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ŻYCZENIA

Najserdeczniejsze życzenia z okazji 
zbliżających się 

Świąt Wielkanocnych; 
dużo zdrowia, radości, 

pogody ducha, 
smacznego jajka 

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

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy 
spokoju, wiary i miłości. 
By nadchodzący czas 

był przepełniony 
spotkaniami z rodziną, 
a zbliżająca się wiosna 

wypełniła słońcem Państwa życie 
osobiste i zawodowe.

Sołtys i Rada Sołecka Izabelina C

Zdrowych, pogodnych Świąt 
Wielkanocnych pełnych wiary i miłości, 

serdecznych spotkań 
w gronie rodziny i przyjaciół 

oraz Wesołego Alleluja 
mieszkańcom Lasek życzą 

sołtys Józef Stanisław Macias  
oraz Rada Sołecka Lasek 

Z okazji nadchodzących Świąt 
Wielkanocnych wiele radości 

i wzajemnej serdeczności, 
wiosennego nastroju oraz wesołego 

Alleluja życzy sołtys Grażyna 
Fluder-Wasilewska 

i Rada Sołecka

Niech te wyjątkowe 
Święta Wielkiej Nocy 

dadzą nam siłę, radość, 
wiarę w ludzi 
i dużo miłości 

życzy Sołtys Truskawia 
Wanda Załęska
i Rada Sołecka

Zdrowych i  pogodnych 
Świąt Wielkanocnych 
pełnych wiary, nadziei 

i miłości. 
Radosnego

wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań 

w gronie rodziny 
i wśród przyjaciół 

oraz wesołego „Alleluja”

życzy Ryszard Górka 
– radny powiatowy

Radosnych Świąt  Wielkanocnych, wypełnionych nadzieją 
budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia.

Pogody w sercu i radości płynącej 
z faktu Zmartwychwstania Pańskiego 

oraz najwspanialszych spotkań 
w gronie rodziny i najbliższych przyjaciół 

życzą 
dyrektor Janusz Marciniak

 wraz  z pracownikami Centrum Kultury Izabelin 
oraz redakcja Listów do Sąsiada
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Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim 
mieszkańcom Mościsk smacznego świątecznego jajka, 

dużo słońca na co dzień oraz wesołego Alleluja. 
Niech te Święta rozbudzą  w sercach nas wszystkich kwitnącą wiosnę 
a wraz z nią nadzieję i radość na to, co przyniesie każdy nowy dzień 

życzą sołtys Mościsk Danuta Karczmarek 
oraz Rada Sołecka

W piątek 9 marca br. we wsi Rusiec, gmina 
Nadarzyn odbył się finał konkursu Krajowego 

Stowarzyszenia Sołtysów pt. „Fundusz sołecki – 
najlepsza inicjatywa”. 
Z kilkuset zgłoszonych pomysłów z sołectw całej Polski   
(wszystkie  województwa,  oprócz pomorskiego) do finału 
dostało się 15 wsi, w tym jedyna z woj. mazowieckiego, 
wieś Laski w gminie Izabelin. Ideą mieszkańców Lasek  
był pomysł opracowania i stworzenia logo miejscowości. 
W projekt zaangażowało się wiele osób, które na warsztatach 
prowadzonych przez profesjonalistów wykonało kilka 
projektów. 

Na zebraniu wiejskim grafik przedstawił  najlepsze 
propozycje, a mieszkańcy wybrali najlepszy projekt, który 
w styczniu br. został skierowany jako konkursowa propozycja 
Lasek do Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Jury 
konkursu doceniło profesjonalność projektu i zaangażowanie 
mieszkańców wsi. Efektem tego było przyznanie I miejsca 
w województwie mazowieckim. Nagrodą za zdobycie tego 
miejsca był dedykowany dyplom oraz czek na tysiąc złotych 
na potrzeby wsi. 
Podczas finału konkursu odbyła się również Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa „Niepodległa i inspirująca wieś 
polska”, w trakcie której jednym z prelegentów był sołtys 

Wesołych Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego, smacznego jajka oraz wszelkiej 

pomyślności, zdrowia i realizacji planów

życzy sołtys 
i Rada Sołecka Hornówka

Lasek, Stanisław Macias. Tematem jego wystąpienia 
było przedstawienie zebranym idei i sposobu realizacji 
nagrodzonego projektu. 
Mieszkańcom, Radzie Sołeckiej i Panu Sołtysowi serdecznie 
gratulujemy pomysłu, zaangażowania i stawiamy za 
przykład innym mieszkańcom i sołtysom naszej gminy. 

IM, fot. G. Nowicki

SOŁTYS TYLE MOŻE, ILE WIEŚ POMOŻE…
SOŁECTWO LASKI NAGRODZONE  W KONKURSIE

Z ŻYCIA GMINY
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ulica Matejki

W planowaniu przestrzennym dla terenu całej gminy 
jako podstawowa została  określona funkcja zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej. Miejscowo wprowadzo-
na została towarzysząca jej nieuciążliwa zabudowa usłu-
gowa, głównie związana z potrzebami bytowymi miesz-
kańców. 

Wzmiankowane w dokumentach z początków XV wieku, informacje 
o osadnictwie, zlokalizowanym na terenie dzisiejszej wsi Truskaw, 
stanowią dowód o rozpoczętym naturalnym rozwoju gospodarczym 
i przestrzennym rejonu. W wyniku zapoczątkowanego procesu już 
w XIX wieku w śródpuszczańskiej wsi Truskaw można było naliczyć 
30 chałup. Sąsiednie wsie Laski i Sieraków - nie pozostawały w tyle. 
Świadczy o tym fakt, że na początku XX wieku w samym Sierako-
wie można było naliczyć ok. 140 chałup. Postępujący ruch osie-
dleńczy powodował gwałtowny rozwój przestrzenny okolicznych 
wsi w okresie międzywojennym. Wówczas to nastąpiła parcelacja 

folwarku Izabelin, który został zarejestrowany jako pierwsze osiedle 
mieszkaniowe w rejonie Puszczy Kampinoskiej. Dzieląc teren prze-
widziano ulice o szerokości od 10,0m do 25,0m oraz duże działki 
o powierzchni od 900m2 do ponad 4000m2, przeznaczając je głów-
nie pod zabudowę mieszkaniową. Ten układ ewidencyjny działek, 
z niewielkimi zmianami funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
Wykształcony przez lata układ przestrzenny został w 1978 roku ob-
jęty Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Babice, któ-
ry tereny siedmiu sołectw obecnej gminy Izabelin wskazywał jako 
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i częściowo pod usługi 
towarzyszące. 
Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grud-
nia 1994 roku, (Dz.U. poz. 671) w sprawie utworzenia i znoszenia 
gmin, ustalenia ich granic (…) została utworzona gmina Izabelin, 
w skład której weszły obszary wsi Izabelin C i Izabelin B, Hornówek, 
Laski, Mościska, Sieraków i Truskaw z gminy Stare Babice. Łącznie 
Gmina Izabelin zajmuje powierzchnię blisko 6500 ha, z czego 77% 
stanowi teren znajdujący się w granicach Kampinoskiego Parku Na-
rodowego. Porządek przestrzenny w dacie powstania nowej gminy 
był wówczas regulowany Miejscowym Planem Ogólnym Zagospoda-
rowania Przestrzennego Gminy Stare Babice, przyjętym Uchwałą Nr 
XVII/115/92 Rady Gminy Stare Babice, z dnia 20 maja 1992 roku. 
Dzisiaj po ponad dwóch dekadach od powstania naszej gminy, 
uchwalone w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (obecna nazwa ustawy regulującej przepisy 
„o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”) dokumenty 

planistyczne, zarówno studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Izabelin oraz miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego poszczególnych wsi i ich frag-
mentów, objęły wszystkie miejscowości w granicach zainwestowa-
nych terenów wiejskich (z wyjątkiem niewielkiej części wsi Laski 
i terenu parku). 

Obecnie zostało już uchwalonych 36 obowiązujących miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, które objęły 931,4 ha, 
co stanowi ok. 94% powierzchni gminy z wyłączeniem obszarów 
Kampinoskiego Parku Narodowego. Brakujące 6% to teren znajdu-
jący się w granicach Ośrodka Towarzystwa Opieki nad Ociemnia-
łymi w Laskach. Problemem do rozwiązania nadal pozostaje wieś 
Sieraków, która w całości znajduje się w granicach Kampinoskiego 
Parku Narodowego.

W planowaniu przestrzennym dla terenu całej gminy jako podsta-
wowa została  określona funkcja zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej. Miejscowo wprowadzona 
została towarzysząca jej nieuciążliwa 
zabudowa usługowa, głównie zwią-
zana z potrzebami bytowymi miesz-
kańców. 

Wyjątek stanowi wieś Mościska. 
Na gruntach, które Gmina uzbroiła 
w pełną infrastrukturę techniczną, 
została utworzona strefa usługowo-
-przemysłowa. Na terenie tym działa 
obecnie szereg dużych i znanych firm 
takich jak: Kolporter, Joanna, KGL, 
Mawi, Tynkbud, jak zarówno szereg 
mniejszych takich jak: Auto Wróbel, 
Sevilla, Tobłysk i inne.

Gmina nie tylko zbywała grunty, ale 
również pozyskiwała je dla potrzeb 
związanych z funkcjonowaniem gmi-
ny. W dniu powstania Gmina Izabe-
lin stała się właścicielem gruntów 
o łącznej powierzchni 31ha, z czego 
przeważającą część stanowiły grun-
ty oddane w użytkowanie wieczyste. 
W okresie dwudziestu lat zasób mie-

nia gminnego wzrósł do ok. 65 ha. Znaczną cześć tej powierzchni 
stanowią drogi gminne, ale również inne grunty niezbędne do pra-
widłowego funkcjonowania wspólnoty mieszkańców. 

W dniu 28 czerwca 2017 roku Rada Gminy Izabelin podjęła Uchwa-
łę Nr XXVIII/231/17 w sprawie aktualności studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin oraz 
aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego obowiązujących na obszarze gminy Izabelin. Na podstawie 
przeprowadzonej przez Wójta Gminy Izabelin oceny aktualności 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Izabelin oraz aktualności miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy 
Izabelin, Rada Gminy stwierdziła aktualność Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin 
przyjętego uchwałą nr XXIX/240/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 
3 lipca 2013 r. zgodnie z wynikami opracowania oraz aktualność 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązu-
jących na obszarze gminy Izabelin, zgodnie z wynikami opracowa-
nia. Całość obszernego opracowania p.t. „Analiza zmian w zagospo-
darowaniu przestrzennym Gminy Izabelin, kadencja 2014-2018”, 
będącego załącznikiem nr 1 do wspomnianej Uchwały, dostępna 
jest na stronie internetowej Gminy Izabelin pod adresem: < http://
www.bip.izabelin.pl/art,472,analiza-zmian-w-zagospodarowaniu-
przestrzennym-gminy-izabelin-kadencja-2014-2018 >. 

Z przyjętego dokumentu wynika, że obowiązujące Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE IZABELIN 
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Izabelin oraz miejscowe plany uznane są za spójne i zgodne z przy-
jętą obecnie Strategią zrównoważonego Rozwoju Gminy Izabelin na 
lata 2016-2030. Wynika z niego również zgodność Studium z usta-
wą z dnia 27 marca 2013 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz z Rozporzą-
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 w sprawie 
zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego ( Dz.U. z 2004 r. nr118, poz. 1233 ze zm.). 
Utrzymanie aktualności Studium przyjętego w 2013 roku wymaga-
ło jednak wprowadzenia zmian, w związku z ciągle zmieniającym 
się prawodawstwem. W dniu 22 listopada 2017 roku uchwałą nr 
XXXII/275/17 Rada Gminy Izabelin przyjęła zmianę Studium stano-
wiącą jednocześnie ujednolicony i zaktualizowany dokument.

