego 
leży Gmina Izabelin. 

Powierzchnia gminy Izabelin, wynosi 65 km², a gęstość zaludnienia wynosi 162 
osoby na 1 km². 

Gmina znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodo-
wego. 

Obszar Gminy Izabelin należy do Obszaru Metropolitalnego Warszawy. W analizie 
porównawczej OMW 10 stwierdzono, że na tym obszarze dostęp do infrastruktury 
wodno - kanalizacyjnej jest gorszy niż średni poziom ogólnopolski i stanowczo 
niewystarczający jak na aglomerację europejskiej stolicy. W związku z tym dla 
Obszaru Metropolitalnego Warszawy wyznaczono m.in. Cel strategiczny nr 2 Ład 
przestrzenny, oparty na kompleksowym planowaniu, zapewniającym komplemen-
tarność funkcji, estetykę, wykorzystanie istniejących potencjałów, oraz uwzględ-
niającym zrównoważony rozwój, którego wskaźnikami realizacji są m.in.: 

• Wzrost odsetka ludności korzystającej z kanalizacji 

– z poziomu bazowego 79,3% do docelowego 85%, 

• Wzrost odsetka ludności korzystającej z wodociągów 

– z poziomu bazowego 87% do docelowego 95%.

dr Piotr Rudzki - Członek Zarządu GPWiK „Mokre Łąki”

MOKRE ŁĄKI 
DBAJĄ 

O ŚRODOWISKO
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PRZEDSZKOLAKI

GMINNE PRZEDSZKOLE W LASKACH „AKADEMIA POD DĘBOWYM LIŚCIEM”

JEST NAS WIĘCEJ                
Od tego roku szkolnego w Gminnym 

Przedszkolu w Laskach zaczęła funkcjo-
nować duża aula, w której obecnie mieszczą 
się dwie grupy najstarszych przedszkolaków 
– Wiewiórki i Zajączki. Dzięki auli mogliśmy 
przyjąć do przedszkola więcej dzieci i obec-
nie  w naszym przedszkolu mieści się dzie-
więć oddziałów zamiast siedmiu.

Zwiększenie liczby miejsc dla dzieci w wieku przed-
szkolnym umożliwiło nam przystąpienie do projektu 

unijnego, którego głównym celem jest wzrost jako-
ści wychowania przedszkolnego poprzez zwiększe-
nie liczby miejsc i zapewnienie rozwoju potencjału 
dzieci uczęszczających do  Gminnego Przedszkola 
w Laskach, w tym dzieci z orzeczeniem. W ramach 
tego projektu  placówka została objęta wsparciem 
finansowym. Zyskaliśmy nowy sprzęt  i poczynili-
śmy przygotowania do dostosowania jednej z sal 
do prowadzenia terapii SI. Zakupiliśmy nowe me-
ble do jednej z sal, a także nowe zabawki. Specjali-
ści zatrudnieni w naszym przedszkolu zyskali nowe 
pomoce dydaktyczne zarówno do prowadzenia 
zajęć terapeutycznych, jak i do zajęć ruchowych 

– nowe materace, ławeczki, kolorowe woreczki 
itp. Również do zajęć muzyczno-ruchowych zaku-
piliśmy nowe instrumenty. Przedszkole wzbogaciło 
się także o inne pomoce służące do prowadzenia 
różnych zajęć, w tym zajęć plastycznych.

Projekt unijny pozwolił nam na zwiększenie godzin 
specjalistycznych dla wszystkich dzieci uczęszcza-
jących do naszego przedszkola: wszystkie korzy-
stają z zajęć wspierających rozwój psychoruchowy 
- gimnastyki korekcyjnej, bardzo duża grupa ko-
rzysta z zajęć z logopedą i reedukatorem, a dzieci 
z orzeczeniem uczestniczą w terapii SI.

W ramach projektu kilku nauczycieli podnosi swoje 
kwalifikacje lub zyska nowe kompetencje, między 
innymi dwie nauczycielki uzyskają kwalifikacje 
z zakresu integracji sensorycznej,  uprawniające do 
diagnozy i wsparcia SI.

Przed nami zakup sprzętu multimedialnego, a tak-
że bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw i nowej 
piaskownicy. Nasi podopieczni nie mogą się już 
doczekać „nowego” podwórka. Chcemy, aby  było 
ono nie tylko bezpieczne, ładne i dobrze wyposa-

żone, ale żeby sprzyjało nabywaniu nowych umie-
jętności przez nasze przedszkolaki, zachęcało do 
spędzania czasu na świeżym powietrzu, rozwijało 
ogólną  sprawność fizyczną. Naszym marzeniem 
jest, aby położona nawierzchnia nie tylko zapew-
niała komfort podczas zabawy na przedszkolnym 
podwórku, ale sprzyjała różnym aktywnościom 
ruchowym i nauce. Dlatego na nawierzchni plano-
wane jest umieszczenie ulicy (pomiędzy sprzęta-
mi), po której dzieci poruszałyby się na rowerkach 
biegowych utrwalając wiedzę o ruchu drogowym. 
Chcemy także umieścić na niej grę w klasy, a jak 
się uda to również grę planszową. Dzieci pełniłyby 
rolę pionków, a przy okazji dobrej zabawy ćwiczy-
łyby liczenie, przestrzegania reguł itp.

Projekt unijny trwa. Mamy nadzieję, że na każdym 
kroku będą widoczne korzyści z uzyskanych środ-
ków i to zarówno w tym roku szkolnym, jak i w ko-
lejnych latach.

Małgorzata Przestrzelska
Dyrektor Gminnego Przedszkola w Laskach

PIERWSZA POMOC - MALI BOHATEROWIE

Umiejętność niesienia pomocy innym w sy-
tuacji zagrożenia życia jest bardzo ważna, 

dlatego już najmłodsze dzieci warto uczyć 
pierwszej pomocy. 

Dnia 30 stycznia br. w naszym przedszkolu dwie naj-

starsze grupy miały możliwość powitać specjalnych 

gości. Spotkanie to zapoczątkowało cykl spotkań dla 

przedszkolaków z zakresu udzielania pierwszej po-

mocy. Ratownicy medyczni z firmy ELE TAXI pokazali 

dzieciom w jaki sposób bezpiecznie udzielić pierwszej 

pomocy oraz nauczyli jak należy prawidłowo wezwać 

karetkę pogotowia. Dzieci poznały również różne sytu-

acje, które  stwarzają zagrożenie w naszym życiu oraz 

co możemy zrobić, aby ich uniknąć. Nasi goście na co 

dzień mają możliwość ratowania życia. Dzięki wspania-

le prowadzonym zajęciom  oraz zaangażowaniu dzie-

ci, które z przejęciem brały udział w szkoleniu, nasze 

starszaki są gotowe, by same w przyszłości uratować 

komuś życie i zostać „małymi bohaterami”. Niedługo 

kolej na szkolenie 5-latków, trzymamy kciuki !!!

Marta Maciak

gry i układanki

teatrzyk

zajęcia ruchowe

pierwsza pomoc
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Ferie zimowe w województwie mazowieckim przypadły 
w tym roku od 13 do 28 stycznia. Dzieci i młodzież mogły 

się cieszyć wolnym od zajęć szkolnych czasem. Niektóre z na-
szych młodych mieszkańców wyjechało na narty, snowboard  
albo do ciepłych krajów na wczasy z rodzicami. Jednak duża 
część naszych milusińskich została na miejscu, w domu  i wła-
śnie do nich została skierowana oferta zajęciowa przygotowa-
na przez Centrum Kultury Izabelin. 