Analizując obowiązujące w gminie miejscowe plany, w prezento-
wanym dokumencie pozytywnie oceniono sytuacją planistyczną 
w gminie Izabelin. Mimo iż wykazano stosunkowo niski, bo 15% 
stosunek pokrycia planami terenu gminy, faktycznie poza obsza-
rami Kampinoskiego Parku Narodowego miejscowymi planami po-
kryte jest ok. 94% zamieszkałego terenu 
gminy, co jest bardzo dobrym wynikiem 
na tle pozostałych regionów Polski. Jed-
nakże w związku z ciągle się zmieniającym 
prawodawstwem oraz potrzebami miesz-
kańców, obowiązujące miejscowe plany 
nadal muszą być aktualizowane i dosto-
sowywane do nowych przepisów i wpro-
wadzanych funkcji, a wszelkie nieścisłości 
i niezgodności w trakcie procedury uchwa-
lania eliminowane.

Przepisy z zakresu planowania i zagospo-
darowania przestrzennego oraz przepisy 
regulujące działalność samorządu nie na-
kładają na gminy obowiązku sporządzania 
planów miejscowych, wskazują tylko, że 
dbałość o ład przestrzenny jest zadaniem 
własnym gminy. 

W przypadku braku planu miejscowe-
go przepisy dopuszczają inwestowanie 
w oparciu o  indywidualne decyzje o wa-
runkach zabudowy. Taka sytuacja stała się 
wygodna dla wielu gmin i inwestorów, po-
nieważ decyzje te ustalane są na podsta-
wie istniejącego w sąsiedztwie zagospo-

darowania terenu. W efekcie powoduje to często chaos przestrzen-
ny i wiele konfliktów społecznych oraz brak możliwości określenia 
perspektywicznego przeznaczenia terenu. 
Gmina Izabelin, mimo braku ustawowego obowiązku, przyjęła 
politykę sporządzania planów miejscowych, stanowiących prawo 
miejscowe i będących gwarantem spójnej polityki przestrzennej. 
Posiadanie planów miejscowych, tworzonych przy udziale społe-
czeństwa, daje inwestorom konkretną informację w zakresie prze-
znaczenia terenu w bliższym i dalszym sąsiedztwie a docelowo 
przyczynia się do zachowania ładu przestrzennego ułatwiając pro-
ces decyzyjny przy realizacji planowanych inwestycji.

Krzysztof Stańczyk
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej

SPRAWA SMOGU...
Szanowni Mieszkańcy,
         W dniu 9 stycznia 2018 r. w sali widowiskowej Centrum 
Kultury Izabelin odbyła się gminna debata na temat smogu zorga-
nizowana przez Urząd Gminy izabelin przy współudziale Stowarzy-
szenia DziałajMY! Podczas konferencji zostały przedstawione przez 
gości z Polskiego Alarmu Smogowego podstawowe informacje na 
temat smogu i przyczyn jego powstawania oraz sposobów postępo-
wania w warunkach zwiększonego zanieczyszczenia powietrz, jak 
i redukcji zanieczyszczeń powietrza. Przedstawiona została także 
ocena sytuacji w gminie Izabelin na podstawie oficjalnych rapor-
tów wyspecjalizowanych w badaniu jakości powietrza instytucji 
państwowych i instytutów badawczych.  W świetle tych raportów 
sytuacja w gminie Izabelin w zakresie jakości powietrza jest dobra. 
Kilka do kilkunastu razy w roku występuje przekroczenie średnio-
dobowych norm zanieczyszczeń powietrza w zakresie PM10 (50 µg/
m3) czy PM2,5 (25 µg/m3 ),  ale nie był w minionych latach prze-
kraczany krajowy średniodobowy poziom informacyjny 200 µg/m3 
dla PM10. W 2017r. decyzją sejmiku województwa mazowieckiego 
został ustanowiony dla województwa mazowieckiego obniżony po-
ziom informacyjny o zanieczyszczeniach powietrza. Zgodnie z tą 
uchwałą wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydaje 

ostrzeżenie o zanieczyszczeniach dla mieszkańców, gdy 8-godzinna 
średnia krocząca pomiaru pyłu PM10 obliczana w godzinach  6-22 
na co najmniej dwóch stacjach pomiarów jakości powietrza  w wo-
jewództwie mazowieckim przekracza 80 µg/m3 dla PM10. W wyni-
ku obniżenia progu informacyjnego do UG Izabelin wpłynęła w dniu 
9 stycznia 2018r. informacja o przekroczeniu tego progu, o czym 
poinformowano również uczestników debaty. Uczestnicy debaty zo-
stali poinformowani także o działaniach jakie podjęła gmina celem 
poprawy jakości powietrza w minionych latach. Kluczowym – i nie-
docenianym przez wielu uczestników debaty – było wprowadze-
nie w 2012 r. przez gminę Izabelin – i to jako pierwszą w Polsce 
-  systemowego odbioru odpadów co praktycznie wyeliminowało 
zjawisko spalania odpadów w naszej gminie. Inne działania to ak-
cje informacyjne o szkodliwości spalania odpadów, budowa dro-
gi transportu niskoemisyjnego (ścieżka rowerowa), umieszczenie 
w marcu 2017 r. urządzenia wielofunkcyjnego na dachu CKI na 
wysokości ok. 13 metrów celem uzyskania reprezentatywnej dla 
centrum gminy informacji o poziomie zanieczyszczeń pyłami PM10 
i PM2,5, przyjęcie przez Radę Gminy gminnego programu wsparcia 
wymiany kotłów i pieców CO klasy niższej od 3 oraz prowadze-
nie negocjacji z UM Warszawa i jej jednostkami celem przebudowy 
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skrzyżowania w Mościskach, wprowadzenia 1 strefy biletowej na 
terenie całej gminy w 2019 roku oraz niskoemisyjnych lub beze-
misyjnych autobusów elektrycznych. Już w styczniu została przez 
UGI uruchomiona Izabelińska akcja na rzecz czystego powietrza 
(Żółta kartka), dzięki której mieszkańcy mogli poznać przyczyny 
powstawania nadmiernego zadymienia oraz poinformować swoich 
sąsiadów – bez narażania się na pogorszenie relacji z nimi – o ist-
niejącym problemie. Za główne przyczyny nadmiernego zadymienia 
w gminie uważamy korzystanie z niskiej jakości paliw stałych oraz 
przestarzałe kotły i piece CO w gospodarstwach domowych, ko-
minków bez zamkniętych komór spalania i elektrofiltrów,  spalanie 
większych ilości paliwa niż potrzebne ze względu na niską szczel-
ność termiczną starszych budynków, niewłaściwe nawyki przy roz-
palaniu i utrzymaniu ognia w piecach i kotłach CO oraz utrzymywa-
nie temperatury w pomieszczeniach powyżej 21 stopni Celsjusza. 
Problem spalania odpadów jest marginalny. UGI przygotował tak-
że „Poradnik ekologicznego ogrzewania budynków mieszkalnych” 
zawierający porady mające na cele zmniejszenie zanieczyszczenia 
powietrza, które dotyczą praktycznie wszystkich mieszkańców na-
szej gminy – zarówno mających stare kotły i piece CO, kominki, 
jak i nowoczesne kondensacyjne piece gazowe – gdyż w każdym 
procesie spalania paliw i uzyskiwania ciepła generowane są zanie-
czyszczenia powietrza.
W wyniku debaty zostały przedstawione przez jej uczestników 
wnioski, wobec których Urząd Gminy zajął w załączonym doku-
mencie stanowisko. 
Pomimo, że w ocenie UGI i dostawcy czujnika – o czym jest mowa 
także w załączonych odpowiedziach na wnioski z debaty - nie ist-
nieje konieczność relokacji czujnika gminnego na niższą wysokość 

- czego domaga się pewna grupka mieszkańców  - ponieważ:
- różnice odczytów zanieczyszczeń powietrza na tych wysokościach 
są marginalne,
- zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza 
i czystego powietrza dla Europy wyższe usytuowanie czujnika niż 8 
metrów nad poziomem gruntu może być również właściwe, jeżeli 
stacja jest reprezentatywna dla większego obszaru,
- wykonane w grudniu 2017 r. dodatkowe porównanie pomiarów 
czujnika gminnego z homologowanym czujnikiem Polskiego Alarmu 
Smogowego wykazało poprawność odczytów czujnika gminnego, 
uzgodnione w wyniku rozmów z dostawcą zostało, iż najpóźniej 
przed kolejnym sezonem grzewczym gminny czujnik jakości powie-
trza zostanie usytuowany na niższej wysokości (nie przekraczającej 
4 metrów). 
Pragniemy zarazem poinformować, iż w marcu br. przystąpimy do 
konsultacji społecznych gminnego Programu Gospodarki Nisko-
emisyjnej w ramach którego zaprezentujemy gminną listę działań 
mających na celu poprawę jakości powietrza na lata 2018-2020. 
Zapraszamy do uczestnictwa. Dodatkowo w marcu br. pojawią się 
konkursy wojewódzkie w ramach których właściciele budynków 
mieszkalnych będą mogli uzyskać środki na termomodernizację bu-
dynków i wymianę starych kotłów i pieców CO. O szczegółach tych 
nowych programów będziemy wkrótce informować.

Ryszard Haczek
Zastępca Wójta Gminy Izabelin

STANOWISKO UGI W PRZEDMIOCIE WNIOSKÓW I OCZEKIWAŃ PRZEDSTAWIONYCH 
PRZEZ MIESZKAŃCÓW PODCZAS IZABELIŃSKIEJ DEBATY W SPRAWIE SMOGU 

w dniu 9 stycznia 2018 r. 

1. Kontrola palenisk pod kątem nielegalnego spalania odpadów – po-
wołanie straży gminnej w Izabelinie w kooperacji z gminą Stare Babice 
lub też kilkoma innymi mniejszymi gminami (względy finansowe); uzy-
skanie 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.
Od 2016 roku trwają rozmowy w sprawie porozumienia o współpracy ze 
strażą gminną Starych Babic, która znajduje się w reorganizacji. Jeżeli 
zawarcie porozumienia nie nastąpi do końca 1 kwartału 2018 UGI na-
wiąże współpracę ze strażą miejską Warszawy lub Łomianek, z władza-
mi których to gmin zostały przeprowadzone w IV kwartale 2017r. wstęp-
ne rozmowy. UGI uzyskał w 2017r. zobowiązanie Komendy Powiatowej 
Policji do współdziałania ze służbami gminnymi w zakresie kontroli pale-
nisk w przypadku podejrzenia popełnienia wykroczenia polegającego na 
spalaniu odpadów i mandatowania. Kontrole są realizowane przez Rewir 
dzielnicowych w Izabelinie we współpracy z UGI. Wójt i Rada gminy do 
31 grudnia 2017r. nie znajdowały uzasadnienia dla tworzenia własnej 
jednostki straży gminnej.

2. Powołanie zespołu ds. walki z zanieczyszczeniem powietrza – złożony 
z pracowników Urzędu Gminy Izabelin, mieszkańców gminy, organizacji 
pozarządowych, ekspertów zewnętrznych.
Ze względu na istotność problemu jakim mogą być nadmierne zanie-
czyszczenia powietrza z punktu widzenia zdrowia mieszkańców Wójt 
powierzył realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie nadmier-
nym zanieczyszczeniom powietrza Kierownik Wydziału Środowiska UGI, 
którą będą wspierać osoby merytorycznie odpowiedzialne za zagadnie-
nia dotykające ochrony środowiska i jakości powietrza. Z ramienia rady 
zagadnieniem zajmuje się Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicz-
nego i Ochrony Środowiska. W ramach przeciwdziałania zanieczyszcze-
niom powietrza w naszej gminie będą rozpatrywane wszelkie zgłoszenia 
i uwagi mieszkańców oraz organizacji pozarządowych mające na celu 
poprawę jakości powietrza, które powinny być adresowane do Wydziału 
Środowiska UGI, odpowiedzialnego za realizację zadania. Nic nie stoi 
na przeszkodzie uczestnictwu osób zainteresowanych zagadnieniem 

poprawy jakości powietrza w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa, 
Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, która zajmuje się tym za-
gadnieniem. Zapraszamy także wszystkich zainteresowanych do wzięcia 
udziału w zbliżających się konsultacjach społecznych Programu Gospo-
darki Niskoemisyjnej, w tym listy i harmonogramu działań mających na 
celu redukcję zanieczyszczeń powietrza w naszej gminie.

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

UGI i rada gminy w ramach prac nad aktualizacją Programu Gospo-
darki Niskoemisyjnej przeprowadzą konsultacje społeczne programu 
w wyniku których zostanie przyjęta zaktualizowana lista i harmonogram 
działań mających na celu poprawę jakości w gminie. UGI informuje, 
iż za opracowanie i aktualizację programów poprawy jakości powietrza 
odpowiada samorząd wojewódzki.

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

Zgodnie z Programem Gospodarki Niskoemisyjnej w 2018 roku plano-
wane jest przeprowadzenie inwentaryzacji rodzajów palenisk (w tym 
kominków) w naszej gminie.

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

W wyniku analizy wskazań i zaleceń dotyczących lokalizacji czujników 
zanieczyszczeń powietrza umieszczonego na dachu CKI nie stwierdzono 
potrzeby zmiany jego lokalizacji. Umieszczenie czujnika na poziomie 13 
metrów nie przynosi istotnych różnic odczytu względem usytuowania na 
rekomendowanym poziomie poniżej 8 metrów ze względu na koniecz-
ność spełnienia szeregu innych wymogów, które wywierałyby zdecydo-
wanie większy wpływ na zniekształcenia pomiarów. Podczas porówny-
wania wyników odczytów z homologowanym czujnikiem umiejscowiony 
na dachu CKI czujnik gminny wykazał się najbardziej zbliżonym odczy-
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tem danych w naszej gminie,  co oznacza, że nieco wyższa wysokość 
usytuowania czujnika  względem rekomendowanych 8 metrów kom-
pensuje istotną wadę mierników laserowych polegającą na nadliczaniu 
cząstek PM10 i PM2,5 w warunkach wzrostu wilgotności.

6. Dokonanie zmian w poziomie prezentacji danych dotyczących po-
ziomu zanieczyszczenia powietrza pochodzących z czujnika zamonto-
wanego na dachu Urzędu Gminy - rozpoczęcie prezentacji poziomu 
wskaźnika PM  10 również w ujęciu średniodobowym, a PM 2,5 w ujęciu 
średniorocznym celem umożliwienia porównywania danych z normami 
WHO.

Dostawca czujnika gminnego – firma Eco Clima - poinformował, iż pra-
cuje nad taką modyfikacją aplikacji prezentującej wyniki pomiarów, aby 
móc zapewnić przedstawienie danych średniodobowych najpóźniej na 
kolejny sezon grzewczy.

7. Dokonanie zmian w prezentacji danych pochodzących z czujnika za-
montowanego na dachu Urzędu Gminy poprzez ponowne właściwe sko-
relowanie odpowiednich symboli kolorystycznych w legendzie na map-
kach prezentowanych 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 dotyczą-
cych zanieczyszczenia powietrza dokonuje błędnej oceny sytuacji.

Dane z czujnika zanieczyszczeń są prezentowane zgodnie z przyjęty-
mi w Polsce normami przewidzianymi dla poszczególnych średniodo-
bowych poziomów zanieczyszczeń. Na potrzeby prezentacji informacji 
w internecie opracowano Skalę Jakości Powietrza, odnoszącą się do 
poszczególnych normowanych w Polsce parametrów, dla których pro-
wadzone są pomiary automatyczne oraz dla Indeksu jakości powietrza. 
Przy opracowywaniu skali uwzględniono określone Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2012 r., poz. 1031), które 
dostępne są na stronie Poziomy dopuszczalne. Informacja ta jest za-
warta w aplikacji prezentującej odczyty czujnika gminnego na stronie 
internetowej gminy poprzez odesłanie do strony GIOŚ.                           

8. Włączenie czujnika (pyłomierza) z dachu Urzędu Gminy do sieci in-
nych czujników firmy Ecoclima w celach porównawczych.

Firma Eco Clima planuje uruchomienie publikowania wyników sieci swo-
ich czujników w internecie w II kwartale br.

9. Uwzględnienie w programie wsparcia najbardziej potrzebujących 
poprzez kategoryzację ich poziomu zamożności  (program dopłaty do 
wymiany pieców, dopłaty do kosztów paliwa gazowego (przykład mia-
sta Skawina).

UGI i GOPS przeanalizują możliwość dodatkowego wsparcia dla najbar-
dziej potrzebujących rodzin. Kluczowym elementem przyszłego progra-
mu wsparcia będzie rządowy program modernizacji pieców i kotłów CO, 
który ma wg wstępnego zamysłu zapewnić także osłonę przed rosnący-
mi kosztami paliw. Ze względu na przyjęty już na 2018 r. budżet nie jest 
możliwe wprowadzenie dodatkowego programu wsparcia w bieżącym 
roku. Rodziny o niskich dochodach (średnia poniżej 514 zł brutto mie-
sięcznie na członka rodziny wieloosobowej lub 634 zł brutto miesięcznie 
dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe) mogą zwrócić 
się do GOPS z wnioskiem o zasiłek celowy na opał. Zakres wsparcia na 
kolejne lata zostanie wypracowany w ramach prac nad budżetem i WPF 
gminy (w tym GOPS). 

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

W związku z realizacją gminnego programu wsparcia wymiany pieców 
i kotłów starszych generacji UGI planuje zaangażowanie specjalisty 
(konsultanta) wspierającego realizację tego programu  w II połowie 
bieżącego roku. Osoba ta będzie służyła swoją pomocą i wiedzą miesz-
kańcom wymieniającym kotły CO.

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

Każdy mieszkaniec Gminy Izabelin od wielu lat może zgłaszać problemy 

podejrzenia popełnienia wykroczenia polegającego na spalaniu odpa-
dów na 3 sposoby:

a) na Policję pod nr 112 

b) na Gminny 24 h Telefon Interwencyjny o numerze 514 622 
106 (operator lub automat) 

c) do Wydziału Środowiska UGI na nr (22) 722 89 31 

podając swoje dane kontaktowe i dokładny adres posesji generującej 
problem celem wszczęcia postępowania o wykroczenia. Wszystkie zgło-
szone na w/w numery sprawy o wykroczenia są przekazane do pro-
cedowania Policji. Stosowna informacja jest zawarta także na stronie 
internetowej UGI w informacji dotyczącej „Izabelińskiej akcji na rzecz 
czystego powietrza”. 

12. Ustawienie dodatkowych czujników mierzących poziom zanieczysz-
czenia na terenie gminy.

W wyniku analizy sytuacji za możliwe do realizacji zostało uznane 
umieszczenie dodatkowych mobilnych czujników zanieczyszczeń powie-
trza w miejscowości Truskaw i Mościska. Mając na uwadze, że czujniki 
dostępne na rynku nie są homologowane nie jest zasadnym inwestowa-
nie znacznych środków finansowych w niskobudżetowe czujniki zanie-
czyszczeń charakteryzujące się niezbyt precyzyjnymi odczytami danych. 
Gmina Izabelin w ramach projektu ZIT WOF Warszawski Indeks Powie-
trza nabędzie do 2021 roku homologowany czujnik zanieczyszczeń po-
wietrza, który zapewni w pełni wiarygodne dane mogące być podstawą 
dla gminnych decyzji inwestycyjnych  i programów specjalnych.

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

UGI i GOPS przeanalizują możliwość dodatkowego wsparcia dla najbar-
dziej potrzebujących rodzin. Kluczowym elementem przyszłego progra-
mu wsparcia będzie rządowy program modernizacji pieców i kotłów CO, 
który ma wg wstępnego zamysłu zapewnić także osłonę przed rosnący-
mi kosztami paliw. Ze względu na przyjęty już na 2018 r. budżet nie jest 
możliwe wprowadzenie dodatkowego programu wsparcia w bieżącym 
roku. Osoby o niskich dochodach (średnia poniżej 514 zł brutto mie-
sięcznie na członka rodziny wieloosobowej lub 634 zł brutto miesięcznie 
dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe) mogą zwrócić 
się do GOPS z wnioskiem o zasiłek celowy na opał. Zakres wsparcia na 
kolejne lata zostanie wypracowany w ramach prac nad budżetem i WPF 
gminy. 

14. Wyjaśnienie z KPN charakterystyki sprzedawanego przezeń drewna 
opałowego.

UGI wystąpił do KPN o informację w sprawie charakterystyki sprze-
dawanego przezeń drewna opałowego. KPN poinformował, iż drewno 
opałowe sprzedawane przezeń jest przygotowane zgodnie z Polskimi 
Normami PN-91/D-95018 – Surowiec drzewny. Drewno średniowymia-
rowe. Norma ta nie określa – wskazuje poziomu wilgotności drewna 
opałowego.

Ryszard Haczek
Zastępca Wójta Gminy Izabelin 
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XXXIV SESJA RADY GMINY IZABELIN

Z ŻYCIA GMINY

XXXIV sesja Rady Gminy Izabelin odbyła się 7 lutego 
2018 r. Sesję otworzyła, porządek obrad i protokół 

z poprzedniej sesji Rady Gminy przyjęła przewodniczą-
ca Grażyna Zielińska. Sprawozdania z prac Komisji Rady 
Gminy w okresie między sesjami złożyli przewodniczący 
poszczególnych komisji, a informację o pracy Urzędu Gmi-
ny i Wójta między sesjami złożył Witold Malarowski. Radni 
podjęli następujące uchwały: 

* uchwała XXXIV/297/18 (12 za/ 0 przeciw / 0 wstrzymało 
się) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji ce-
lowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Pomoc finansowa 
w formie dotacji celowej będzie udzielona na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4128W ul. 
Izabelińska gm. Stare Babice i ul. Sienkiewicza gm. Izabelin dł. ok. 
3370 mb oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja gm. Izabelin 
dł. około 1000 mb. Dotacja celowa dotyczy części zadania położo-
nej na terenie gminy Izabelin, tj. ul. Sienkiewicza oraz ul. 3 Maja.  

Realizacja zadania jest istotna dla społeczności lokalnej Gminy 
Izabelin. Celem przebudowy jest poprawa bezpieczeństwa ruchu 
pojazdów i pieszych. Zadanie jest priorytetem dla Gminy Izabelin, 
stąd konieczność podjęcia uchwały umożliwiającej współfinanso-
wanie inwestycji. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej pozwoli 
na podpisanie  stosownej umowy pomiędzy Gminą Izabelin z Po-
wiatem Warszawskim Zachodnim.

* uchwała XXXIV/298/18 (12 za/ 0 przeciw / 0 wstrzymało 
się) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Hornówek, część E. Uchwalenie przedmioto-
wego planu miało głównie na celu umożliwienie budowy boiska 
lekkoatletycznego na terenie szkoły. Dodatkowo, zmianą większy 
teren w celu dostosowania zapisów planistycznych do ustaleń obo-
wiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego.

* uchwała XXXIV/299/18 (12 za/ 0 przeciw / 0 wstrzymało 
się)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Mościska, Etap IV, część A1. Uchwalenie planu 
miało na celu zmianę funkcji terenu z dotychczasowych usług ko-
mercyjnych na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wchodzącą 
w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Gmina Izabelin zakupiła 
działkę wraz z budynkiem w celu jego adaptacji na mieszkania ko-
munalne.

* uchwała XXXIV/ 300 /18 (12 za/ 0 przeciw / 0 wstrzymało 
się) w sprawie przystąpienia do „Zmiany zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw- Helenó-
wek, Etap I”. W prowadzonej procedurze planowane jest przepro-
wadzenie zmiany ustaleń w zakresie minimalnej powierzchni nowo 
wydzielonych działek budowlanych dla terenów 1MU, 2MU oraz 
1UT w związku z brakiem możliwości ich faktycznego zastosowa-
nia.  Planowana jest także zmiana ustaleń w zakresie minimalnej 
powierzchni biologicznie czynnej wynika z przyjętych dla terenów 
1MU, 2MU oraz 1UT podstawowych funkcji terenu, tj. usługowych. 

* uchwała XXXIV/301/18 (12 za/ 0 przeciw / 0 wstrzymało się) 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany działki 
ew.nr 68/1 położonej w obrębie Hornówek na działki nr ew.20 i 21 
położone w obrębie Izabelin gmina Izabelin.  Zgodnie z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornó-
wek część „C” „Gimnazjum” działka nr ew. 68/1 położona jest na 
terenie na którym dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków 
użyteczności publicznej natomiast działki nr ew. 20 i 21 położone są 
na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową o charak-
terze rezydencyjnym – zgodnie z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin C zatwierdzonego 

Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr IX/53/2003 z dnia 25 czerwca 
2003 r. Przekazywana przez Gminę Izabelin na rzecz Skarbu Pań-
stwa działka nr ew. 68/1 położona we wsi Hornówek gmina Izabelin 
przeznaczona jest pod planowaną budowę posterunku policji. 