U nas każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Przez całe dwa tygodnie, dwa 
razy dziennie  Kino za Rogiem wyświetlało ciekawe filmy. Dzieci mogły 
obejrzeć m.in. Małego Księcia, Jak zostać kotem, Sarillę, Bellę i Seba-
stiana, Królową Śniegu i wiele innych. Na naszej scenie wystawiono 
dwa teatrzyki, „O rycerzu co księżniczkę ratował” oraz „Wojtek strażak”, 
a w drugim tygodniu ferii zorganizowano wielki bal karnawałowy pełen 
gier, zabaw i wspólnego tańca. Na młodych informatyków czekały warsz-
taty komputerowe, a na wielbicieli umysłowych zmagań, szachy. Był też 
wspólnie spędzony  czas przy grach planszowych, śpiewaniu i poznawa-
niu reakcji chemicznych (Funiversity). Dużo dzieci, szczególnie tych młod-
szych skorzystało z zajęć manualnych, a była to m.in. ceramika, plastyka 
czy malarstwo. To, co powstało na zajęciach jeszcze długo będzie cieszyć 
oczy i przypominać ten niezwykły czas. Dla pragnących ruchu były zajęcia 
taneczne oraz cała gama zajęć sportowych. Należy dodać, że wszystkie 
atrakcje były bezpłatne, a skorzystało z nich ponad 1000 naszych naj-
młodszych mieszkańców. Dziękujemy wszystkim za mile spędzony czas 
i zapraszamy do skorzystania z naszej codziennej oferty tematycznej.

Iwona Mazurek

FERIE ZIMOWE 
Z CENTRUM KULTURY IZABELIN

KULTURALNIE...

zajęcia plastyczne ceramika

teatrzyk

gry planszowe

bal karnawałowy

ba
l k

ar
na

w
ał

ow
y

szachy

zajęcia plastyczne
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...I SPORTOWO

Jazda na łyżwach, jazda na nartach biegowych, ping-pong, 
piłka nożna i koszykowa, szachy, karate i gimnastyka arty-

styczna to sportowe propozycje CKI na ferie, z których skorzy-
stały dzieci i młodzież z gminy Izabelin. 

Zajęcia odbywały się w wielu obiektach: w salach CKI, na lodowisku, 
w sali gimnastycznej w szkole oraz na boiskach sportowych w Laskach. 
Na ten wolny czas od zajęć szkolnych prowadzący instruktorzy i trene-
rzy przygotowali ciekawe gry i zabawy. 

BRAWO dla dzieci i młodzieży, którzy zamiast siedzenia w domu wybrali 
SPORT i ĆWICZENIA w czasie ferii zimowych 2018!

Zachęcam do obejrzenia foto relacji na stronach:

www.centrum.izabelin.pl oraz www.gmina.izabelin.pl 
w zakładce Sport i Rekreacja

Bronia Bieńkowska, fot. B.Jagodzińska, B.Bieńkowska

mecz piłki nożnej

zabawy i konkursy na lodowisku

akrobatyka i gimnastyka artystyczna

dzieci z Zakładu dla Niewidomych w Laskach na lodowisku

tenis stołowy

lodowisko

nauka jazdy na biegówkach - boisko w Laskach
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SPRAWOZDANIE Z IZABELIŃSKIEJ DEBATY W SPRAWIE SMOGU -  9.01.2018 r

Mając na uwadze przyjęcie przez Sejmik województwa mazo-
wieckiego Uchwały nr 162/17 z dnia 24 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckie-
go ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w któ-
rych następuje spalanie paliw, zwłaszcza w zakresie możliwości 
wykorzystywania niskogatunkowych paliw stałych (muły i floto-
koncentraty węglowe) oraz  celem pomocy mieszkańcom w wymia-
nie kotłów kategorii niższej od 3 lub ich modernizacji do poziomu co 
najmniej kategorii 3 do końca 2022 roku, a także  pojawiający się 
wg oficjalnych raportów GIOŚ od czasu do czasu problem z jakością 
powietrza w naszej gminie  Rada Gminy Izabelin podjęła w grud-
niu zaproponowaną przez Urząd Gminy Izabelin (UGI) uchwałę 
nr XXXIII/292/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 13 grudnia 2017 
r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy 
Izabelin na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie 
powietrza, polegającej na trwałej  zmianie ogrzewania na proeko-
logiczne. 

Celem promocji programu Urząd Gminy zaplanował na dzień 9 stycznia 2018r. 
zorganizowanie w Centrum Kultury Izabelin „Izabelińska debaty w sprawie 
smogu” do udziału w której zaprosiło przedstawiciela Polskiego Alarmu Smo-
gowego Piotra Siergieja. W wyniku spotkania z przedstawicielami  Stowarzy-
szenia DziałajMY! uzupełniono program o udział zaproszonego przez Stowa-
rzyszenie przedstawiciela Polskiego oraz Krakowskiego Alarmu Smogowego 
Jakuba Jędraka i podjęto wspólne działania promocji wydarzenia. Spotkanie 
w którym wzięło udział ok. 180 mieszkańców rozpoczęło się o godz. 19.00 
i trwało do 22.00. Zapis wideo  debaty jest dostępny pod adresem:  

https://www.youtube.com/watch?v=2EImu_jnXGQ

Program spotkania:

• Jak powstaje SMOG i jak z nim walczyć - Piotr Siergiej i Jakub Jędrak, Polski 
i Krakowski Alarm Smogowy – 45 minut

• Informacja o sytuacji w gminie Izabelin – Ryszard Haczek, Zastępca Wójta 
– 15 minut

• Debata  prowadzona przez Polski Alarm Smogowy – 30 minut

• Informacja o założeniach gminnego programu wymiany kotłów – Patryk 
Olszówka , Wydział Gospodarki Przestrzennej – 30 minut

W pierwszej części spotkania przedstawiciele ruchów antysmogowych  przed-
stawili uczestnikom spotkania ogólną sytuację w zakresie problemów ze smo-
giem w Polsce. Poinformowali, iż głównymi przyczynami zjawiska są emisje 
powstające podczas spalania niskogatunkowych paliw stałych i odpadów (co 
jest wykroczeniem), a zwłaszcza w tzw. kopciuchach (powyżej 50% ), trans-
port drogowy i przemysł wraz z energetyką. Emisje te w specyficznych sytu-
acjach meteorologicznych (wysoka wilgotność, brak wiatru i ruchów konwek-
cyjnych  powietrza zwłaszcza w godzinach wieczornych) nie są rozpraszane 
tworząc efekt smogu – zanieczyszczonej warstwy powietrza znajdującej się 
nisko nad ziemią. Zwrócili także uwagę na problem zanieczyszczenia pomiesz-
czeń przez rozpalane kominki.

Zostały przedstawione miasta o największych problemach ze smogiem (od 
Żywca począwszy), a także podano przykłady miast które realizują progra-
my ograniczające zjawisko (Skawina, Kraków). Prelegenci zwrócili uwagę na 
sprzeczne podejścia do problemu i skutków zjawiska smogu – od negowania 
jego wpływu na zdrowie mieszkańców do histerii. W odpowiedziach na pyta-
nia podkreślili, aby mieszkańcy nie przywiązywali nadmiernej wagi do liczbo-
wych wskazań niskobudżetowych mierników sieci LookO2 czy Airly, czy nawet 
czujnika zainstalowanego na dachu CKI, które z jednej strony pokazują dane 
chwilowe lub godzinowe niewłaściwie przyrównując je do średniodobowych 
norm unijnych, a z drugiej strony – ze względu na wykorzystywaną techno-
logię laserową - mają tendencję do zawyżania odczytów (wewnętrzny laser 
wykorzystywany  do zliczania pyłów zlicza nie tylko cząstki PM10 czy PM2.5, 
ale i inne drobinki w tym wody), zwłaszcza tym większego im wyższa

jest wilgotność powietrza.  Dane te powinny być traktowane jako pewien 
poziom odniesienia (kolor zielony wskaźników – niski poziom zanieczyszczeń, 
żółty – zanieczyszczenie podwyższone, czerwony – duże stężenie zanieczysz-
czeń mogące szkodzić zdrowiu).