* uchwała XXXIV/ 302/18 (12 za/ 0 przeciw / 0 wstrzyma-
ło się) w sprawie nadania statutu  Samodzielnemu Publicznemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Izabelinie. Zgodnie z art. 42 ust 
4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) statut spzoz nadaje podmiot 
tworzący. W przypadku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Izabelinie kompetencję do nadania statutu posiada 
Rada Gminy Izabelin. Nadanie nowego statutu SPZOZ w Izabelinie 
uzasadnione jest koniecznością aktualizacji zapisów Statutu SPZOZ 
w Izabelinie oraz dostosowania go do aktualnych potrzeb działal-
ności Zakładu.

* uchwała XXXIV/303/18 (12 za/ 0 przeciw / 0 wstrzymało się) 
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie Gminy Izabelin. Utrzymanie czystości i porządku na 
terenie gminy jest zadaniem własnym Gminy. Stosownie do art. 4. 
ust. 1. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z  2017 r., poz. 1289) Rada gmi-
ny, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy, zwany dalej „regulaminem”; regulamin jest ak-
tem prawa miejscowego. Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 
IV/17/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie 
przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecznych” w dniach 31 sierp-
nia - 15 września 2017 r. zostały przeprowadzone konsultacje spo-
łeczne w przedmiocie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Izabelin. Podczas konsultacji wpłynęło 
dziesięć wniosków z uwagami – dwa wnioski złożone zostały przez 
organizacje pozarządowe, dwa wnioski złożyła również Rada So-
łecka oraz 6 wniosków wpłynęło od mieszkańców gminy. Ogółem 
zgłoszono do konsultowanego dokumentu 52 uwagi, z czego 8 zo-
stało uwzględnionych. 

* uchwała XXXIV/304/18 (12 za/ 0 przeciw / 0 wstrzymało 
się) w sprawie zmiany Statutu Centrum Usług Wspólnych Izabelin.  
W związku z powołaniem nowej jednostki organizacyjnej Gminy 
Izabelin w postaci Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Utrzy-
mania Terenów Zielonych Izabelin oraz koncepcją, aby Centrum 
Usług Wspólnych prowadziło obsługę księgowo - finansową nowej 
jednostki, zachodzi konieczność zmiany Statutu Centrum. Przed-
miotowa uchwała czyni zadość niniejszym potrzebom poprzez 
zmianę § 7 Statut. W ust. 1 wprowadzono do katalogu jednostek 
obsługiwanych przez Centrum Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji 
i Utrzymania Terenów Zielonych Izabelin. Natomiast w ust. 2 pkt 2 
wprowadzono zakres zadań wynikających z obowiązujących ustaw: 
Prawo oświatowe i finansowaniu zadań oświatowych. 

* uchwała XXXIV/305/18 (12 za/ 0 przeciw / 0 wstrzymało 
się)w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w po-
stępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej, któ-
rej organem prowadzącym jest Gmina Izabelin. Uchwała reguluje 
kwestie związane z rekrutacją do klas pierwszych publicznej szkoły 
podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Izabe-
lin, w przypadku przyjęć na wolne miejsca dzieci spoza obwodu tej 
szkoły. Przedmiotowa uchwała uwzględnia kryteria zapewniające 
jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lo-
kalnych potrzeb społecznych. Mając na uwadze powyższe, podjęcie 
uchwały uważa się za zasadne.

* uchwała XXXIV/306/18 (12 za/ 0 przeciw / 0 wstrzymało się) 
w sprawie ustalenia i trybu udzielania i rozliczania dotacji dla pu-
blicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Gmi-
na Izabelin jest  organem rejestrującym. W związku ze zmianami 
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w obszarze przepisów prawa oświatowego w szczególności ogłosze-
nia 29.11.2017r. ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowa-
niu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203), wymagane jest 
dostosowanie aktualnie obowiązującej uchwały do nowych posta-
nowień. Stosownie do zapisów ustawy organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego w formie uchwały ustala tryb udzielania 
i rozliczania dotacji, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich 
wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawy oblicza-
nia dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku 
o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania. Wprowadzane 
zmiany mają na celu dostosowanie przepisów uchwały do obowią-
zujących aktów prawnych. 

* uchwała XXXIV/307/18 (12 za/ 0 przeciw / 0 wstrzymało się) 
w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Rady za  2017 rok. Zgodnie 
z art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym komisje rady przedkła-
dają Radzie Gminy sprawozdania z działalności. Niniejsza uchwała wy-

pełnia dyspozycje wskazane w wyżej wymienionym przepisie prawa. 

* uchwała XXXIV/308/18  (12 za/ 0 przeciw / 0 wstrzymało się) 
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Izabelin w 2018 roku.

* uchwała XXXIV/309/18  (12 za/ 0 przeciw / 0 wstrzymało 
się) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na  
2018 rok.

* uchwała XXXIV/310/18 (12 za/ 0 przeciw / 0 wstrzymało 
się) w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy 
Izabelin  na  2018 rok. Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o samorzą-
dzie gminnym komisje rady przedkładają Radzie Gminy plany pracy. 
Ponadto Rada może dokonać stosownych zmian w przedłożonych 
planach - § 62 ust. 1 Statutu Gminy Izabelin. Niniejsza uchwała 
wypełnia dyspozycje wskazane w wyżej wymienionych przepisach. 

IM

HARMONOGRAM REMONTÓW DRÓG GMINNYCH 
na terenie gminy Izabelin w roku 2018

REMONTY DRÓG GMINNYCH 
O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

W dniu 26.02.2018 r. podpisana została umowa 
z firmą ANAT Witold Pociejewski z siedzibą ul. Sto-
łeczna 56, 05-860 Płochocin na realizację remon-
tów cząstkowych dróg gminnych o nawierzchni bi-
tumicznej. W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia 
publicznego zawarto umowę opiewającą na kwotę 
217.341,00 zł.

Tym samym pierwsze prace remontowe rozpocz-
ną się po ustąpieniu warunków zimowych i tem-
peratur ujemnych. Pierwsze prace remontowe 
planowane są na następujących drogach gmin-
nych: Partyzantów, Zielona, Poznańska, Brzozo-
wa, Słoneczna, Przedszkolna w Laskach; Jana 
Kazimierza w Izabelinie B; Matejki, Langiewicza, 
Siemiradzkiego w Izabelinie C. 

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

Prace remontowe na innych nie wymienionych 
drogach, na których występują lub pojawia się 
ubytki wymagające interwencji i naprawy, będą 
realizowane sukcesywnie przez cały bieżący rok 
w miarę stwierdzonych potrzeb, sukcesywnie do 
dnia 30.11.2018 r. 

REMONTY DRÓG GMINNYCH 
ONAWIERZCHNI GRUNTOWEJ 

I TŁUCZNIOWEJ
W dniu 26.02.2018 r. podpisana została umowa 
z firmą ANAT Witold Pociejewski z siedzibą ul. Sto-
łeczna 56, 05-860 Płochocin na realizację robót 
budowlanych związanych z sukcesywną dostawą 
i wbudowaniem kruszywa betonowego frakcji 
4-31,5 mm oraz kruszywa dolomitowego frakcji 
4-31,5 mm. W wyniku przeprowadzonego kon-
kursu ofert zawarto umowę opiewającą na kwotę 
158.485,50 zł, pozwalającą na dostawę i wbudo-
wanie na przełomie marca i kwietnia ok. 450 t 
kruszywa betonowego oraz ok. 1000 t kruszywa 
dolomitowego.

Jak co roku, w ramach bieżących prac drogowych 
planowane jest jednocześnie równanie dróg grun-
towych oraz ulepszonych tłuczniem przy pomocy 
równiarki wraz z jej zagęszczeniem, przeprofilo-
wanej nawierzchni walcem stalowym wibracyjnym 
oraz lokalnym, miejscowym uzupełnieniem na-
wierzchni kruszywem dolomitowym i betonowym. 

Powyższymi pracami objęte będą następujące 
ulice: Skibińskiego, Borzęcińska, Północna, Połu-
dniowa w Truskawiu; Łączna, Sosnowa, Jeżynowa, 
Skrajna, Rolna, Polna w Hornówku; Lubomirskiego, 
Skrzetuskiego w Izabelinie B; Końcowa, Siemiradz-
kiego, Prądzyńskiego, Środkowa, Skrzyneckiego, 
Orła Białego, Krzywickiego, Świerkowa w Izabelinie 
C; Chabrowa, Białych Bzów w Mościskach. 

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

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

KONTAKT W SPRAWIE
BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG

PUBLICZNYCH NA TERENIE
GMINY IZABELIN

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

1. Drogi wojewódzkie – ul. 3 Maja w Mościskach 
na odcinku od ul. Estrady do ul. Sikorskiego oraz 
ul. Sikorskiego - Mazowiecki Zarząd Dróg Woje-
wódzkich, Rejon Drogowy w Grodzisku Mazowiec-
kim, ul. Traugutta 41, 05-825 Grodzisk Mazowiec-
ki tel. 22 755-59-46, 22 755-51-17,

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

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

Tekst i fot. Mateusz Milej
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GMINNE PRZEDSZKOLE W IZABELINIE              

KREATYWNOŚĆ – FAJNA SPRAWA

Po raz kolejny w przedszkolu odbył się tydzień twórczości i kre-
atywności. W dniach 26.02.2018 – 01.03.2018 zostały dla dzieci 

stworzone warunki do kreatywnej i twórczej zabawy. 

Zabawki zniknęły z półek przedszkolnych, a ich miejsce zajęły rzeczy do wtór-
nego wykorzystania. Tydzień został podzielony na różne aktywności.  

Poniedziałek: „Kartonowe zabawy” – Auto, dom, garaż, statek… całe mnóstwo! 
Wielkie kartonowe pudła, malutkie pudełeczka po zapałkach, rurki po ręczni-
kach papierowych, czy papierze toaletowym, to nie makulatura, ale fantastycz-
ny materiał do zabawy.

Wtorek: „Tworzenie instrumentów muzycznych z surowców wtórnych” – ka-
sza, ryż, piasek – istne królestwo dźwięków. Dzieci są zafascynowane światem 
dźwięków, zwłaszcza, gdy same mogą być twórcami efektów dźwiękowych.

Środa: „Eksperymenty i doświadczenia” - Rozbudzenie ciekawości otaczające-
go świata, oraz nauczenie dzieci prowadzenia obserwacji i wyciągnięcie wnio-
sków z doświadczeń  i eksperymentów.

Czwartek: „Sensoplastyka” – wpływaliśmy na stymulację wszystkich zmysłów: 
węchu, wzroku, słuchu, smaku. Dzieci doświadczały polisensoryczne i rozwija-
ły zmysły oraz małą i dużą motorykę.

W piątek każda grupa prezentowała dowolną twórczą aktywność na auli przed-
szkolnej. Zabawie i uśmiechom nie było końca. Rodzice dzieci aktywnie uczest-
niczyli w tygodniu bez zabawek, dostarczając nam coraz to nowych surowców 
do ponownego przetworzenia i stworzenia atrakcyjnych rzeczy do zabawy. 
Przedszkole zamieniło się w prawdziwą pracownię pełną pomysłów. Powstawa-
ły wspaniałe zabawki, gry, tunele, domy i mnóstwo innych bardzo kreatywnych 
rzeczy. Dzieci miały okazję rozwijać swoją kreatywność i zdolności manualne, 
oraz nauczyć się doceniać i szanować pracę innych. Przekonaliśmy się również, 
że do wspaniałej zabawy wystarczy jedynie odrobina fantazji.

Aleksandra Dobroszkiewicz, Monika Olobry

W MUZEUM POLIN

Muzeum POLIN jest nowoczesną instytucją kultury – muzeum histo-
rycznym, ukazującym 1000 lat dziejów polskich Żydów. 

Jest też miejscem spotkań i dialogu tych wszystkich, którzy pragną lepiej po-
znać przeszłość i współczesną kulturę żydowską. Biedronki wybrały się tam na 

wycieczkę. Na miejscu wsiadły do pociągu, którym podróżowały przez galerię 
wystawy stałej. Przewodnik wycieczki zatrzymywał pociąg na wybranych sta-
cjach, gdzie dzieci poznawały historię polskich Żydów. Między innymi dowie-
działy się, że Julian Tuwim, znany poeta był narodowości żydowskiej, jak ludzie 
spędzali czas w kawiarniach oraz nauczyły się tańczyć argentyńskie tango. Po 

lekcji muzealnej dzieci poszły pod Pomnik Bohaterów Getta, który upamiętnia 
bohaterów powstania w getcie warszawskim. Lokalizacja pomnika związana 
jest z tym, że w tej okolicy w czasie powstania toczyły się najcięższe walki. 
Otoczenie pomnika jest czasem zwane placem Bohaterów Getta.

Monika Gwiazda

WALENTYNKI

Myli się ten, kto sądzi, że Święto zakochanych przypisane jest do-
rosłym. 

Dzieci potrafią równie mocno okazywać swoje uczucia, tym, których lubią 
i uwielbiają, kiedy ktoś im je okazuje. Dzień Świętego Walentego jest do tego 
najlepszą okazją. Całe przedszkole tętniło uśmiechem,  radością i czerwonymi 
sercami wykonanymi przez dzieci. Maluchy robiły je z pomocą swoich pań, aby 

podarować je mamie albo tacie, starszaki dla ulubionych kolegów, koleżanek 
albo swojej pani. Grupa Misiów została zaproszona na świętowanie Walenty-
nek przez Tygryski z grupy sześciolatków.  Dzieci wykonały duże, ozdobione 
czerwone serce w prezencie dla kolegów ze starszej grupy. Zabawa była wspa-
niała, każdy Tygrysek wziął pod opiekę jednego malucha i przy muzyce wszy-
scy bawili się wspaniale. Dzieci integrując się ze sobą, pokazały maluchom, że 
ważne jest lubić kogoś, być dla niego miłym, a opiekowanie się kimś młodszym 
to dla nich pestka. Mamy nadzieję, że Maluszki będą w przyszłości naśladować 
swoich kolegów i koleżanki. 

W grupie Biedronek z okazji Walentynek Rodzice zrobili niespodziankę swoim 
dzieciom i sami przygotowali zabawę. Pięknie przystroili salę, a zabawę i kon-
kursy poprowadziła Pani Kasia mama Weroniki i Pani Patrycja mama Adriana. 
Był taniec z serduszkami, zagadki Zgadnij kogo lubię i  dużo innych konkursów 
i zabaw. Biedronki były zachwycone, a my dziękujemy kochani Rodzice, ponie-
waż okazało się to najlepszą walentynką dla Waszych dzieci. 

                     Dorota Kowalczyk

Z WIZYTĄ W DOMU SENIORA

Dnia 8 lutego br. Dzieci z grupy Wiewiórek udały się z wizytą do 
Domu Seniora zwanego ,,Poniatówką’’ w Hornówku. 

Podczas spotkania przedszkolaki zaprezentowały przedstawienie, które przy-
gotowały dla swoich babć i dziadków: śpiewały piosenki, recytowały wiersze 
i tańczyły w rytm nowoczesnej muzyki. Występ wywołał radość i wiele wzru-
szeń, dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami. Po części artystycznej dzie-
ci wręczyły seniorom własnoręcznie wykonane laurki oraz płytę z piosenkami 
bliskimi sercom pensjonariuszy. Na koniec wizyty dzieci zostały ugoszczone 
pysznymi wypiekami i słodyczami oraz zaproszone do kolejnych odwiedzin.

Dziękujemy personelowi Domu Seniora a w szczególności Pani Dorocie Kos-
sek za tak serdeczne przyjęcie. Dla naszych przedszkolaków to spotkanie było 
lekcją szacunku i życzliwości do drugiego człowieka uczącą tolerancji, empatii 
i otwartości na potrzeby innych ludzi oraz osób starszych.

        Elżbieta Romańczuk
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SEGREGUJMY ODPADY
Pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami przeanalizowali odbiór 

odpadów oddawanych w sposób selektywny za ostatni kwartał 
2017 roku. 

W kilku przypadkach, mimo zadeklarowanej segregacji, odpady typu metal, szkło, 
plastik, makulatura nie były wydzielane od pozostałych odpadów zmieszanych. 

Tego typu zachowanie jest niezgodne z § 5 pkt. 10 Zasad odbioru odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości gminy Izabelin, przyjętych uchwałą Rady 
Gminy Izabelin Nr IX/64/15 z dnia 16 września 2015 r. „opłata za odbiór odpadów 

komunalnych może zostać powiększona w przypadku stwierdzenia nieprawidło-
wego sposobu segregacji (przy zadeklarowanej segregacji), po wcześniejszych 
upomnieniach (pierwsze – ustne, drugie pisemne)”.

Kolejne kontrole trwają, dlatego zwracamy uwagę, aby prawidłowo postępować 
z odpadami.

Jednocześnie przypominamy, że od połowy kwietnia w terminach wskazanych 
w harmonogramie czerwoną ramką prowadzona będzie zbiórka odpadów wielko-
gabarytowych i elektrośmieci sprzed posesji mieszkańca. W ramach tej zbiórki nie 
będą odbierane odpady remontowe, budowlane, sanitariaty, niekompletny sprzęt 
elektroniczny oraz opony.

TRWA REKRUTACJA DO PROGRAMU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie, informuje, że 
od marca 2018 r. realizowany jest program korekcyjno-eduka-

cyjny dla sprawców przemocy domowej wg modelu z Duluth. Pro-
gram adresowany jest do mieszkańców Gminy Izabelin.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie w siedzibie Domu Rekolekcyjnego im. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego, ul. 3 Maja 40/42 w Laskach, 05-080 Izabelin, (w każ-
dą środę od godz. 17.00)

GŁÓWNE CELE ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH WO-
BEC SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE:

• Uświadomienie czym jest przemoc.

• Uświadomienie własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,

• Umiejętność rozpoznawania sygnałów zapowiadających zachowania prze-
mocowe,

• Opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającego użyciu siły i przemocy,

• Nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktu i sporów w ro-
dzinie, bez użycia przemocy,

• Nabycie i rozwijanie umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, 
uczenie się korzystania z pomocy innych,

• Naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

ADRESACI PROGRAMU:

• Osoby, wobec których wdrożona jest procedura Niebieskie Karty,

• Osoby, które sąd lub prokurator zalecił udział w grupie korekcyjno-edukacyjnej,

• Osoby, które wykazują się motywacją własną do poprawy swojego funkcjono-
wania w rodzinie.

Inne informacje:

● Przewidywana wielkość grupy do 10 - 12 uczestników.

● Grupa ma charakter półotwarty, czyli możliwy jest udział w grupie nowych osób 
po wstępnej kwalifikacji przez prowadzących.

● Każda pełnoletnia osoba zainteresowana udziałem w programie musi wstępnie 
odbyć z jednym z prowadzących dwa spotkania indywidualne.

● Program stanowi cykl 24 spotkań oprócz spotkań indywidualnych (2 spotkania, 
dla każdego nowego uczestnika).

● Czas trwania jednego spotkania: 90 minut. Spotkania odbywają się raz w tygo-
dniu, pełny kurs warsztatowy trwa 36 godzin zegarowych. 

● Program ma charakter korekcyjno – edukacyjny.

● Zajęcia będą prowadzone według Programu z Duluth  przez osoby posiadające 
kwalifikacje odpowiednie do przeprowadzania działań korekcyjno- edukacyjnych.

● Osobami, które nie mogą uczestniczyć w programie są:

- osoby z chorobami psychicznymi,

- osoby uzależnione od hazardu,

- osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków i leków, które nie przeszły podsta-
wowego cyklu terapii,

- osoby, które nie są sprawcami przemocy domowej.

● Warunkiem przyjęcia do Programu jest przyznanie się osoby do stosowania 
przemocy domowej.

Z A P I S Y: 

Osobiście lub telefonicznie, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Izabelinie ,ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin: poniedziałek 10ºº - 17ºº, 
wtorek, środa, piątek 8ºº - 13ºº, czwartek 8ºº - 16ºº, osoba do kontaktu: 
Anna Kępa, tel. 22 722 - 79 – 95.

Robert Marczak - kierownik GOPS w Izabelinie
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SPORT

IZABELIŃSKI 
BIEG ZMARŹLAKA

Mroźnie, -8 stopni, do biegu, gotowi, START!  
w sobotnie przedpołudnie ponad 100 biegaczy 

wystartowało w Izabelińskim Biegu Zmarźlaka. 

Jako pierwsze pobiegły dzieci, pokonując nietypowe prze-
szkody na dystansie  600 metrów. Następnie, po dynamicz-
nej rozgrzewce, na starcie stanęli nie zrażeni mrozem biegacze. Wyru-
szyli na trasy biegów (5 i 10 km) po urokliwych szlakach KPN. Do biega-
jących dołączyli sympatycy nordic walking. Na najdłuższym dystansie, 
niektórym biegaczom towarzyszyli pupile. Pieski zgodnie z regulaminem 
musiały być na smyczy, mimo to z radością merdały ogonami przed, 
w trakcie i po biegu.

Z numerem pierwszym, w biegu głównym - na 10 kilometrów,  wystarto-
wał Pan Paweł Kacprzyk - Prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi 
w Laskach. Na zawody przybyło również wiele grup zorganizowanych, 
z których najliczniej reprezentowana była grupa „Izabelin na Start”.  

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal oraz upominek. Z oka-
zji przypadającej w tym roku 100. rocznicy odzyskania Niepodległości 
przez Polskę, zostały wręczone biało-czerwone kotyliony.

Nagrody zwycięzcom wręczyli Wicestarosta Warszawski Zachodni Paweł 
Białecki i Z-ca Wójta Gminy Izabelin Ryszard Haczek.

Wyróżniono również najstarszego i najmłodszego uczestnika biegu: 
Jana Jezierskiego i Artura Markiewicza.

Mimo mrozu humory dopisywały. Wszyscy mogli ogrzać się przy ogni-
sku, zjeść rozgrzewającą zupę, słodycze i wypić herbatę, a także wysłu-
chać ciekawych informacji o Kampinoskim Parku Narodowym. 

Centrum Kultury Izabelin przygotowało  Izabeliński Bieg Zmarźlaka 
dzięki wsparciu wielu osób i instytucji. Szczególne podziękowania niech 
przyjmą:

Klinika rehabilitacyjno-ortopedyczna Sanobello, Carrefour Express Iza-
belin, Powiat Warszawski Zachodni,  Gmina Izabelin, Kampinoski Park 
Narodowy, Ania Kłębowska, Ochotnicza Straż Pożarna z Lasek, Bar Ka-
bak, sołectwo Laski, grupa biegowa „Izabelin na Start”, Klub Jeździecki 
Truskaw, Dominik Seroka Akademia Sztuk Walki „Dragon”.

Wolontariusze: uczniowie ze Szkoły Podstawowej z opiekunem Panią 
Anią Gordon, Marta Bogucka, Weronika Dziekańska, Klaudia Gołębiow-
ska, Daria Zagożdżon, Łukasz Nowak, Ania Mandes, Staszek Macias, 
Iwona Kiljan, Ania Ojrzyńska, Sergiusz Sobczak, Melania Drescher, Mar-
celina Drescher  i Monika Banaszczyk.