Prelegenci przytoczyli wyniki analiz wykazujących istotny wpływ zanieczysz-
czeń powietrza na zdrowie ludzi w ostatnich latach (głównie układ odde-
chowy i zdrowie dzieci w okresie płodowym). Wskazali, że oprócz wymiany 
kotłów CO kategorii niższej niż 3 istotne są: edukacja społeczna, zaniechanie 
palenia odpadów, kontrola wykorzystywanych paliw, nie palenie w komin-
kach przy bezwietrznej pogodzie, termomodernizacja budynków która re-
dukuje ilość potrzebnego paliwa do ogrzania o 20%-40%, współdziałanie 
mieszkańców, organizacji pozarządowych i władz lokalnych. Zwrócili ponadto 
uwagę w dalszej dyskusji – na podstawie przedstawionych danych i pytań 
– na fakt,  iż w gminie Izabelin nie mamy do czynienia z typowym uciążli-
wym smogiem (bo nie było go prawie cały miesiąc), a głównie ze skutkami 
spalania niskogatunkowych paliw stałych w przestarzałych technologicznie 
piecach czy kotłach węglowych.

Następnie głos zabrał Zastępca Wójta Gminy Izabelin – Ryszard Haczek, któ-
ry przedstawił w swej prezentacji sytuację w zakresie zanieczyszczeń powie-
trza w gminie Izabelin w oparciu o dane z Programu Gospodarki Niskoemi-
syjnej, Projektu Założeń Zaopatrzenia Gminy Izabelin w energię elektryczną, 
ciepło i gaz na lata 2017-2020 oraz dostępnych raportów GIOŚ i WIOŚ do-
tyczących jakości powietrza. W związku z faktem, iż gmina Izabelin znajduje 
się w klinie napowietrzającym Warszawy i 85% jej terytorium stanowi KPN, 
a 75% - lasy, wobec braku przemysłu czy znacznego ruchu samochodowego 
problem powstawania klasycznego londyńskiego smogu w gminie jest zjawi-
skiem występującym sporadycznie. Obserwowane są na lokalnych czujnikach 
zanieczyszczeń powietrza  rosnące odczyty chwilowych i godzinowych zanie-
czyszczeń w godzinach 17-22, ale na ogół nie są przekraczane dopuszczal-
ne normy średniodobowe. Indagowani w tej kwestii przedstawiciele Alarmu 
Smogowego stwierdzili, że powodem rosnących zanieczyszczeń w godzinach 
wieczornych są – oprócz uwarunkowań meteorologicznych w zakresie wie-
czornej konwekcji powietrza – dokładanie paliwa stałego do pieców i kotłów 
CO oraz … popołudniowe rozpalanie kominków, które często wykorzystują 
zawilgocone niesezonowane drewno opałowe.   

Zastępca Wójta zwrócił także uwagę na oficjalne dane pokazujące, iż nowo-
czesne kotły węglowe lub na pellet czy drewno generują nawet do 20 razy 
mniej zanieczyszczeń od tzw. kopciuchów, czyli przestarzałych pieców wyko-
rzystujących drewno i węgiel, co także przemawia za wdrożeniem gminnego 
programu wsparcia wymiany przestarzałych pieców i kotłów. 

Do października 2017r. ani raz do gminy Izabelin nie został dostarczony z Wo-
jewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego komunikat o przekroczeniu 
progu informacyjnego o zanieczyszczeniach PM10 ustalony dla województwa 
mazowieckiego na poziomie 200ug/m3. Dopiero po zmianie poziomu infor-
mowania dla PM10 z 200 ug/m3 na 100ug/m3  -  pojawiły się w obecnym 
sezonie pierwsze komunikaty z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego o przekroczeniu tego progu w województwie mazowieckim, w tym 
komunikat dotyczący sytuacji w dniu 9 stycznia 2018r. czyli dniu debaty, 
o czym poinformowano poprzez gminny facebook. Sporadycznie (od kilku do 
kilkunastu razy na rok) były w minionych latach – w świetle raportów GIOŚ - 
przekraczane i to na ogół nieznacznie średniodobowe normy unijne (krajowe) 
ustalone dla PM10 na poziomie 50 ug/m3 oraz 25ug/m3 dla PM2,5. Odczyt 
mediany dla pełnych godzin w zakresie PM10 z gminnego niehomologowane-
go czujnika umieszczonego na dachu CKI za ostatni okres 30 dni wskazywał 
występowanie podwyższonego zanieczyszczenia powietrza w gminie Izabelin 
raptem w kilku kilkugodzinnych okresach, w tym w 2 ostatnich dniach tj. 8 
i 9 stycznia gdzie osiągnął maksymalny godzinowy poziom rzędu 260 ug/m3 
(po przeliczeniu danych następnego dnia po spotkaniu na średniodobowe 
poziomy norm krajowych i unijnych PM2,5 i PM10 dla 8 i 9 stycznia otrzyma-
no odpowiednio: PM2.5 - 67,11 i 63,43 ug/m3 oraz dla PM10 - 88,81 i 89,34 
ug/m30). 
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Na zarzut o zbyt wysokim usytuowaniu miernika na dachu CKI co miałoby 
mieć bardzo istotny wpływ na wyniki pomiarów Zastępca Wójta odpowiedział, 
że możliwość zmiany jego lokalizacji zostanie rozważona. Eksperci z który-
mi kontaktowali się przedstawiciele Alarmu smogowego rekomendowali, że 
zasadniczo czujnik nie powinien być wyżej niż 8m nad powierzchnią ziemi, 
podczas gdy czujnik gminny jest zamontowany na poziomie 13 metrów.

Zastępca Wójta przytoczył także wyniki analiz GIOŚ (Główny Inspektor 
Ochrony Środowiska) – wykorzystujące metodologię określoną w unijnej 
Dyrektywie z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego 
powietrza dla Europy  - zamieszczone w ostatnim raportowanym okresie ba-
dania jakości powietrza dla Izabelina, czyli dla roku 2016:

• średnioroczna wartość stężenia pyłu PM10 – 21,1 μg/m3.      Poziom do-
puszczalny - 40 μg/m3;

• średnioroczna wartość stężenia pyłu PM2,5 – 16,6 μg/m3.     Poziom do-
puszczalny - 25 μg/m3.

• średnioroczna wartość stężenia benzo(a)pirenu – 1,4 ng/m3.  Poziom do-
celowy - 1 ng/m3.

• średnioroczna wartość stężenia dwutlenku azotu NO2 – 14,4 μg/m3.Poziom 
dopuszczalny – 40μg/m3.

Gmina Izabelin w zakresie średniorocznych wskaźników zanieczyszczeń po-
wietrza ma więc wg oficjalnych danych jedynie przekroczony poziom stężenia 
benzo(a)pirenu.

Znaczna grupa uczestników spotkania - będąca najprawdopodobniej pod sil-
nym wpływem doniesień medialnych o bardzo wysokich zanieczyszczeniach 
w miastach na terenie Polski i wysokich chwilowych lub godzinowych odczy-
tach niehomologowanych wskaźników sieci Airly czy LookO2 (czy też gmin-
nego na dachu CKI)  z terenu Izabelina, których producenci wykorzystując  
„chwytliwe” przyrównanie tych danych do dopuszczalnych średniodobowych 
norm unijnych (i zarazem krajowych)  celem wywołania silniejszego efektu 
społecznego - kwestionowała te najbardziej obiektywne i wiarygodne dane 
będące w dyspozycji instytucji naukowych i zajmujących się ochroną środo-
wiska z jakich może dla podejmowania swych decyzji korzystać gmina. 

Zastępca Wójta poinformował, iż w świetle posiadanych danych i wiedzy 
głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza (które sporadycznie przeradzają 
się w smog) w gminie są przestarzałe urządzenia grzewcze i niska jakość 
paliw stosowanych w gospodarstwach domowych (ponad 80% pyłów PM10 
i PM2,5) dlatego program wsparcia wymiany starych kotłów jest nie tylko 
potrzebny, ale wręcz niezbędny. Najczęściej w gminie mamy do czynienia 
z uciążliwymi  lokalnymi zadymieniami (ze względu na brak charakterystycz-
nej dla smogu wilgotnej mgły i zastoju powietrza występuje „jedynie” suchy 
dym) wywoływanymi przez przestarzałe piece i kotły wykorzystujące nisko-
gatunkowe paliwa, czy niestety również czasem i odpady. Do tego dochodzi 
także problem wilgotnego drewna spalanego w kominkach.