Wyniki:

DZIECI BIEG Z PRZESZKODAMI

dziewczynki
I miejsce  Julia Trojanowska (Laski)
II miejsce Klara Mandes (Laski)
III miejsce Asia Lutomirska (Łomianki)

chłopcy
I miejsce Stefan Mandes (Laski), Mikołaj Olejnik (Łomianki-Kiełpin)
II miejsce Bartek Trojanowski (Laski)
III miejsce Jan Samul (Warszawa)

BIEG NA 10 KM

kobiety
I miejsce Karolina Dziubała (Warszawa) HUSARIA RACE TEAM
II miejsce Renata Kwiatkowska (Ożarów Mazowiecki) KB OŻARÓW MA-
ZOWIECKI BI
III miejsce Martyna Staśkiewicz

mężczyźni 
I miejsce Tomasz Mikulski (Kampinos) UKS FILIPIDES TERESIN
II miejsce Karol Przydanek (Warszawa)
III miejsce Michał Mączewski (Kełpin) ORKI Z MAJORKI 

BIEG NA 5 KM

kobiety
I miejsce Alicja Krajewska (Warszawa) LECZO TEAM
II miejsce Renata Jelińska (Klaudyn)
III miejsce Magdalena Kądzielska (Koczargi Stare) IZABELIN NA START

mężczyźni 
I miejsce Grzegorz Wartałowicz (Klaudyn)
II miejsce Marcin Tomczak (Ciechanów)
III miejsce Ryszard Łukaszewicz (Warszawa), Marek Tenerowicz (Izabelin)
wszystkie wyniki na stronie https://www.czasomierzyk.pl/wyniki

Relacje z biegu
http://centrum.izabelin.pl, zakładka Sport i Rekreacja, Relacja z imprez
https://www.gmina.izabelin.pl, zakładka Sport i Rekreacja
http://t-run.pl/izabelinski-bieg-zmarzlaka/
https://www.facebook.com/IzabelinNaStart/
https://www.facebook.com/LIVERaFit/

ze sportowym pozdrowieniem 
Bronia Bieńkowska, fot.  G. Nowicki
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KULTURA

PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO….

W piątkowy wieczór 16 lutego br. z nową odsłoną prze-
bojów wszech czasów  z Kabaretu Starszych Panów 

na Małej Scenie Pod Łosiem wystąpił Artur Gotz. 
Artysta młodego pokolenia, aktor scen Warszawy i Łodzi, laureat 
nagrody „Wokalista Roku 2016”, w niezwykły sposób wykonał utwo-
ry w zupełnie nowych i zaskakujących aranżacjach. Był dowcipny, 
zabawny i flirtował z publicznością.
W jego wykonaniu usłyszeliśmy wielkie szlagiery m.in. Addio pomi-
dory, Jeżeli kochać, 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. Była  
to również wyjątkowa okazja do odkrycia na nowo piosenek mniej 
znanych: Torreador i kastaniety, Sposoby robienia kariery, Wesoły 
deszczy czy  Adziba. Koncert dostarczył  wrażeń i wzruszeń zarówno 
tym, którzy mają w pamięci występy Kabaretu Starszych Panów, jak 
i młodszemu pokoleniu, a artysta promował nim swój nowy album. 

Iwona Mazurek, fot. H. Kwietniewska

BELFER W IZABELINIE…

Wartka akcja, nieprzewidywalna fabuła i świetna gra 
aktorska – tego wszystkiego mogliśmy doświadczyć 

w piątek 23 lutego br. w Centrum Kultury Izabelin, gdzie 
Teatr Mazowiecki wystawił spektakl pt. „Belfer”. 
Było to niezwykłe przedstawienie jednego aktora, Wojciecha Pszo-
niaka. Artysta w swoim monodramie pokazał cały swój profesjo-
nalizm, zaangażowanie i kilkudziesięcioletnie doświadczenie na 
scenie. Bawił się swoją grą, zaczepiał publiczność, igrał z niezna-
nym, zaskakiwał, bawił i wzruszał. Jednym słowem wciągnął widza 
w swój świat, który nie wiedzieć czemu, stawał się światem znanym 
każdemu z nas. Półtorej godziny na scenie z pełnym wachlarzem 
emocji i uczuć, z niewerbalną mową ciała, ze strachem, żalem, roz-
pamiętywaniem, dowcipem, sarkazmem i przekazem treści, który 
dla nikogo nie pozostał obojętny. Skromna scenografia, a na scenie 
wielki człowiek. Wspaniała  uczta dla duszy. Publiczność nagrodziła 
artystę gromkimi brawami i owacjami na stojąco. Oby więcej takich 
przedstawień.

Iwona Mazurek, fot. archiwum  Teatru Mazowieckiego

W I E L K A N O C 
W  M A Z O W I E C K I E J  C H A C I E

24.03.2018
GODZ. 11:00

s p e k t a k l  d l a  d z i e c i
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Zachęcamy do wyrobienia „Karty Izabelińczyka” i korzystania ze zniżek, jakie oferuje Gmina Izabelin i Partnerzy 
Programu. Zapraszamy do pokoju nr 113 w Urzędzie Gminy. 

Przedsiębiorców zapraszamy do przystąpienia do Programu i zostania jego Partnerem. 

 

Centrum Kultury 
Izabelin 

centrum.izabelin.pl 
 

 

PIES NA URLOPIE.PL 
www.dlapsiarzy.pl 
piesnaurlopie.pl 

 

Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Izabelinie 
spzozizabelin.pl 

  

Klinika Rehebilitacyjno - 
Ortopedyczna 
SANOBELLO 

www.sanobello.pl 

 

Sylwia Szuder  
(usługi fotograficzne) 
sylwiaszuderblog.com 

 
 

ANTYKWARIAT 
Piotruś Pan 

/Antykwariat-Piotruś-Pan-
156310584579390 

 

AJW-Nieruchomości 
Arkadiusz 

Wojciechowski 
ajw-nieruchomosci.pl 

 Chirurgia naczyniowa       
i ogólna 

GABINET LEKARSKI 
Marek Szkiłłądź 

www.doktorchirurg.pl 

 
KAMPINOS TELCO 
www.kampinostelco.pl  

 

VIVAT Sp.j. 
www.vivat.pl 

 

Sklep z zabawkami 
POTWOREK 

potworek.com.pl 
 

 

KAWIARNIA 
Bon Appétit 

/kawiarnia.bonappetit 

 

SOSNOWA SZPILKA 
sosnowaszpilka.pl  

 

SENSI SUSHI 
www.sensisushi.pl 

 

GABINET 
KARDIOLOGICZNY 

Wiesława Pawłowska- 
Jenerowicz 

tel. (22) 669 12 05 

 
 

Pensjonat 
Martiany 21 

www.martiany21.pl 

 

Specjalistyczna 
Przychodnia Lekarska 

JUNIPERUS 
www.juniperus.com.pl 

 
 

BSK Sp. z o.o. 
www.bsksiegowa.pl 

 

Gospoda 
Kampinówka 

www.kampinowka.com.pl 
 

 

Biuro Rachunkowe 
"Przyjazna 

Księgowość" 
www.przyjaznaksiegowosc.pl 

 

Kampinos 
Nieruchomości 

www.kampinos.com.pl 
 

 

DUODENT S.C. 
duodent.com.pl 

 

WRÓŻKI CHRZESTNE – 
animacje dla dzieci 

/WrozkiChrzestne 
 

 

PLUTON DYSTRYBUCJA 
Sp. z o.o. 

/PLUTON-DYSTRYBUCJA-
246717956387 

Diler Premium Husqvarna A. S. PILAR 
www.aspilar.pl  

 

KWIATY W DRODZE 
www.kwiatywdrodze.pl 

 

CUKIERNIA  
PIECE OF CAKE 

(w budynku  
Centrum Kultury Izabelin) 

 
 

Gminne Koło 
Miłośników Wędkarstwa 

w Izabelinie 
www.mokrysplawik.pl 

Aktualną listę wszystkich Partnerów oraz szczegółowe informacje na temat Programu można znaleźć                
na stronie internetowej www.gmina.izabelin.pl w zakładce KARTA IZABELIŃCZYKA. 
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PRZEDSZKOLAKI

GMINNE PRZEDSZKOLE W LASKACH 
„AKADEMIA POD DĘBOWYM LIŚCIEM”

„DZIECI KARTKI PISZĄ…” 
DO PRZEDSZKOLAKÓW Z LASEK

W ostatnim czasie Nasze Przedszkole „Akademia pod Dębowym 
Liściem” dołączyło do ogólnopolskiej akcji „Wymiana Pocztów-

kowa”. 

Wysłaliśmy już kilka kartek. W odpowiedzi otrzymaliśmy pozdrowienia od dzie-
ci m.in. z Łodzi, Zielonej Góry, Gdańska, Lubina. Na czym polega akacja? Za-
sada jest niezwykle prosta. Przedszkolaki z różnych regionów Polski wysyłają 
do siebie pocztówki. Ważne, aby pocztówka była z widokiem miasta, w którym 
znajduje się przedszkole, najbliższego miasta lub wizerunkiem patrona. Dzięki 
wymianie pocztówkowej dzieci mają okazję poznać dawne sposoby komuni-
kowania się i pozdrawiania. Szczególnie kiedy żyjemy w czasach, w których 
wysłanie SMS-a czy e-maila trwa zaledwie kilka chwil. Poza tym przedszkolaki 
zapoznają się z mapą Polski oraz promują własny region.
 Dziękujemy za nadesłane pocztówki. Z niecierpliwością czekamy na kolejne.

Martyna Szczęsna

KAWAŁEK BŁĘKITNEGO NIEBA, 
A W NIM NASZ „ SMOGUŚ”

Nasze przedszkole wzięło udział w ogólnopolskim konkursie zor-
ganizowanym w ramach Dnia Czystego Powietrza przez Funda-

cję Ekologiczną ARKA. 

Celem akcji była i jest walka o czyste powietrze i uświadamianie społeczeń-
stwa, jak poważne konsekwencje dla zdrowia i środowiska niesie za sobą pale-
nie śmieci w piecach domowych.
Dzieci z grupy „Wiewiórki” i „Zajączki”, po wcześniejszych zajęciach dydak-
tycznych i pogadankach na temat powstawania groźnego smogu, razem ze 
swoimi paniami zrobiły pracę plastyczno-konstrukcyjną, wykorzystując papier 
po prezentach świątecznych oraz tzw. „nieużytki”.
Nasza praca pt. „Smoguś” została zakwalifikowana do konkursu Fundacji ARKA 
„Kawałek błękitnego nieba” i promowana na stronie fundacji, a rodzice i wszy-
scy zainteresowani mogli głosować na nią oddając lajka! 
Serdecznie wszystkim dziękujemy.

Agnieszka Makowska

DZIEŃ KOTA

Dnia 19 lutego w Gminnym Przedszkolu w Laskach odbyło się spo-
tkanie związane z obchodami „Międzynarodowego Dnia Kota”, 

w którym uczestniczyły dzieci ze wszystkich grup.

Przygotowania do tego spotkania trwały cały tydzień, albowiem panie i dzieci 
starały się, aby ten dzień był naprawdę wyjątkowy. Od samego rana dzie-

ciom towarzyszyły piosenki o kotach, których słuchały zarówno podczas zabaw 
w salach, jak i w trakcie spożywania posiłków. Główna część uroczystości od-
była się w auli, gdzie pani Marta i pani Karolina poprowadziły kocie zabawy. 
Biletami wstępu na tę imprezę były własnoręcznie przygotowane przez dzieci 
koty. Po krótkim powitaniu i odśpiewaniu piosenki pt. „Kotki dwa” przyszedł 
czas na głośne czytanie opowiadania E. Lechowicz pt. „Skąd się wzięły koty?” 
i kocie zabawy. Nie mogło zabraknąć picia mleka z kubeczka, za co dzieci otrzy-
mały pamiątkowe ordery. Następnie odbyła się inscenizacja wiersza Stanisława 
Jachowicza pod tytułem „Chory Kotek”, oraz śpiewanie kocich piosenek. Kul-
minacją tej wspaniałej uroczystości był „Taniec szalonych kotów”, który przy-
gotowały dzieci z najstarszych grup wraz z naszą panią od rytmiki – Violettą 
Czernik-Szarecką.
Na zakończenie uroczystości każda grupa otrzymała pamiątkowy upominek 
w postaci kolorowanek przedstawiających różne koty i kotki, które dzieci ocho-
czo kolorowały po obiedzie. Przedszkolakom bardzo podobało się spotkanie. 
Z radością będą świętowały za rok.  

Karolina Krzosa

ZABAWA NA 102!

Obecna pogoda nie sprzyja spacerom i zabawom w przedszkol-
nym ogródku, dlatego postanowiliśmy kolejny raz zaprosić 

„dmuchańce”, które cieszą się ogromną popularnością wśród na-
szych podopiecznych. 

Dzięki funduszom Rady Rodziców kilka dużych dmuchanych zabawek zapew-
niło rozrywkę dzieciom prawie przez cały dzień. Odrobina szaleństwa bardzo 
przydała się naszym przedszkolakom. Dmuchane zabawki nie tylko dostarczy-
ły rozrywki, ale pozwoliły poćwiczyć równowagę, ogólną sprawność fizyczną, 
a także cierpliwość – podczas oczekiwania na swoją kolej. 
To co dobre szybko się kończy i nadeszła chwila, kiedy trzeba było spuścić 
powietrze z dmuchanych zabawek, ale na pocieszenie dostaliśmy w prezencie 
dużą zjeżdżalnię na własność. W ubiegłym roku także dostaliśmy w prezencie 
dmuchaną zabawkę. Teraz, gdy pogoda nie będzie nas rozpieszczać, będziemy 
mogli korzystać z naszych własnych „dmuchańców”.

Monika Kozłowska
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GPA.6722.2.1.2018.AI                                       
Izabelin, dnia 08 lutego 2018 r.

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
  
Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie art. 43 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2017 poz. 1405 z późn. zm.) 
niniejszym informuje o przyjęciu przez Radę Gminy Izabelin Uchwały Nr 
XXXIV/298/18  z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, część E.
  Przyjęty dokument obejmuje obszar o powierzchni 4,59 ha we wsi Hornó-
wek, którego granica przebiega od północno-zachodniego narożnika działki 
nr 305 południową granicą ul. 3 Maja (działka nr 526 z obrębu Izabelin) do 
północno-zachodniego narożnika działki nr 189/3 zachodnią granicą działek 
nr 189/3, 189/4, 189/5, 191/8 do południowo-zachodniego narożnika działki 
nr 191/8, dalej do południowo-wschodniego narożnika działki nr 87/3 i dalej 
południową granicą działki 87/3 do jej południowo-zachodniego narożnika, 
dalej do południowo-wschodniego narożnika działki nr 83/4, dalej południo-
wymi granicami działek 83/4, 80, linią prostą na drugą stronę ul. Pietkie-
wicza, dalej południową granicą działki 74 do jej południowo-zachodniego 
narożnika, dalej do południowo-wschodniego działki nr 69 i dalej południową 
granicą działki 69 do jej południowo-zachodniego narożnika, dalej do połu-
dniowo-wschodniego narożnika działki nr 67/15 i dalej południową granicą 
działki 67/15 do jej południowo-zachodniego narożnika, dalej do południo-
wo-wschodniego narożnika działki nr 222/2 i dalej południową granicą dzia-
łek 222/2, 221/2, 61/2, 305 do południowo-zachodniego narożnika działki 
305, dalej wschodnią granicą działki nr 304 (ul. Janiny i Anieli Miazgowskich) 
do południowo-zachodniego narożnika działki nr 305, dalej wschodnią grani-
cą działki nr 304 do północno-zachodniego narożnika działki nr 305.
  Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią przyjętego 
dokumentu oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsu-
mowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3ustawy z dnia 3 października 
2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz. U. Z 2017 poz. 1405 z późn. zm.):
1) na stronie internetowej Urzędu Gminy Izabelin w Biuletynie Informacji 
Publicznej pod adresem: www.bip.izabelin.pl w zakładce „dokumenty”- „za-
gospodarowanie przestrzenne”;
2) w siedzibie organu, Urząd Gminy Izabelin, Referat Architektury i  Planowa-
nia Przestrzennego, pok. Nr 1 w godzinach pracy urzędu.          

Wójt Gminy Izabelin 
/-/ Witold Malarowski

GPA.6722.4.1.2018.AI  
 

 Izabelin, dnia 08 lutego 2018 r.

OGŁOSZENIE/
OBWIESZCZENIE

   
Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie art. 
43 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-

nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. Z 2017 poz. 1405 z późn. zm.) niniejszym infor-
muje o przyjęciu przez Radę Gminy Izabelin Uchwały 
Nr XXXIV/299/18  z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego wsi Mościska, Etap IV, 
część A1.
   Przyjęty dokument obejmuje działkę Nr 79/4, po-
łożoną we wsi Mościska, przy ul. Chabrowej. Działka 
stanowi własność gminy Izabelin. Celem przeprowa-
dzonej procedury planistycznej było umożliwienie 
przeprowadzenia inwestycji gminnej, polegającej na 
zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku 
usługowego na budynek mieszkaniowy i zwiększenie 
w ten sposób gminnego zasobu mieszkaniowego.
   Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania 
się z treścią przyjętego dokumentu oraz uzasadnie-
niem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowa-
niem, o którym mowa w art. 55 ust. 3ustawy z dnia 
3 października 2008r.o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. Z 2017 poz. 1405 z późn. zm.):
1) na stronie internetowej Urzędu Gminy Izabelin 
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: 
www.bip.izabelin.pl w zakładce „dokumenty”- „zago-
spodarowanie przestrzenne”;
2) w siedzibie organu, Urząd Gminy Izabelin, Referat 
Architektury i  Planowania Przestrzennego, pok. Nr 1 
w godzinach pracy urzędu.          

Wójt Gminy Izabelin 
/-/ Witold Malarowski     

NOWY SPECJALISTYCZNY SAMOCHÓD    W „MOKRYCH ŁĄKACH”

W dniu 08.03.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. 

podpisała umowę na dostawę specjalistycznego samocho-
du (ssąco-płuczącego) do hydrodynamicznego czyszczenia 
kanalizacji grawitacyjnej, o wartości 1.470.000,00 zł brutto. 

Dostawcą samochodu jest firma  Pojazdy Komunalne Tymborowscy 
Sp. z o.o. Zakup samochodu jest współfinansowany przez Unię Euro-
pejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” .

W podpisaniu ww. umowy uczestniczyli: Prezes Zarządu Pojazdów 
Komunalnych Tymborowscy Sp. z o.o. Piotr Tymborowski oraz Człon-
kowie Zarządu GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. dr Piotr Rudzki 
i Marcin Sobczak.

Zapchane i niedrożne rury kanalizacji sanitarnej stanowią istotny 
problem każdej spółki wodociągowej. Dzięki unijnemu projektowi 
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PAMIĘTAJ - POSIADANIE PSA TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ!!!
1. TRZYMAJ PSA NA SMYCZY
Właściciel zwierzęcia powinien utrzymywać swojego pupila w taki 
sposób, aby nie powodować uciążliwości i zagrożenia dla ludzi i in-
nych zwierząt. Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kon-
troli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela 
lub opiekuna, z wyjątkiem terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest 
ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście (art. 10 a ust. 
3, 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  t. j. Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1840 ). Nie zachowywanie zwykłych lub nakaza-
nych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze 
grzywny do 250 złotych albo karze nagany 

(art. 77  ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń t. j. Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.). Bardziej restrykcyjne kryteria dotyczą 
tzw. ras niebezpiecznych.

2. POSPRZĄTAJ PO SWOIM PUPILU!
Zanieczyszczenia pozostawione przez zwierzęta w miejscach uży-
teczności publicznej, a w szczególności: drogach, chodnikach, pla-
cach, terenach zielonych itp. muszą być niezwłocznie usunięte. Za 
nieuprzątnięcie nieczystości po psie grozi mandat w wysokości do 
500 zł. lub kara nagany (art. 145 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Ko-
deks wykroczeń t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.).

3. WYKONUJ SZCZEPIENIA PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE
Właścicielu zaszczep szczeniaka przeciwko wściekliźnie w terminie 
30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia.  Wykonuj 
szczepienia regularnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostat-
niego szczepienia. (art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt t. j. Dz. 
U. z 2017r. poz. 1855 ze zm.).

4. UTRZYMUJ PSA W GODNYCH WARUNKACH
Zapewnij pupilowi pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upa-
łami i opadami atmosferycznymi, odpowiednią karmę i wodę pitną. 
Zabrania się utrzymywania psa na uwięzi krótszej niż 3 m, dłużej 
niż 12 godzin w ciągu doby (art. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 ).

5. PRZECIWDZIAŁAJ BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
Sterylizując i kastrując psy i koty możesz oszczędzić cierpienia dzie-
siątkom nowych (niechcianych) istnień, których los nie zawsze jest 
szczęśliwy. Znakując pupila (np. poprzez czipowanie, obrożę z adre-

satką) umożliwiasz identyfikację jego właściciela i szybszy powrót 
czworonoga do domu. Nie kupuj zwierząt od pseudohodowców. Kun-
delki lub tzw. rasowe psy bez rodowodu mogą być jedynie oddawa-
ne za darmo. Tylko psy rasowe (posiadające rodowód), pochodzące 
z zarejestrowanej hodowli mogą być legalnie sprzedawane (art. 10 
a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt t. j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1840 ).

6. UZYSKAJ ZEZWOLENIE NA UTRZYMYWANIE 
I HODOWLĘ PSÓW RASY AGRESYWNEJ
Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy agresywnej (z ro-
dowodem) wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego przez wójta. 
Rasy psów uznawanych za agresywne: amerykański pit bull terier, 
pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, 
dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, 
rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, 
owczarek kaukaski (art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie zwierząt t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 ).

Referat Ochrony Środowiska

NOWY SPECJALISTYCZNY SAMOCHÓD    W „MOKRYCH ŁĄKACH”
„Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez 
uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin 
nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka 
wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona śro-
dowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”, możliwe było nabycie nowe-
go pojazdu. W czwartek 08 marca 2018 w siedzibie GPWiK Izabelin 
„Mokre Łąki” Sp. z o.o. podpisano umowę z kielecką spółką Pojazdy 
Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o. na dostawę samochodu typu 
ssąco-płuczący do udrażniania i konserwacji kanalizacji sanitarnej. 
Planowany termin dostawy to w czerwiec br. 

Dzięki tak nowoczesnemu sprzętowi mieszkańcy będą mieli spraw-
niej, szybciej i w sposób przyjazny dla środowiska udrażnianą kana-
lizację. Samochód będzie również wyposażony w dwa zwijadła hory-
zontalne na zbiorniku obok siebie z możliwością prowadzenia dwóch 

węży jednocześnie. Dodatkowym wyposażeniem pojazdu specjalne-
go w ramach niniejszego zakupu będzie również dostawa komplet-
nego systemu do teleinspekcji kanałów sanitarnych zamontowana na 
samochodzie specjalistycznym ssąco – płuczącym.

Zakup samochodu to doskonały przykład, jak nowoczesna technika, 
postęp technologiczny, służą mieszkańcom, pozwalają oszczędzać 
kieszeń i środowisko. I jeszcze jedno. Istotną część kłopotów z za-
pchaną kanalizacją można by uniknąć, gdyby użytkownicy dbali, by 
różne przypadkowe rzeczy nie dostawały się do toalet. Mokre chus-
teczki, patyczki higieniczne, odpadki z kuchni, utrudnia spływ ście-
ków, często zatyka rury i psuje urządzenia w oczyszczalni ścieków. 
Pamiętajmy, iż do muszli klozetowej poza papierem toaletowym nie 
powinno być wrzucane nic więcej.

dr Piotr Rudzki - Członek Zarządu GPWiK „Mokre Łąki”
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wystawy

11 kwietnia 2018 godz. 8.00
Filharmonia Narodowa dzieciom
Sacrum i profanum - dla młodzieży
Od baśni do baśni - dla dzieci
Koncert dla uczniów SP w Izabelinie
Centrum Kultury Izabelin

14 kwietnia 2018 godz. 10.00
Wspólne śpiewanie
Zajęcia wokalne dla tych, co lubią śpiewać
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

13 – 15  kwietnia 2018 
Mazowiecki Festiwal Piosenki – 
Izabelin 2018
Centrum Kultury Izabelin

15 kwietnia 2018 godz. 16.00
Koncert Finałowy
Mazowieckiego Festiwalu Piosenki – 
Izabelin 2018
Wystąpią laureaci Festiwalu
O godz. 18.30 wystąpi 
Gwiazda Festiwalu 
– Katarzyna Dereń
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny 

22 kwietnia 2018 godz. 12.00
Fame - przedstawienie muzyczne 
dla młodzieży
w wykonaniu Pracowni Tańca i Muzyki 

Pałacu Młodzieży w Warszawie
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

22 kwietnia 2018 godz. 16.00
Alicja w krainie musicali - przedstawienie muzyczne 
dla dzieci
w wykonaniu Pracowni Tańca i Muzyki 
Pałacu Młodzieży w Warszawie
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

28 kwietnia 2018 godz. 10.00
Wspólne śpiewanie
Zajęcia wokalne dla tych, co lubią śpiewać
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