Zastępca Wójta poinformował także, o nieuświadomionym wśród posiada-
czy kominków problemie  jakim jest generowane przez nie zanieczyszczenie 
powietrza w mieszkaniach po ich rozpaleniu, na co zwracali także uwagę 
przedstawiciele Alarmu Smogowego. Przedstawił slajd zawierający wyniki 
badań opracowany przez AGH na zlecenie Krakowskiego Alarmu Smogowe-
go (poniżej). W świetle tych badań okazało się, że kominek powoduje, iż 
w mieszkaniu z kominkiem można mieć przez wiele godzin wyższe stężenie 
zanieczyszczeń niż na zewnątrz, praktycznie niespotykane w naszej gminie 
bo aż 450 ug/m3.

Rys.1 Wpływ rozpalania kominka na jakość powietrza w pomieszczeniu w za-
kresie zanieczyszczenia przez PM10 (w ug/m3)

 Zastępca Wójta poinformował także o działaniach zrealizowanych przez Gmi-
nę Izabelin w zakresie  zanieczyszczeń powietrza jakie podjęto od stycznia 
2017r., czyli od momentu  zaistnienia w skali społecznej problemu ze smo-
giem w metropolii warszawskiej:

1. instalacja urządzeń pomiaru zanieczyszczeń powietrza – czujnik wraz za 
stacją pogodową firmy Eco Clima usytuowany  na dachu CKI oraz drugiego 
czujnika firmy Airly usytuowanego w przedszkolu w Laskach;

2. informowanie społeczności przez stronę internetową www.gmina.izabelin.
pl o stanie jakości powietrza – czujnik zapewnia ciągły odczyt pomiarów czuj-
nika zanieczyszczeń z którego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy;

3. w grudniu trafiły do skrzynek na listy wszystkich mieszkańców gminne 
ulotki nt. szkodliwości palenia odpadów oraz informacja nt. zjawiska smogu 
i jego skutków dla zdrowia;

4. w grudniowych „Listach do Sąsiada” pojawił się obszerny artykuł dotyczą-
cy zanieczyszczeń powietrza, głównych wskaźników zanieczyszczeń i możli-
wości im przeciwdziałania; 

5. wysłane zostały komunikaty elektroniczne do dyrekcji placówek oświato-
wych z linkiem do odczytu jakości powietrza w gminie oraz prośbą o spraw-
dzanie i reagowanie w momencie znacznych przekroczeń ;

6. uchwalono program wymiany pieców w gminie Izabelin;

7. budowa ścieżek rowerowych (lato 2018)

Zastępca poinformował także o planowanych działaniach gminy w zakresie 
redukcji zanieczyszczeń:

1. wdrożenie programu wymiany kotłów CO starych generacji na  nowocze-
sne niskoemisyjne środki krajowe lub gminne;

2. intensyfikacja edukacji mieszkańców w zakresie ochrony jakości powietrza;

3. propagowanie termomodernizacji budynków;
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4. propagowanie wykorzystywania OZE;

5. przebudowa skrzyżowania w Mościskach w celu rozładowania korków 
i redukcji spalin oraz przyspieszenia czasu przejazdu komunikacji publicz-
nej do stacji Metro Młociny;

6. budowa dodatkowego wyjazdu z Hornówka przez Izabelin B (I Po-
przeczna/ Kordeckiego, Jana Kazimierza)  i Klaudyn z rozwidleniem do 
Naftowej i Żołędziowej (trasy KZ – droga ekspresowa S7) we współpracy 
z St. Babicami i Warszawą;

7. wprowadzenie niskoemisyjnych i bezemisyjnych autobusów we współ-
pracy z ZTM w latach 2019/2020;

8. dążenie do wejścia Gminy Izabelin do I strefy biletowej ZTM w 2019 
roku celem redukcji ruchu samochodów osobowych na rzecz komunikacji 
publicznej;

9. budowa stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych i samo-
chodów osobowych w latach 2019/2020;

10. instalacja homologowanego czujnika pomiarów zanieczyszczeń po-
wietrza w ramach Programu Wirtualny WOF do 2021 roku.

Po prezentacji Zastępcy Wójta głos zabrał inspektor Patryk Olszówka, 
odpowiadający w gminie za przygotowanie i realizację uchwały Rady 
Gminy w zakresie wsparcia wymiany kotłów CO, który przedstawił za-
łożenia programu, zasady finansowania i harmonogram, uzależniony od 
decyzji nadzorczej wojewody względem uchwały na którą gmina Izabelin 
nadal czeka.

Program wsparcia wymiany kotłów na paliwa stałe jest skierowany do 
mieszkańców gminy, którzy posiadają prawo do dysponowania nierucho-
mością na cele budowlane oraz nie posiadają zaległości z tytułu podat-
ków i innych opłat względem Gminy Izabelin. Warunki dodatkowe:

- Posiadanie starego pieca węglowego lub drzewnego.

- Likwidacja starego źródła ciepła.

Zasady dofinansowania uzależnione są od rodzaju nabywanego nowego 
źródła ciepła i wyróżniają 2 grupy:

GRUPA A

- Pompa ciepła typu powietrze-woda

- Kocioł gazowy

- Kocioł elektryczny

Grupa A może skorzystać z dotacji do 70% łącznej wartości, ale nie 
więcej niż 5 000 zł.

GRUPA B

- Kocioł węglowy kat. V

- Kocioł olejowy

- Kocioł na biomasę

Grupa B może skorzystać z dotacji do 70% łącznej wartości, ale nie wię-
cej niż 3 000 zł, ale wyłącznie w sytuacji braku możliwości przyłączenia 
do sieci gazowej.

Wniosek o udzielenie dotacji stanowiący Załącznik nr 1 do uchwały nr 
XXXIII/292/17 powinien być złożony w terminie do : 31.08.2018 r.

Inspektor Patryk Olszówka zwrócił uwagę uczestników na obowiązki dla 
mieszkańców wynikające z Uchwały nr 162/17 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r.:

1) Od 1 lipca 2018 r. zakaz stosowania w instalacjach  mułów i flotokon-
centratów węglowych; węgla brunatnego; węgla kamiennego (średnica 
0-3mm); paliw zawierających biomasę o wilgotności powyżej 20%.

2) Obowiązek wymiany kotłów klasy 1 i 2 do końca 2022 r.

3) Obowiązek wymiany kotłów klasy 3 i 4 do końca 2027 r.

4) Obowiązek wymiany kominków lub wyposażenie w urządzenia ograni-
czające pył do końca 2022 r.

Po przedstawieniu gminnego programu wsparcia wymiany kotłów uczest-
nicy mieli możność zadawania pytań  przedstawicielom Policji, Polskiego 

i Krakowskiego Alarmu Smogowego oraz Zastępcy Wójta i Inspektorowi 
zajmującemu się uchwałą o programie wsparcia wymiany kotłów i pie-
ców. 

W związku z odpowiedzią przedstawiciela Policji na zarzuty uczestników 
spotkania o brak reakcji na zgłoszenia w sprawach spalania odpadów, 
jakoby było to wyłącznym obowiązkiem gminy i Wójta oraz udzieleniem 
przez przedstawiciela Polskiego Alarmu Smogowego informacji, iż zajęcie 
się zgłoszeniem „możliwości popełnienia wykroczenia” w postaci spalania 
odpadów jest obowiązkiem Policji, a nie gminy (o ile mieszkaniec udo-
stępni w toku dalszego postępowania w sprawach o wykroczenia swoje 
dane osobowe) Zastępca Wójta poinformował, iż postara się ten problem 
natury prawnej rozwiązać we współpracy z Komendą Powiatową Policji, 
a jednocześnie gmina opracuje sposób „miękkiego” rozwiązywania takich 
problemów sąsiedzkich w pierwszej kolejności  – t.zn. bez konieczności 
podawania danych osobowych przez zgłaszającego i wchodzenia na dro-
gę postępowania w sprawach o wykroczenia w oparciu o wykorzystanie 
doświadczeń innych gmin i pomoc przedstawicieli Polskiego Alarmu Smo-
gowego. Zastępca Wójta poinformował także o rozmowach ze Starymi 
Babicami w sprawie nawiązania współpracy z tamtejszą Strażą Gminną.

W odpowiedzi na zarzut jednego z mieszkańców o braku istotnych 
działań ze strony gminy w kwestii walki z rzekomym bardzo poważnym 
problemem smogu w Izabelinie, gdzie normy unijne zanieczyszczeń są 
„przekraczane 10-krotnie”  Zastępca Wójta poinformował, że gmina 
podjęła działania stosowne do sytuacji jaka powstała po pojawieniu się 
problemu smogowego w styczniu 2017 roku i adekwatne  do oficjalnych 
urzędowych danych i obowiązującego prawa, a rzekome zanieczyszczenie 
powietrza przekraczające normy unijne 10-krotnie jest wprowadzaniem 
mieszkańców w błąd, gdyż wynika z przyrównania przez niehomologo-
wane czujniki danych chwilowych lub godzinowych  do dopuszczalnych 
unijnych norm średniodobowych, co jest ewidentnym błędem. Niezależ-
nie od powyższego gmina nie może swych działań opierać na danych 
z niehomologowanych czytników, a jedynie na danych oficjalnych, które 
zaprezentowane zostały wcześniej i nie wykazują istotnych problemów 
ze smogiem, gdyż występują one sporadycznie. Głównym problemem 
naszej gminy są lokalne zadymienia i odory powstające w godzinach 
wieczornych wynikające ze stosowania przez niektórych mieszkańców 
niskogatunkowych paliw stałych, przestarzałych technologicznie kotłów 
CO i pieców kategorii niższej niż 3, czy spalaniem paliw zbliżonych do 
odpadów. Część problemu wywołują także kominki, zwłaszcza gdy spala 
się w nich niewłaściwe i zawilgocone, niesezonowane przez 2 lata drew-
no. Rzadko w gminie zgłaszane są przypadki spalania odpadów, co dla 
niektórych mieszkańców stanowi jednak istotny problem sąsiedzki. Warto 
w tym miejscu także przypomnieć, iż Gmina Izabelin była pierwszą gminą 
w Polsce, która uregulowała systemowo odbiór odpadów z gospodarstw 
domowych już w 2011 roku. Dzięki temu problem spalania śmieci rady-
kalnie się zmniejszył i powietrze stało się istotnie czystsze.

W odpowiedzi na pytanie o regulamin utrzymania porządku i czystości 
w gminie  Zastępca Wójta poinformował, iż najnowszy regulamin jest po 
przyjęciu uchwały go zawierającej przez Radę gminy w procesie zatwier-
dzania przez wojewodę.

W odpowiedzi na pytanie o skalę problemu z kotłami węglowymi star-
szych generacji Zastępca Wójta Ryszard Haczek poinformował, iż w gmi-
nie wg danych uzyskanych z PGNiG ponad 2600 posesji ma ogrzewanie 
gazowe. Około 600 domów posiada wyłącznie kotły węglowe lub olejo-
we, przy czym ok. 500-600 posesji posiadających ogrzewanie gazowe lub 
inne może wg szacunków korzystać czasami także z kotłów węglowych. 
Istotna część tych kotłów (ponad 50%) jest niższej klasy niż 3, czyli 
powinna zostać wymieniona lub zmodernizowana do przynajmniej klasy 
3 do końca 2022 r. i to realizacji tego celu ma służyć gminny program 
wsparcia wymiany kotłów kategorii niższej niż 3. 

W załączeniu prezentacje Zastępcy Wójta Ryszarda Haczeka  i Inspektora 
Patryka Olszówki przygotowane na debatę. 

Sprawozdanie sporządził: Patryk Olszówka
Zatwierdził: Zastępca Wójta  Ryszard Haczek
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WNIOSKI I OCZEKIWANIA PRZEDSTAWIONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW 
PODCZAS IZABELIŃSKIEJ DEBATY W SPRAWIE SMOGU W DNIU 9 STYCZNIA 2018 r

1. Kontrola palenisk pod kątem nielegalnego spalania odpadów – powołanie straży 
gminnej w Izabelinie w kooperacji z gminą Stare Babice lub też kilkoma innymi 
mniejszymi gminami (względy finansowe); uzyskanie przez Urząd Gminy wsparcia 
w tym zakresie ze strony policji; zatrudnienie na etat strażnika gminnego osoby nie 
zamieszkującej na terenie żadnej z gmin partycypujących w projekcie.

2. Powołanie zespołu ds. walki z zanieczyszczeniem powietrza – złożony z pracow-
ników Urzędu Gminy Izabelin, mieszkańców gminy, organizacji pozarządowych, 
ekspertów zewnętrznych.

3. Harmonogram działań dot. walki z zanieczyszczeniem powietrza na rok 2018 
oraz lata kolejne.

4. Inwentaryzacja rodzajów palenisk stosowanych przez mieszkańców gminy 
(w tym kominków)  przeprowadzona na terenie całej gminy.

5. Przeniesienie czujnika mierzącego poziom zanieczyszczenia powietrza zamon-
towanego na dachu Urzędu Gminy na niższą zalecaną przez ekspertów wysokość 
(preferowana- 1,5-2 m nad poziomem gruntu).

6. Dokonanie zmian w poziomie prezentacji danych dotyczących poziomu zanie-
czyszczenia powietrza pochodzących z czujnika zamontowanego na dachu Urzędu 
Gminy- rozpoczęcie prezentacji poziomu wskaźnika PM  10 również w ujęciu śred-
niodobowym, a PM 2,5 w ujęciu średniorocznym celem umożliwienia porównywa-
nia danych z normami WHO.

7. Dokonanie zmian w prezentacji danych pochodzących z czujnika zamon-
towanego na dachu Urzędu Gminy poprzez ponowne właściwe skorelowanie 
odpowiednich symboli kolorystycznych w legendzie na mapkach prezentowa-
nych przez Urząd Gminy na swojej stronie internetowej z danymi poziomami 
PM 10 i PM 2,5 celem uniknięcia sytuacji, w której użytkownik mapy nie 
posiadający głębszej wiedzy o normach dotyczących zanieczyszczenia powie-
trza dokonuje błędnej oceny sytuacji.

8. Włączenie czujnika (pyłomierza) z dachu Urzędu Gminy do sieci innych czujni-
ków firmy Ecoclima w celach porównawczych.

9. Uwzględnienie w programie wsparcia najbardziej potrzebujących poprzez kate-
goryzację ich poziomu zamożności  (program dopłaty do wymiany pieców, dopła-
ty do kosztów paliwa gazowego (przykład miasta Skawina)).

10. Zatrudnienie przez gminę ekspertów od zanieczyszczeń powietrza – tzw. eko-
doradców dzięki dedykowanym funduszom z Unii Europejskiej.

11. Opublikowanie procedury zgłaszania przez mieszkańców nielegalnego spala-
nia odpadów w gminie (numer telefonu czynny 24 h przez 7 dni w tygodniu do 
osoby/ komórki w urzędzie gminy odpowiedzialnej za kontrolę zgłoszeń i inter-
wencję w tym względzie; prowadzenie ewidencji zgłoszeń dotyczących nielegal-
nego spalania odpadów).

12. Ustawienie dodatkowych czujników mierzących poziom zanieczyszczenia na 
terenie gminy.

13. Opracowanie programu wsparcia dla rodzin słabszych ekonomicznie ze strony 
GOPS (dodatkowe dotacje do wymiany kotłów CO oraz dopłaty do paliw, termo-
modernizacji etc.).

14. Wyjaśnienie z KPN charakterystyki sprzedawanego przezeń drewna opa-
łowego.

Sporządził: Patryk Olszówka

Wnioski  z debaty konsultowała z ramienia Stowarzyszenia DziałajMY: 
Aleksandra Hinc

Zatwierdził: Zastępca Wójta  Ryszard Haczek

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY IZABELIN W 2018 r

Zimowe utrzymanie dróg  to prace mające na celu ogranicze-
nie zakłóceń ruchu drogowego spowodowanymi takimi czyn-

nikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa, intensywne opady 
śniegu czy gołoledź. 

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

1. za drogi  wojewódzkie – ul. 3 Maja w Mościskach na odcinku od ul. 
Estrady do ul. Sikorskiego, ul. Sikorskiego - Mazowiecki Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich, Rejon Drogowy w Grodzisku Mazowieckim, tel. 22  755-59-
46, 22 755-51-17

2. za drogi  powiatowe – ul. 3 Maja, ul. Sienkiewicza, ul. Sierakowska, 
ul. Fedorowicza, ul. Lipkowska - Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Poznańska 
300, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. 22 722-13-80, 505-106-867

3. za drogi gminne – Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
„Mokre Łąki” Sp. z o.o., Truskaw ul. Mokre Łąki 8, 05-080 Izabelin, tel. 22 
722-80-72, 509-407-467

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z apelem o parkowanie samocho-
dów w taki sposób, aby pojazdy pozostawione na jezdni lub poboczu drogi 
nie utrudniały pracy pługopiaskarki i służb komunalnych prowadzących 
akcję zimowego utrzymania dróg. Wymiary zestawu płużącego, koniecz-
ność manewrowania na licznych zakrętach oraz pomiędzy parkującymi 
na jezdni pojazdami, potrafią skutecznie utrudnić a niekiedy wręcz unie-
możliwić skuteczne odśnieżenie i zabezpieczenie wąskich odcinków dróg 
gminnych.

Tekst i foto: Mateusz Milej
Zastępca Kierownika Wydziału Środowiska

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Z ŻYCIA GMINY
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Tradycyjnie jak co roku na dobry początek  w Centrum kultury Iza-
belin odbył się Koncert Noworoczny „ W  krainie Czardasza”. Przed 

publicznością wystąpiła Orkiestra Romantica pod nadzorem pani dy-
rektor Anny Barańskiej Wróblewskiej. 

Wyjątkowi soliści orkiestry m.in. Maciej Przestrzelski (skrzypce), Andrij Mel-
nyk (akordeon), Katarzyna Skrzypczak (klarnet), Michał Zuń (kontrabas), 
Krzysztof Olszewski (perkusja) oraz gwiazda wieczoru Artur Banaszkiewicz 
(skrzypce) dali popis swym olbrzymim umiejętnościom.  W ich wykonaniu 
usłyszeliśmy znane i popularne utwory muzyki klasycznej i rozrywkowej m.in. 
V Taniec węgierski, Czardasz z operetki „Hrabina Mariza”, Skrzypek na dachu, 
Walc Fale Dunaju i wiele innych. Były utwory G. Bizeta, J. Brahmsa, I. Kalma-
na, J. Straussa Jr. Dobrej zabawie sprzyjała  wesoła atmosfera  wprowadzona 
przez  muzyków  oraz prowadzącego Artura  Banaszkiewicza. Jak zwykle było 
elegancko, nastrojowo i  po wiedeńsku. Przy zamkniętych oczach bez proble-
mu można było sobie wyobrazić salę balową na zamku w Wiedniu i wirujące 
w tańcu pary. I szkoda tylko, że na kolejny koncert noworoczny trzeba będzie 
poczekać cały rok.

Iwona Mazurek, fot. Grzegorz Nowicki

KONCERT NOWOROCZNY „W KRAINIE CZARDASZA”

WIECZÓR PERUWIAŃSKI

W piątkowy wieczór drugiego lutego br. w Centrum Kultury

Izabelin mieliśmy możliwość poznania kultury Peru. Była to 
kolejna impreza z cyklu „Wieczory z kulturami świata”. Organiza-
torem było CKI i Ryszard Sobolewski – podróżnik, a wszystko przy 
współpracy Ambasady Peru w Polsce. 

Wieczór rozpoczął Ryszard Sobolewski barwnymi opowieściami o jednym 
z największych świąt w tym niezwykłym kraju, a mianowicie o Inti Raymi 
– Święcie Słońca. Komentarzowi towarzyszył pokaz slajdów oraz pół godzin-
ny film nt. uroczystych obchodów. Potem na naszej scenie zagrali Indianie, 
którzy stworzyli zespół Karumanta. Artyści śpiewali i grali na niecodziennych 
instrumentach (m.in. fletni pana, cajon, ukulele, różnych fletach, gitarze 
klasycznej) zabierając nas do krainy, w której panują peruwiańskie klimaty. 
W ich wykonaniu usłyszeliśmy muzykę etniczną, indiańską, a także w miarę 
współczesne utwory np. takie sprzed 30 lat :). Muzycy z wielką swadą dow-
cipkowali na scenie i opowiadali ciekawe historie np. o tym, że ziemniaki 
pochodzą z Peru i to dzięki nim możemy się zajadać tym wspaniałym wa-
rzywem. Po koncercie przyszedł czas na degustację kuchni peruwiańskiej, 
którą przygotowali kucharze Ambasady Peru. Można było zakupić również 
oryginalną biżuterię, płyty z muzyką zespołu oraz spróbować i nabyć świe-
żo paloną kawę. Na holu nasi goście podziwiali również wystawę fotografii 
zrobionych przez Ryszarda Sobolewskiego. To była jedna z tych imprez, na 
których każdy znalazł coś dla siebie. 

Iwona Mazurek, fot. Grzegorz Nowicki
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Artur Banaszkiewicz i Katarzyna Skrzypczak

zespół „Karumanta”

podróżnik Ryszard Sobolewski rozmawia
 z uczestniczką spotkania
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Nowy Rok, nowe postanowienia... Jeśli jednym z nich jest 
zadbanie o siebie, zwiększenie poczucia własnej warto-

ści, uzyskanie pomocy w codziennych problemach, zwłasz-
cza tych związanych z funkcjonowaniem w związku z osobą 
pijącą lub też doświadczaniem różnych form przemocy...
to ta grupa jest właśnie dla Ciebie!!!

Od wielu lat w Izabelinie działa grupa wsparcia dla współuzależnio-
nych i doświadczających przemocy, którą mam ogromną przyjem-
ność prowadzić. Nazywam się Monika Pawełkiewicz i jestem spe-
cjalistą pracy socjalnej z zakresu uzależnień w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Izabelinie, gdzie pracuję od 2005 r. Grupa 
wsparcia jest efektem naszych obserwacji podczas codziennej pracy 
z osobami i rodzinami z problemem alkoholowym i odpowiedzią na 
ich potrzeby. Wiem, jak trudno jest zmotywować osobę uzależnioną 
lub pijącą w sposób szkodliwy do podjęcia konsultacji psychologicz-
nej oraz jakie konsekwencje ponosi rodzina, która żyje z taką osobą.

Żyjąc z osobą uzależnioną, nie można nie doświadczać negatywnych 
skutków jej choroby. Uzależnienie jest bowiem schorzeniem dotyczą-
cym całej rodziny. Straty emocjonalne, które się z nim wiążą, doty-
kają wszystkich domowników, a ich naprawa wymaga długotrwałej 
terapii. Współuzależnienie to całkowite podporządkowanie swojego 
życia drugiemu człowiekowi i wynikające z tego krzywdy – nie tylko 
psychiczne, ale często też fizyczne. Osoba współuzależniona żyje ży-
ciem swojego uzależnionego partnera (czy innej bliskiej osoby), a nie 
własnym. Dopasowuje do niego swoje zachowania, dostosowuje się 
do rytmu picia, porzuca własne marzenia i zaprzestaje realizowania 
siebie. Co więcej, silnie współprzeżywa ze swoim bliskim i uważa ten 
stan za naturalny.

GRUPA WSPARCIA DLA WSPÓŁUZALEŻNIONYCH W IZABELINIE „RAZEM ŁATWIEJ”

Z ŻYCIA GMINY

Celem naszej grupy jest przede wszystkim zrozumienie problemu 
współuzależnienia, odzyskanie nadziei na lepsze życie, a wreszcie 
wprowadzenie zmian, które pomogą odzyskać radość życia, niezależ-
nie od decyzji uzależnionego dotyczącej podjęcia leczenia.

Pomożemy, doradzimy, pokażemy i nauczymy jak radzić sobie z oso-
bą, która pomimo widocznych objawów uzależnienia nie wykazuje 
chęci do poprawy zachowania, a przede wszystkim, podjęcia leczenia 
odwykowego.

Dlatego nie wstydź się i przyjdź! To nie Twoja wina, że On czy Ona 
pije! Nie ponoś konsekwencji zachowań osoby pijącej!

Zapraszam wszystkie zainteresowane osoby na spotkania grupy 
wsparcia, które odbywają się w siedzibie GOPS w Izabelinie co drugi 
poniedziałek w godz. 18-20. Jeśli chcesz wziąć udział w grupie, pro-
szę o wcześniejszy kontakt ze mną pod nr tel.: (22) 722 89 73 lub 
osobiście w pok. 208, II p. w budynku Urzędu Gminy w Izabelinie 
w godz.: pon. 10-17, wt. – pt. 9-13.

Udział w grupie wsparcia jest bezpłatny!

Monika Pawełkiewicz

DZIAŁALNOŚĆ 
OCHOTNICZYCH  STRAŻY  POŻARNYCH  

w gminie Izabelin w 2017 roku

W roku 2017 na terenie gminy Izabelin miało miejsce 195 zdarzeń, tzn. 
o 43 więcej niż w 2016 roku, gdzie było 152 zdarzenia. W ubiegłym 

roku było 30 małych pożarów, co wskazuje na szybką i profesjonalną po-
moc ze strony strażaków. W 2017 roku OSP pomagała również w 151 
miejscowych zagrożeniach. Najwięcej interwencji, bo aż 101 było spowo-
dowanych w związku z gwałtownymi opadami atmosferycznymi, huraga-
nami i silnymi wiatrami. Jedenaście przypadków interwencji to wypadki 
drogowe, wady środków transportu oraz uszkodzenia szlaków komunika-
cyjnych. W dziesięciu przypadkach straż musiała reagować ze względu na 
nietypowe zachowania zwierząt i owadów. Dwadzieścia dziewięć wyjazdów 
straży było spowodowanych z innych przyczyn niż opisane. Najwięcej zda-
rzeń, bo aż 58  miało miejsce w Izabelinie C, po 38 zdarzeń w Laskach 
i Hornówku, 24 w Izabelinie B, 22 w Truskawiu i Zaborowie Leśnym, 8 
w Mościskach oraz 7 w Sierakowie. Najwięcej pożarów miało miejsce w bu-
dynkach mieszkalnych -11, samochody ciężarowe i osobowe paliły się 5 
razy a śmieci, trawy i słoma 5 razy. W 2017 roku do akcji wyjechało ogó-
łem 1264 strażaków, 308 samochodami pożarniczymi. W ubiegłym roku 13 
osób zostało rannych a 3 osoby poniosły śmierć.

mgr inż. Edward Gierski

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

INTERWENCJE 
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

w gminie Izabelin w styczniu 2018 
Strażacy mieli ferie!

Nie zanotowano żadnego pożaru, podobny przypadek miał miejsce 
w październiku ubiegłego roku. Oby tak dalej. Były natomiast inter-

wencje w dwóch miejscowych zagrożeniach. W dniu drugiego stycznia  br 

w Truskawiu przy ul. 3 Maja 25 miał miejsce wypadek drogowy, w któ-

rym kierowca samochodu osobowego Mitsubishi spowodował zderzenie 

z ogrodzeniem posesji niszcząc trzy słupki betonowe i słup telefoniczny. 

Poszkodowany nie chciał przyjąć pierwszej pomocy medycznej od straż-

ników z OSP w Izabelinie i został odwieziony do szpitala przez karetkę 

pogotowia ratunkowego. 

W dniu 29 stycznia br.  W Izabelinie B przy ul. Szymanowskiego, OSP 

w Laskach usunęła z ulicy brzozę (ok. 15 m wysokości), która blokowała 

przejazd pojazdów, a została powalona na skutek silnego wiatru. 

Zanotowano również dwa alarmy fałszywe spowodowane nieumyślnie 

przez automatyczny system wykrywania dymu.

mgr inż. Edward Gierski

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

Centrum Kultury Izabelin zaprasza na 

POKAZY TANECZNE Sekcji Tanecznej CKI (dzieci i dorośli)
17 marca 2018 godz. 17.00, wstęp wolny
sala koncertowa CKI
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Szanowni Mieszkańcy, 

Zachęcamy do wyrobienia „Karty Izabelińczyka” i korzystania ze zniżek, jakie oferuje Gmina Izabelin                              
i Partnerzy Programu. Zapraszamy do pokoju nr 113 w Urzędzie 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 
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STYPENDIUM SPORTOWE 2018
Miło nam poinformować, że 30 stycznia 2018 r. Wójt Gminy Izabelin – Witold Malarowski przyznał 

stypendia sportowe dla 13 zawodników (mieszkańców gminy Izabelin), osiągających wysokie 
wyniki we współzawodnictwie ogólnopolskim i międzynarodowym.

1. Julia Chojnowska – judo, 2. Mateusz Ciecierski – tenis ziemny, 
3. Karol Karczmarek – kickboxing, 4. Mateusz Kiszka – piłka nożna, 5. Tytus Kiszka – biegi, 

6. Magdalena Kusy – siatkówka, 7. Karolina Krzykwo – taekwondo, 8. Dominika Mróz – judo, 
9. Milena Zuzanna Ojrzyńska – triathlon, 10. Kosma Pacan-Milej – szachy, 

11. Franciszek Polowiec – piłka nożna, 12. Piotr Siemiński – pływanie, 13. Karol Wojtas – boks 
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wystawy

7 marca 2018 godz. 8.00
Filharmonia Narodowa
Szalone lata dwudzieste/To był bal
Koncert dla uczniów SP w Izabelinie
Centrum Kultury Izabelin

11 marca 2018 godz. 17.00
Koncert „Uśmiechnij się z Kiepurą”
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 40 zł

17 marca 2018 godz. 10.00
Eliminacje do VII Mazowieckiego Festiwalu Piosenki 
– Izabelin 2018 Centrum Kultury Izabelin

3/10/17 marca 2018 godz. 10.00 (do ustalenia)
Wspólne śpiewanie
zajęcia wokalne dla początkujących
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

muzyka

literatura

zajęcia cykliczne dla dzieci

23 lutego 2018 godz. 18.00
Wieczór wspomnień
prezentacja albumu wydanego z okazji 90-lecia domu 
w Izabelinie. Wspominać będzie autor tekstów Zbigniew Makowski
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie

24 lutego 2018 godz. 17.00
Spotkanie z Bogdanem Szczepankowskim - autorem 
książek »Dziewczynie ze snów« i »Igraszki czasu«. Spotkanie jest 
połączone z wernisażem wystawy ilustracji do książek (patrz: wystawy)

Centrum Kultury Izabelin 16 marca 2018 godz. 17.30
 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
„Transsyberyjska. Drogą żelazną przez Rosję i dalej” 
Piotra Milewskiego
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie

28 marca 2018 godz. 16.00
Spotkanie z cyklu Czytamy Dzieciom.  „Ciocia 
Jadzia. Szkoła” Elizy Piotrowskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie

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

kabaret
16 marca 2018 godz. 18.00 oraz 20.30
Występ kabaretu „Ani Mru Mru”
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 55 i 65 zł

24 lutego 2018 godz. 17.00
Wernisaż wystawy ilustracji 
Ewy-Urniaż Szymańskiej 
do książek Bogdana Szczepankowskiego
Wystawę można oglądać do 10 marca 2018

10 - 15 marca 2018
Wystawa - „Katyń - Miednoje pamiętamy”
Centrum Kultury Izabelin

5 marca 2018 - 30 maja 2018 
Wystawa prac malarskich 
Marii Woithofer
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie
Maria Woithofer jest malarką od kilku lat. 
Maluje przede wszystkim farbami olejnymi, wykorzystuje również 
inne techniki: rysunek w ołówku, rysunek tuszem, akryl, akwarele 
czy techniki mieszane. Lubi bawić się i łączyć różne materiały 
(co widać na wielu obrazach), takich jak naturalne kamienie, 
muszelki, piasek z czarnej plaży z Santorini, skrawki materiałów itp. 
Tematyka obrazów jest różnorodna od realistycznych po abstrakcje. 
Przeważnie obrazy jej są wyraziste i charakteryzują się ostrą, 
nasyconą barwą. Mieszka od kilku lat w Izabelinie. Jest artystką 
malarką z powołania.

sport
3 marca 2018 godz. 10.00
Bieg Zmarźlaka
Boiska w Laskach, od godz. 10:00

inne
10 marca godz. 17.00
Spotkanie Katyń - Miednoje pamiętamy
prelekcja + film 
Centrum Kultury Izabelin

23 marca godz. 8.00 
Projekcja filmu dokumentalnego 
Łukasza Borowskiego »Biegacze« (2017)
dla uczniów SP w Izabelinie 
Centrum Kultury Izabelin

23 marca godz. 19.00
Projekcja filmu dokumentalnego 
Łukasza Borowskiego »Biegacze« (2017)
dla wszystkich mieszkańców gminy 
Centrum Kultury Izabelin

17 marca 2018 godz. 12.00
Warsztaty bębniarskie
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 20 zł

17 marca 2018 godz. 13:30
Warsztaty Funiversity
Magnesy i magnetyzm 
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 20 zł

24 marca 2018 godz. 12.00
Gordonki
zajęcia umuzykalniające dla dzieci i rodziców
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 15 zł

24 marca 2018 godz. 12.00
Rodzinne wielkanocne warsztaty plastyczne
Centrum Kultury Izabelin, 
wstęp wolny

UTW

5 marca 2018 godz. 10.00 
NIEZWYKŁE BUDOWLE »Polskie hotele historyczne« 
Marta Gawrychowska Centrum Kultury Izabelin

10 marca 2018 godz. 17.00
HISTORIA DOKUMENT Spotkanie »Katyń Miednoje 
pamiętamy« /prelekcja + film/ - Marek Kowalik 
Centrum Kultury Izabelin



25

KULTURA

FILMY DLA DZIECI

3 marca 2018 godz. 11.00 
Owce w sieci odc. 18 – Zamęt w głowach
film edukacyjny, reż. J. Baran, 3 min
Bajki dla dzieci: Kocidrapka, Miś Kudłatek, Przygody 
Błękitnego Rycerzyka
Pamiętnik Florki
różni reżyserzy, b/o, 50 min

10 marca 2018 godz. 11.00 
Owce w sieci odc. 1 – Bez kożuszka
film edukacyjny, reż. J. Baran, 3 min
Spotkanie z Mami Fatale 5 odcinków
reż. M. Wasilewski, od 5 lat, 45 min

17 marca 2018 godz. 11.00 
Owce w sieci odc. 2 – Tajemniczy przyjaciel
film edukacyjny, reż. J. Baran, 3 min
Królowa Śniegu 3. Ogień i lód
reż. A. Cicilin, od 7 lat, 85 min

24 marca 2018 godz. 11.00 
Owce w sieci odc. 3 – Białe owce  
film edukacyjny, reż. J. Baran, 3 min
Szajbus i pingwiny
reż. S. Mc Donald, od 7 lat, 91 min

FILMY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

3 marca 2018 godz. 18.00 
Tulpan reż. S. Dworcewoj, od 12 lat, 109 min

3 marca 2018 godz. 16.00
Krótkometrażowe animacje
Snępowina/Caracas /Świteź/Ichthys 
różni reżyserzy, wiek od 12 lat, ok. 50 min

6 marca 2018 godz. 18.00
Wszystko na sprzedaż reż. A. Wajda, od 12 lat, 64 min

8 marca 2018 godz. 19.00
Sztuka kochania reż. M. Sadowska, od 16 lat, 115 min

Kino za Rogiem

9 marca 2018 godz. 18.00 
Dzień kobiet reż. M. Sadowska, od 16 lat

10 marca 2018 godz. 16.00 
Przychodzi facet do lekarza
reż. D. Boon 12 lat, 106 min

13 marca 2018 godz. 18.00 
Powiem ci wszystko
reż. S. Halinen, od 12 lat, 93 min

16 marca 2018 godz. 18.00 
Rakieta 
reż. K. Mordaunt, od 12 lat, 93 min

17 marca 2018 godz. 16.00 
Nowe przygody Aladyna
reż. A. Benzaquen, od 12 lat, 101 min

20 marca 2018 godz. 18.00 
Jak dogonić szczęście
reż. P. Chelsom, od 12 lat, 104 min
Film na pierwszy dzień wiosny

23 marca 2018 godz. 18.00 
Baby są jakieś inne
reż. M. Koterski, od 16 lat, 90 min

24 marca 2018 godz. 16.00 
Atlas chmur reż. T. Tykwer, L./ L. Wachowski, od 16 lat, 165 min

27 marca 2018 godz. 18.00 
Zrywa się wiatr reż. H. Miyazaki, od 12 lat, 121 min

12 marca 2018 godz. 10.00
KAMIENIE SZLACHETNE »Jantar, bursztyn i amber«
Felicja Bilska Centrum Kultury Izabelin

13 marca 2018 godz. 19.00 
»Hotel Westminster« bilety 45zł/senior 
Zapisy i wpłaty do 15.02.2018 Karolina Szadurska 
Teatr Komedia 

15 marca 2018 godz. 0.45 
ARCHITEKTURA »Hiszpania - Alcazar w Toledo - 
fascynacje Gaudiego« Beata Artymowska 
zbiórka przy kasach Zamku Królewskiego 

19 marca 2018 godz. 10.00
PODRÓŻE »San Marino – między średniowieczną 
legendą a formułą I« - Anna Kłossowska 
Centrum Kultury Izabelin

26 marca 2018 godz. 10.00 
BEZPIECZNY SENIOR - Młodszy Aspirant Komendy 
Powiatowej Policji w Starych Babicach – Marta 
Dymek Centrum Kultury Izabelin
godz. 11.30 CKI Spotkanie wielkanocne dla UTW 
godz. 12.30 Warsztaty wielkanocnych dekoracji 
i zdobienia ikon 
Zapisy i wpłaty K. Szadurska do 28.02.2018   
Koszt 45 zł/os max. 15 os. 
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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

Internet światłowodowy

tel. 512 767 208
www.kampinostelco.pl

Elastyczny Fitness – zdrowy kręgosłup
W każdy czwartek w terminie od 1 lutego do 29 marca zapraszamy 
na bezpłatne godzinne zajęcia Elastyczny Fitness – Zdrowy 
Kręgosłup. Godzina 19:30. Obowiązuje strój sportowy, ćwiczymy 
bez obuwia. Zachęcamy do przyniesienia mat do ćwiczeń. 

Zajęcia odbywają się w auli Przedszkola „Akademia pod 
Dębowym Liściem” w Laskach, ul. 3 Maja 43. Wejście bezpośrednio 
do auli (od strony sklepu spożywczego). Zajęcia są finansowane 
z Budżetu Sołeckiego wsi Laski na rok 2018. 

Sołtys i Rada Sołecka wsi Laski

www.facebook.pl/SolectwoLaski

Pokaz filmu „BIEGACZE”
23 marca 2018 o godz. 19:00 w Centrum Kultury 
Izabelin zostanie wyświetlony pierwszy polski film 
o bieganiu „Biegacze”, dokument sportowy 
z 2017 roku w reżyserii Łukasza Borowskiego. 

W tym samym dniu o godzinie 10:00 odbędzie się 
pokaz dla młodzieży. 

Na film ZAPRASZAJĄ Powiat Warszawski Zachodni 
i Centrum Kultury Izabelin
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Nowy numer centrali telefonicznej CENTRUM KULTURY IZABELIN: 22 752 68 00



28

8 KWIETNIA 2018 
g. 18.00

bilety: 70 zł i 60 zł
Centrum Kultury Izabelin

Obsada:
UWAGA! 

ZMIENIONY TERMIN

dodatkowy występ!!!

godz. 18:00

18:00

23 lutego 2018   g. 20.00
bilety: 45 zł

Centrum Kultury Izabelin

WOJCIECH 
PSZONIAK