28 kwietnia 2018 godz. 18.00
Koncert Alpha Zero i Extelsiore
Centrum Kultury Izabelin, wstęp 10 zł

muzyka literatura

zajęcia cykliczne dla dzieci

20 kwietnia 2018 godz. 17.30
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
„Zielone migdały, czyli po co światu Kurdowie” 
Pawła Smoleńskiego
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie

25 kwietnia 2018 godz. 16.00
Spotkanie z cyklu Czytamy Dzieciom.  
„Czy ktoś widział zajączka?” Przemysława 
Wechterowicza
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie

teatr
24 marca 2018 godz. 11.00
Wielkanoc w mazowieckiej chacie
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

7 kwietnia 2018 godz. 12.00
Bajka o dobrym wilku
W wykonaniu Teatru Bliżej Nieba
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

8 kwietnia 2018 godz. 18.00
Mężczyzna idealny 
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 70 zł i 60 zł

5 marca 2018 - 30 maja 2018 
Wystawa prac malarskich 
Marii Woithofer
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie

11-28 kwietnia 2018
Wystawa prac malarskich pracowni artystycznej CKI
hol wystawienniczy Centrum Kultury Izabelin

13 kwietnia 2018 godz.  19.00
Wernisaż wystawy prac malarskich 
pracowni artystycznej CKI
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

inne
7 kwietnia 2018 godz. 17.00
uroczystość nadania honorowego tytułu 
Izabelińczyka Roku 2017 
wystąpią: Marta Wilk (śpiew) i Marcin Janiszewski (fortepian)
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolnu

21 kwietnia 2018 godz. 10.00-14.00
Wyprzedaż garażowa Centrum Kultury Izabelin
Wystawcy – opłata 10 zł, kupujący - wstęp wolny

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

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

28 kwietnia 2018 godz. 12.00
Warsztaty bębniarskie
Centrum Kultury Izabelin, 
bilety: 20 zł

UTW
9 kwietnia godz. 10.00
NOWE TECHNOLOGIE
Z nowymi technologiami za pan brat
mgr inż. Jarosław Pluta
Centrum Kultury Izabelin 

16 kwietnia 2018 godz. 10.00 
NOWE TECHNOLOGIE 
Smartfon w życiu codziennym
mgr inż. Jarosław Pluta
Centrum Kultury Izabelin 

Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY
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FILMY DLA DZIECI

7 kwietnia 2018  godz. 11.00 
Owce w sieci odc. 5 Dziewięćdziesiąt dziewięć
film edukacyjny, reż. J. Baran, 3 min
Baranek Shaun 
reż. M. Burton, R. Starzak, od 7 lat, ok. 81 min

14 kwietnia 2018  godz. 11.00 
Owce w sieci odc. 6 zemsta
film edukacyjny, reż. J. Baran, 3 min
Spotkanie z Mami Fatale odc. 6 – 10
reż. M. Wasilewski, od 5 lat, ok. 45 min

21 kwietnia 2018  godz. 11.00 
Owce w sieci odc. 7 Bekanie
Film edukacyjny, reż. J. Baran, 3 min
Trzech zbójców reż.  H. Freitag, od 7 lat, 75 min

28 kwietnia 2018  godz. 11.00 
Owce w sieci odc. 8 Papla
Film edukacyjny, reż. J. Baran, 3 min
Agatka odcinki 1 – 5
reż.  A. P. Morawski, od 5 lat, ok. 50 min

FILMY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

3 kwietnia 2018  godz. 18.00 
Ubu Król
reż. P. Szulkin, od 16 lat, 95 min

6 kwietnia 2018  godz. 18.00 
Słodkich snów reż. M. Balaguero, od 16 lat, 97 min

7 kwietnia 2018  godz. 16.00 
Szatan z siódmej klasy
reż. M. Kaniewska-Forbert, od 7 lat, ok. 106 min

10 kwietnia 2018  godz. 18.00
Wszyscy albo nikt reż. Kheiron, od 12 lat, 97 min

13 kwietnia 2018  godz. 18.00 
Porady na zdrady reż. R. Zatorski, od 12 lat, 96 min

14 kwietnia 2018  godz. 16.00 
Zjazd absolwentów reż. A. Odell, od 16 lat, 96 min

17 kwietnia 2018  godz. 18.00 
Sztuka kochania 
reż. M. Sadowska, od 16 lat, 115 min

20 kwietnia 2018  godz. 18.00 
Jackie reż. N. Oppenheim, od 12 lat, 95 min

Kino za Rogiem

20 kwietnia 2018  godz. 16.00 
Biały bóg reż. K. Mundruczo, od 16 lat, 120 min

24 kwietnia 2018  godz. 18.00 
Żyć nie umierać  reż. M. Migas, od 16 lat, 81 min

27 kwietnia 2018  godz. 18.00 
O-bi, o-ba. Koniec cywilizacji 
reż. P. Szulkin, od 16 lat, 85 min

28 kwietnia 2018  godz. 16.00 
Porady na zdrady reż. R. Zatorski, od 12 lat, 96 min 

19 kwietnia 2018 godz.10.45  
PODRÓŻE 
Pekin Beata Artymowska
Spotkanie przy kasach Zamku Królewskiego

23 kwietnia 2018 godz. 10.00
Mumie, papirusy i piramidy Krzysztof Dworczyk
Centrum Kultury Izabelin 

NIEZWYKŁE BUDOWLE  
Tadż Mahal- miłość zaklęta w marmurze  
Felicja Bilska
Centrum Kultury Izabelin

30 kwietnia 2018 godz.10.00
Wędrujące pomniki warszawskie 
Beata Tyszkiewicz – przewodnik warszawski
Centrum Kultury Izabelin 

Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY

Zapisy do nowo otwartej
klasy wokalistyki!

Aleksandry Utrackiej Skoczeń

www.aleksandraskoczen.pl

ćwiczenia oparte o naturalną i bezpieczną dla krtani 
metodę Bel Canto oraz inne, najnowsze metody pracy nad głosem
• nauka dykcji oraz praca nad oddechem
• zwiększenie skali głosu
• swobodne przechodzenie od dźwięków niskich do wysokich (mix).
Raz w miesiącu każdy z uczniów, będzie miał zajęcia na profesjonalnej scenie 
Centrum Kultury Izabelin, gdzie będziemy pracowali z mikrofonem 
oraz obywali się ze sceną.

zajęcia indywidualne 
w soboty od godz. 9.00

Centrum Kultury
Izabelin

zapisy i szczegółowe
informacje 

w sekretariacie
22 752 68 00

nauka 
śpiewu

Kapituła Odznaczenia Honorowego

 Izabelińczyk Roku
pod przewodnictwem Wójta Gminy Izabelin 

zaprasza na uroczystość

nadania tytułu honorowego 

Izabelińczyk 
Roku 2017 

i wręczenia buławy

w części artystycznej wystąpi: Marta Wilk

7 kwietnia 2018 godz. 17.00
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny
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GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA 
I AKROBATYKA W CKI

 SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA
Od 2 marca br. zajęcia z akrobatyki i gimnastyki artystycznej 
w Centrum Kultury Izabelin prowadzi Marzena Dąbrowska.
Zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat na zajęcia gimnastyki 

artystycznej w soboty w godz. 15.30-16.30 

Są jeszcze wolne miejsca!

Nowa grupa akrobatyki będzie miała 
zajęcia w soboty 

w godz. 16.30-17.30.
Zapisy i opłaty za zajęcia 

w sekretariacie CKI
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Nazywam się 
Anna Wiśniewska, 

mam 49 lat i jestem 
samotną matką dwóch 
chłopców. 10 lat temu 

zachorowałam na nowotwór złośliwy mózgu, 
nieoperacyjny. Po 9 latach miałam przerzut na 
móżdżek, który w 2016 roku był operowany. 

W wyniku operacji została uszkodzona funkcja 
chodzenia. To spowodowało, że nie jestem 

samodzielna, a uzależniona od osób trzecich. 
Potrzebuję środków na rehabilitację i sprzęt do 
rehabilitacji. Dlatego zwracam się do Państwa 
z prośbą o przekazanie 1% swojego podatku. 

Jestem podopieczną fundacji Avalon.
Anna Wiśniewska   KRS 5794  

Nr konta: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

Nie lubisz sprzątać?  Brakuje Ci czasu i siły ? 

Zrobimy to za Ciebie! 
Sprzątanie powierzchni mieszkaniowych i biur.

Mycie okien.
Pranie dywanów.

Grabienie liści.
Sprzątanie S.O.S. – krótki termin realizacji.

Współpraca jednorazowa lub cykliczna. 

Zniżki dla emerytów. Rabat dla stałych klientów. 

Kontakt:
KatarzynaBuczkowska

510213026

KARTY HISTORIIREKLAMY
Elastyczny Fitness
zdrowy kręgosłup

W każdy czwartek od 1 lutego do 29 marca zapraszamy 
na bezpłatne godzinne zajęcia Elastyczny Fitness – Zdrowy 
Kręgosłup. Godzina 19:30. Obowiązuje strój sportowy, ćwi-
czymy 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 bez-
pośrednio do auli (od strony sklepu spożywczego). Zajęcia 
są finansowane z Budżetu Sołeckiego wsi Laski na rok 2018. 

Sołtys i Rada Sołecka wsi Laski

INTERWENCJE 
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

w Gminie Izabelin w lutym 2018 r.

W lutym br. straże pożarne uczestniczyły w siedmiu zdarzeniach, 
w tym cztery razy przy małych pożarach i trzech miejscowych 

zagrożeniach. Szóstego lutego w późnych godzinach wieczornych, 
w Hornówku przy ul. Sosnowej w budynku mieszkalnym, paliły się 
sadze w przewodzie kominowym. Można przypuszczać, że właści-
ciel budynku nie dopilnował obowiązku okresowego czyszczenia 
komina, co stanowi wykroczenie w świetle art. 82 ust.1 kodeksu 
wykroczeń. Trzynastego lutego br. strażacy z OSP w Laskach ga-
sili pożar samochodu osobowego w Mościskach przy ul. Estrady. 
Szesnastego lutego br. w Truskawiu przy ul. Lipkowskiej w budyn-
ku mieszkalnym paliły się kable elektryczne przy liczniku. Ponadto 
usunięto zagrożenia polegające na usunięciu uszkodzonych drzew 
w Laskach przy ul. Brzozowej, w Izabelinie B przy ul. Bohaterów 
Kampinosu oraz w Izabelinie C przy ul. Sierakowskiej. Zima się 
jeszcze nie skończyła, apelujemy o zachowanie ostrożności przy 
urządzeniach grzewczych na paliwo stałe, gazowe i elektryczne.

płk mgr inż. Edward Gierski

Nie lubisz sprzątać? Brakuje Ci czasu i siły?

Zrobimy to za Ciebie!
Sprzątanie powierzchni mieszkaniowych i biur.

Mycie okien.
Pranie dywanów.
Grabienie liści.

Sprzątanie S.O.S. - krótki termin realizacji.

Współpraca jednorazowa lub cykliczna.

Zniżki dla emerytów. Rabat dla stałych klientów.

kontakt:

Katarzyna 

Buczkowska

510 213 026
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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
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KARTY HISTORIIREKLAMY

Nowy numer centrali telefonicznej CENTRUM KULTURY IZABELIN: 22 752 68 00
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8 KWIETNIA 2018 
g. 18.00

bilety: 70 zł i 60 zł
Centrum Kultury Izabelin

Obsada:
UWAGA! 

ZMIENIONY TERMIN

Koncert Finałowy
15 kwietnia 2018 r. godz. 16:00
Centrum Kultury Izabelin

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

VII MAZOWIECKI FESTIWAL PIOSENKI

Gwiazda koncertu: Katarzyna Dereń !!

Centrum Kultury Izabelin oraz Fundacja Młodzi Artyści
zapraszają na

Marszałek
Województwa
Mazowieckiego

Patronat medialny:Sponsorzy:Organizatorzy: Patronat honorowy:

ANAT GOV

występują:
Dorota Landowska
Andrzej Mastalerz

przekład: 
Agnieszka Olek

adaptacja, reżyseria, 
opracowanie muzyczne: 
Marek Pasieczny
scenografia i kostiumy: 
Joanna Macha

18 maja 2018
g. 20.00

Centrum Kultury Izabelin
bilety: 30  zł i 40 zł

 bilety dostępne w  sekretariacie CKI oraz na:


