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KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W IZABELINIE ZAKOŃCZONY

Z przyjemnością informujemy 
Mieszkańców i uczniów szko-

ły Podstawowej w Izabelinie, że 
w wyniku przeprowadzonego postę-
powania konkursowego na stanowi-
sko  Dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. płk Stanisława Królickiego 
w Izabelinie, Komisja Konkursowa 
wyłoniła p. mgr Anitę Fieducik. 
Pani Anita Fieducik od 16 lat jest 
związana z naszą izabelińską szko-
łą, przy czym od 11 lat w roli jej 
wicedyrektora istotnie przyczyniając 
się do osiągnięć naszej placówki.

Serdecznie gratulujemy  wygrania 
konkursu, życzymy zapału i sił do pracy oraz satysfakcji z realizacji zawodowych 
zamierzeń.

Grażyna Zielińska                                                 Witold Malarowski              
Przewodnicząca Rady Gminy                           Wójt Gminy Izabelin

ZŁÓŻ WNIOSEK 
I ODDAJ AZBEST ZA DARMO 

Ruszył nabór wniosków na odbiór i unieszkodliwia-
nie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 

w 2018 r.

Mieszkańcy gminy, którzy mają na swojej posesji ze-
składowane odpady niebezpieczne zawierające azbest, 

mogą składać w Urzędzie Gminy wnioski o sfinansowanie od-
bioru (pakowanie i załadunek), transportu i utylizacji (uniesz-
kodliwiania) tychże odpadów.

Wnioski, które wpłyną do Urzędu są weryfikowane, a po we-
ryfikacji przekazywane do realizacji firmie wyłonionej zgodnie 
z ustawą PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Gmina nie finansuje demontażu pokryć dachowych.

W 2017 r. w ramach prowadzonej akcji na koszt gminy 
unieszkodliwiono 59 ton odpadów niebezpiecznych zawiera-
jących azbest.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu 
Ochrony Środowiska, Urząd Gminy Izabelin, pokój nr 3 w go-
dzinach: pon. 9.00-18.00, wt.- pt. 8.00 - 16.00.
tel. (22) 722-89-31.

Agnieszka Czarnecka
Referat Ochrony Środowiska - Urząd Gminy Izabelin

Pierwsza strefa biletowa ZTM 
czy Warszawa+ 

Szanowni Mieszkańcy! 

W dniu 28 marca 2018 r. dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Wie-
sław Witek wespół z wiceprezydent m. st. Warszawy Renatą Kaznowską 
przedstawili zmodyfikowany program dopłat gmin do biletów w strefie 1+2  
aglomeracji warszawskiej pod nazwą „Warszawa+”. W myśl założeń tego 
programu gminy podwarszawskie mogłyby przyjąć jeden z 3 progów do-
płat do biletów. W przypadku biletu normalnego 30-dniowego na strefy 
1+2 - kosztującego obecnie 180zł - dopłaty gmin w zależności od wybra-
nego progu – mogłyby wynieść 14zł (Próg 1), 30zł (Próg 2) lub 60 zł (Próg 
3), a koszt pasażera odpowiednio: 166 zł, 150 zł i 120 zł. Mając na uwadze, 
że bilet 30-dniowy w 1 strefie kosztuje 110 zł, różnica kosztu dla pasażera 
spada z obecnych 63,6% do jedynie …9%. Dopłaty przewidziane są także 
do biletów ulgowych w proporcjonalnej wysokości.

Aktualnie prowadzona jest przez UGI w kooperacji z ZTM analiza przedstawionej zmodyfikowanej formuły dopłat w ramach programu „Warsza-
wa +” . W dniu 24 kwietnia o godz. 19.00 w Sali Widowiskowej Centrum Kultury Izabelin odbędzie się otwarte posiedzenie Komisji 
gospodarczo-finansowej Rady Gminy Izabelin, przedmiotem którego będzie prezentacja zidentyfikowanych aspektów i kosztów poszczególnych 
rozwiązań w zakresie biletów oraz kwestia zajęcia przez Radę Gminy Izabelin stanowiska wobec przedłożonej przez ZTM zmodyfikowanej wersji 
programu Warszawa+ bądź decyzja o kontynuowaniu starań wejścia do I strefy biletowej. Naszym celem jest wybór najlepszego rozwiąza-
nia w zakresie biletów dla Mieszkańców i Gminy Izabelin. W spotkaniu oprócz radnych i władz gminy weźmie udział przedstawiciel Zarządu 
Transportu Miejskiego z Warszawy. Wraz z Przewodniczącym Komisji Gospodarczo-Finansowej Tomaszem Urbańskim serdecznie zapraszamy 
wszystkich Mieszkańców zainteresowanych tematem transportu zbiorowego i biletów do wzięcia udziału w tym otwartym posiedzeniu.

Ryszard Haczek, Zastępca Wójta Gminy Izabelin

ZAPRASZAMY NA DYSKUSJĘ Z RADNYMI W SPRAWIE BILETÓW AUTOBUSOWYCH ZTM
24 KWIETNIA GODZ. 19.00 - SALA KONCERTOWA CKI

CROSSBOOKING czyli wymień się książkami
Przynieś do Centrum Kultury Izabelin używane książki i weź z półki coś dla siebie. 

Nowy kącik crossbookingowy znajduje się przy kawiarni Art Cafe na parterze budynku.
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Z początkiem marca zostały wznowione prace w ramach inwestycji pn. 
Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie 

Izabelin, której wykonawcą jest konsorcjum firm: GRANAR Sp. z o.o. (Lider), 
INVEST AG Sp. z o.o. oraz  ZRD Sp. z o.o. W dniu 9 kwietnia zakończona zo-
stała budowa centralnego odcinka drogi na terenie Izabelina C. Przewidywany 
termin zakończenia prac i odbioru technicznego całości zadania to 30 czerwca 
2018 r. Projekt obejmuje swoim zakresem:

• udowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu ulicy 
3 Maja (od Mościsk do Truskawia) i Sierakowskiej, o łącznej długości 5 653 m,

• przebudowę istniejących chodników na ciągi pieszo-rowerowe,

• budowę parkingu dla rowerów w miejscu przesiadkowym do komunikacji 
miejskiej, w Mościskach, przy skrzyżowaniu ul. Estrady i ul. 3 Maja,

• montaż elementów infrastruktury rowerowej, takich jak: stojaki, podpórki 
rowerowe, miejsca obsługi rowerzystów, różnica poziomów,

• budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego.

Trasa drogi rowerowej na ul. 3 Maja przebiegać będzie od skrzyżowania z ul. 
Estrady w Mościskach do starej pętli w Truskawiu. Na wysokości przejścia 
dla pieszych przy ul. Partyzantów w Laskach dowiąże się ona do istniejącego 
ciągu pieszo-rowerowego kończącego się przy ul. Tetmajera. Droga rowerowa 
wzdłuż ul. Sierakowskiej będzie przebiegać od ul. 3 Maja do ul. Chodkiewicza. 

Równocześnie z inwestycją przeprowadzona zostanie przebudowa ul. 3 Maja 
na odcinku od ronda do skrzyżowania z ul. Partyzantów w Laskach, która 
w połowie finansowana będzie przez Powiat Warszawski Zachodni. Ze wzglę-
du na rosnące w iście szalonym tempie ceny kruszyw, wykonawca zabezpie-
czył się kupując materiał na wspomnianą przebudowę drogi i składuje go 
– w postaci dość wysokich hałd - na prywatnej działce w Laskach.

Projekt pn. Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
w gminie Izabelin uzyskał dofinansowanie w ramach programu Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego 2014–2020. Całkowita kwota dofinansowania wyno-
si 4 199 999,32 zł.

Dominika Glonek, Inspektor ds. inwestycji

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NABIERA TEMPA

PROJEKTOWANY UKŁAD ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W GMINIE IZABELIN
trasa projektowanej ścieżki rowerowej
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W sobotni wieczór 7 kwietnia br. w Centrum Kultury Izabelin 
odbyła się uroczystość nadania Honorowego Tytułu Izabeliń-

czyka Roku 2017. Wszystko rozpoczęło się koncertem muzyki fil-
mowej w wykonaniu pianistki Bożeny Sitek. Artystka zagrała utwo-
ry polskich i zagranicznych kompozytorów m.in. Wojciecha Kilara 
czy Enrico Morricone. Były kompozycje z Nocy i dni, Polskich dróg, 
Ojca Chrzestnego, Zmierzchu i wielu innych. Następnie pogodynka 
Malwina Żuchniewicz, która prowadziła imprezę na scenę popro-
siła Wójta Gminy Izabelin Witolda Malarowskiego, który przywitał 
gości i honorowego Izabelińczyka Roku 2017. Honorowe wyróżnie-
nie gminy Izabelin jest przyznawane od 2003 roku osobom, któ-
re szczególnie zasłużyły się w służbie dla naszej małej ojczyzny. 
W tym roku kapituła pod przewodnictwem Witolda Malarowskiego 
wybrała Stanisława Zawislińskiego. A kim jest wyróżniony? 
Dziennikarz, pisarz, wydawca, dokumentalista, animator kultury, 
pedagog. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
UW. Autor kilkuset wywiadów ze znanymi artystami oraz kilkuna-
stu książek popularyzatorskich o wybitnych ludziach polskiego kina 
– m.in. o Krzysztofie Zanussim, Jerzym Kawalerowiczu, Agnieszce 
Holland, Allanie Starskim, Bogusławie Lindzie, Zbigniewie Zama-
chowskim, Jerzym Hoffmanie, Januszu Zaorskim oraz tomu rozmów 
z humanistami pt.„Trudne, łatwe czasy”. Biograf Krzysztofa Kieślow-
skiego. Od 1994 roku szef wydawnictwa rodzinnego „Skorpion”. 
Wydawca ponad stu i redaktor ponad pięćdziesięciu książek i albu-
mów, głównie o tematyce kulturalnej i filmowej. Laureat m.in. War-
szawskiej Premiery Literackiej za książkę Kieślowski- ważne, żeby 
iść, nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej za książki o twórcy 
filmowego „Dekalogu” (m.in. Kieślowski. Życie po życiu. Pamięć.) 
oraz „Złotego Exlibrisu za album „Fabryka snów” (2014). Współ-
twórca kilkunastu wystaw biograficznych. Współpracował przy re-
alizacji dziesięciu filmów dokumentalnych - jako ich pomysłodawca, 
scenarzysta i współreżyser (m.in. Żyłem 17 razy, Tala od różańca, 
Rozmowy istotne – Zanussi, Między prawdą a wyobraźnią – opo-
wieści twórców „polskiej szkoły filmowej”,; Still Alive – opowieść 
o Krzysztofie Kieślowskim , Najważniejszy). Inicjator i współtwórca 
festiwalu Natura Kultura Media im. Ryszarda Kapuścińskiego. Wy-
kładowca dziennikarstwa multimedialnego na Uniwersytecie War-

STANISŁAW ZAWIŚLIŃSKI ZOSTAŁ IZABELIŃCZYKIEM ROKU 2017

szawskim. Od 2013 roku Prezes Fundacji Centrum Badań i Edukacji 
im. Ryszarda Kapuścińskiego. Członek Polskiej Akademii Filmowej 
i Stowarzyszenia Filmowców Polskich. 
Kiedy na scenie pojawili się członkowie kapituły i Stanisław Zawi-
śliński, Wójt wręczył nowemu Izabelińczykowi buławę z głową łosia 
i bukiet czerwonych róż. Były serdeczne podziękowania i gratulacje. 
Pan Stanisław, jak to człowiek słowa, mówił z ogromną swadą i hu-
morem. Nie obyło się bez wspólnego zdjęcia na scenie wszystkich 
(żyjących) dotychczasowych Honorowych Izabelińczyków. A potem 
powróciliśmy do muzyki. Podziwialiśmy występy Patrycji Modlińskiej 
i Marty Wilk. Następnię wszyscy zostali zaproszeni na jubileuszowy 
tort. W uroczystości uczestniczyły władze gminy, członkowie Ka-
pituły, starosta PWZ Jan Żychliński, znajomi i przyjaciele jubilata: 
reż. Krzysztof Zanussi, operator Jacek Petrycki, Maria Kieślowska, 
Alicja Kapuścińska, prof. Marek Jabłonowski UW) i prof. Wawrzyniec 
Konarski (Vistula), dr Sławomir Rogowski red. Mirosław Ikonowicz, 
studenci dziennikarstwa UW i współpracownicy z Fundacji im. Ka-
puścińskiego oraz mieszkańcy naszej gminy.

Iwona Mazurek, fot. Grzegorz Nowicki

WYRÓŻNIAJĄC MNIE, WSKAZANO NA KULTURĘ
Ze Stanisławem Zawiślińskim – Izabelińczykiem Roku 2017 – 

rozmawiała Iwona Mazurek

Panie Stanisławie, w kwietniu otrzymał Pan największe wyróżnienie w naszej gminie, hono-
rowy tytuł Izabelińczyka Roku 2017. Jak się Pan z tym czuje?
Cieszę się. To dla mnie zaszczyt. Jestem rad, że wyróżniając mnie wskazano też na kulturę. 
A kultura to dla mnie bardzo ważny, choć w Polsce często niedoceniany obszar. To sfera, która 
poszerza horyzonty, uwrażliwia na innych, buduje dialog, tworzy więzi społeczne i zamiast 
dzielić ludzi – łączy ich. Jestem aktywny na różnych polach kultury prawie pół wieku. Dlate-
go buława Izabelińczyka Roku cieszy mnie podwójnie i znaczy więcej niż dla innych Oscar. 
A może nawet jest cenniejsza od Oscara, ponieważ nie jest przyznawana w anonimowym gło-
sowaniu. Można się dowiedzieć, kto mnie uhonorował. Tym dziewięćdziesięciu mieszkańcom 
naszej gminy, którzy podpisali się pod wnioskiem o wyróżnienie mnie, w tym Kapitule, którą 
tworzą dotychczasowi Izabelińczycy Roku i wójtowi Witoldowi Malarowskiemu, raz jeszcze 
bardzo dziękuję.

W gminie Izabelin jest Pan autorem kilku cykli kulturalnych. Pozwolę sobie wspomnieć 
m.in. Izabelińskie Spotkania Filmowe czy najmłodsze Pana dziecko Festiwal Natura – Kul-
tura – Media im. Ryszarda Kapuścińskiego. Jest Pan mieszkańcem Hornówka, jak to jest 
pracować dla swoich?
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W Hornówku mieszkam od prawie 20 lat. Trochę czasu upłynęło 
zanim zżyłem się z nowym dla mnie otoczeniem i poczułem się 
w nim dobrze. Inicjatywy, o których Pani wspomina, mogły się urze-
czywistnić dlatego, że ponad 10 lat temu wybudowano w Izabelinie 
nowoczesne Centrum Kultury. Ma ono bogatą ofertę i bardzo po-
maga w integracji mieszkańców. Drzwi do niego otworzyła mi do-
skonale znająca miejscowe potrzeby i uwarunkowania oddana ani-
matorka kultury, Maryla Łukasińska. Również dzięki niej, wójtowi, 
życzliwym samorządowcom, dyrektorom Centrum Kultury i Kampi-
noskiego Parku Narodowego – Januszowi Marciniakowi i Mirosła-
wowi Markowskiemu, biznesmenom takim jak Bogusław Górka czy 
Leszek Skibiński, a także Państwu Elżbiecie i Krzysztofowi Zanussim 
i innym – wszystkich nie dam rady tu wymienić – mogłem reali-
zować rozmaite projekty. Udało się m.in. zorganizować warsztaty 
dziennikarskie dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, których 
efektem była książka „Kapuściński w Izabelinie”, przygotować kilka 
wydań gazet okolicznościowych „ Nowy Folder” traktujących o cie-
kawych postaciach i wydarzeniach w naszej gminie. No i największe 
przedsięwzięcie – Festiwal im. Kapuścińskiego – wielkiego reporte-
ra, który pięknie pisał, m.in. o Izabelińczykach. Trzecia edycja festi-
walu odbędzie się w październiku br. Patrząc zatem z perspektywy 
tego, co udało mi się we współpracy z aktywnymi mieszkańcami 
gminy dotychczas zrealizować, mogę mówić o satysfakcji i zadowo-
leniu. Dobrze się tu czuję. A że pojawiają się czasem przeszkody 
i trudności, to normalne – gdzie ich nie ma?

Dziennikarz, pisarz, autor i wydawca wielu książek, reżyser, sce-
narzysta, wykładowca akademicki na Wydziale Dziennikarstwa 
UW. W moim przekonaniu jest Pan człowiekiem absolutnie speł-
nionym. Czy istnieje jakaś dziedzina, w której chciałby Pan się 
jeszcze sprawdzić?
Oczywiście, chciałbym, ale nie wiem czy wystarczy na to czasu 
i życia. Wciąż staram się robić coś nowego. Ostatnio więcej niż 
kiedykolwiek przedtem fotografuję i zajmuje się projektami multi-
medialnymi. Planów mam wiele. 

Czy robiąc tak wiele, ma Pan czas dla rodziny i przyjaciół?
Kiedyś szalenie pochłaniała mnie praca dziennikarska, więc może 
poświęcałem rodzinie za mało czasu. Ale też wcale nie tak mało. 
A potem przy działalności wydawniczej pomagała i pomaga do dzi-
siaj żona – mój największy krytyk i zarazem najlepszy przyjaciel. 
Syna zabieraliśmy ze sobą wszędzie, gdzie się dało. Razem z nami 
uczestniczył w kulturze, sporcie, turystyce, życiu towarzyskim, od 
którego nigdy nie stroniliśmy i nie stronimy. Obdarował nas z syno-
wą wspaniałą, obecnie już 6-letnią wnuczką, więc teraz czas wolny 
najchętniej rezerwujemy dla niej. 

Czego można Panu życzyć?
Jeśli można – to zdrowia, dużo pracy i kreatywności, bo chciałbym 
nadal realizować w Izabelinie projekty kulturalne. Ucieszyłbym się, 
gdyby na terenie gminy i KPN niebawem powstała ścieżka tury-
styczna szlakiem Kapuścińskiego, a jeszcze w tym roku można było 
kontynuować Izabelińskie Spotkania Filmowe. 

fot. Grzegorz Nowicki

PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W GMINIE IZABELIN

Wszyscy wiemy, że człowiek jest istotą spo-
łeczną. Dla swego funkcjonowania – oprócz 

konieczności zaspokojenia potrzeb podstawowych 
– potrzebuje także miejsc, w których może spędzać 
swój wolny czas, spotykać się, nawiązywać kontakty 
i budować relacje z innymi członkami lokalnej spo-
łeczności oraz odczuwać pozytywne doznania este-
tyczne. Rodzi to potrzebę kształtowania przyjaznej, 
zrównoważonej i użytecznej przestrzeni publicznej, 
która staje się w dzisiejszej rzeczywistości jeszcze 
istotniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. 
Rosnące oczekiwania postindustrialnego społeczeństwa 
kształtują zupełnie odmienne podejście do uznawania prze-
strzeni publicznej jako przyjaznej mieszkańcom. Niegdyś, 
o tym czy dana przestrzeń publiczna jest przyjazna, czy 
nie, decydowały udogodnienia dla osób z niepełnosprawno-
ścią. Dziś to stanowczo za mało, a sama definicja miejsca, 
które można uznać za zrównoważone, otwarte i funkcjo-
nalne wciąż nie jest wyklarowana. Środkiem do osiągnię-
cia przyjaznych przestrzeni jest w chwili obecnej projek-
towanie przestrzeni publicznej przede wszystkim z myślą 
o mieszkańcach – pieszych jej użytkownikach – którzy chcą 
samotnie lub wspólnie z innymi spędzić wolny czas. Stąd 
w najciekawszych zrealizowanych rozwiązaniach więcej jest 
udogodnień dla pieszych, rośnie rola małej architektury, 
pojawia się więcej zieleni i otwartych, funkcjonalnych po-
wierzchni i przestrzeni cieszących oko. Ich najważniejszymi 
użytkownikami nie są jednak kierowcy, a przechodnie.
Dobrymi praktykami projektowania i kierunkami rozwoju 
przyjaznych przestrzeni publicznych są obecnie:

• Partycypacja społeczna – zaangażowanie lokalnej spo-
łeczności i potencjalnych „użytkowników” danej przestrzeni 
jest ważnym elementem w procesie tworzenia miejsc przy-
jaznych. 
• Otwartość i dostępność –przyjazne miejsce powinno 
być ogólnodostępne, dobrze skomunikowane z innymi czę-
ściami miasta i bezpłatne. Dodatkowo, najlepiej, aby prze-
strzeń i okolica zawierały wiele udogodnień dla pieszych, 
a także osób niepełnosprawnych, rodziców z dziećmi i osób 
starszych.
• Użyteczność – przestrzeń publiczna musi odpowiadać na 
różne potrzeby lokalnej społeczności i oferować konkretne 
rozwiązania, które np. ożywią ją, lub zmienią jej funkcję 
bądź charakter. Stąd dane obszary podzielone są często na 
strefy funkcjonalne ubogacone rozwiązaniami o zróżnicowa-
nym przeznaczeniu. W efekcie przyjazne miejsce zapewnia 
użytkownikom możliwość odpoczynku, rozrywki i np. aktyw-
ności fizycznej. Jeżeli dane udogodnienia przeznaczone są 
dla dzieci i młodzieży, przestrzeń dodatkowo oferuje edu-
kację. Zdarza się, że całość jest wyposażona w rozwiąza-
nia służące występom artystycznym, kiermaszom, a nawet 
targom.
• Bezpieczeństwo – cały obszar, jak i jego infrastruktura: 
siłownie plenerowe, boiska do różnych dyscyplin, a także 
strefy wypoczynku i inne miejsca mające służyć zbiorowym 
aktywnościom, muszą być maksymalnie wygodne i bez-
pieczne.
• Estetyka – przyjazna przestrzeń publiczna powinna być 
także wyrazista i atrakcyjna estetycznie. Plac z kwietnikami 
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połączonymi z miejscami do siedzenia i licznymi skwerami 
czy źródłami wody, jest przyjemny i zachęcający do skorzy-
stania.

Projektowanie i myślenie o przestrzeni odbieranej z per-
spektywy pieszego mieszkańca jest w dzisiejszej rzeczy-
wistości najważniejszym aspektem w aranżowaniu przy-
jaznych miejsc. Jeżeli uda się wspólnie z innymi zadbać 
o poprawę otoczenia, mieszkańcy będą postrzegać je jako 
„swoje” i staną się za nie współodpowiedzialni. A to oznacza 
przyspieszenie integracji lokalnej społeczności.

W ostatnich latach Gmina Izabelin – odczuwająca nadal 
bardzo silnie skutki wieloletniej peryferyzacji, która dopro-
wadziła do powstania dużej luki infrastrukturalnej – zreali-
zowała wiele przedsięwzięć te lukę zmniejszających, w tym 
tworzących przyjazną mieszkańcom przestrzeń publiczną.

Warto wymienić zwłaszcza te przedsięwzięcia służące po-
wstaniu czy zagospodarowaniu przestrzeni publicznej, które 
w szczególnie istotny sposób przyczyniły się do zaspokoje-
nia kluczowych potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich 
życia oraz sprzyjają nawiązywaniu i rozwijaniu relacji spo-
łecznych. Część z nich po prostu poprawiła estetykę niewiel-
kich, dotychczas nieco zaniedbanych, skwerków w gminie, 
inne umożliwiły zaspokojenie potrzeb i oczekiwań dotyczą-
cych jakości życia i form spędzania wolnego czasu. Za naj-
ciekawsze obiekty czy rozwiązania przyjaznej przestrzeni 
publicznej w gminie Izabelin powszechnie uznawane są:
• Centrum Kultury Izabelin – obchodzące w ubiegłym 
roku 10-lecie swego istnienia.

• Boisko wielofunkcyjne z funkcją lodowiska przy 
Szkole Podstawowej w Hornówku –  w 2014 roku wy-
budowane zostało całoroczne boisko wielofunkcyjne o zdej-
mowanej nawierzchni polipropylenowej. Ten nowoczesny 
obiekt sportowy umożliwia uprawianie takich dyscyplin 
sportowych: jak: koszykówka, siatkówka, a zimą łyżwiar-
stwo. Projekt został dofinansowany ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 kwotą nie-
mal 500 tys. zł.
• ORLIK 2012 w Laskach – w maju 2010 r. otwarto w La-
skach kompleks boisk sportowych, wybudowany w ramach 
rządowego programu „Moje boisko ORLIK 2012”. Gmina 
Izabelin, jako druga w powiecie, wzięła udział tym progra-
mie. ORLIK powstał przy boisku klubowym Ryś Laski przy 

ulicy Wieczorka 50 w Laskach. Wybudowany obiekt sporto-
wo-rekreacyjnego obejmuje: 
- boisko piłkarskie o wymiarach 34,6 m x 65,5 m z na-
wierzchnią z trawy syntetycznej,
- boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej 
o wymiarach 19.1 m x 32.1 m, z nawierzchnią poliureta-
nową, wykonaną na podbudowie dynamicznej. Inwestycja 
została dofinansowana przez Samorząd Województwa Ma-
zowieckiego kwotą 333 tys. zł. oraz Ministerstwo Sportu 
i Turystyki –  również kwotą 333 tys. zł.
• Hala sportowa przy dużej szkole w Izabelinie – 
wzniesiona w 1998 roku, dostępna dla mieszkańców naszej 
gminy codziennie w godzinach 18.00 – 22.00 oraz w week-
endy od 8.00 do 22.00.
• Budowa – wspólnie z Kampinoskim Parkiem Na-
rodowym – zbiornika retencyjnego „Mokre łąki” 
w 2007 r. – raj dla ptactwa wodnego, ryb i wędkarzy.
• Ciąg pieszy prowadzący do zalewu „Mokre Łąki” 
oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż Alei Dębów 
w Truskawiu – w ramach projektu wykonano dojście 
z przepuszczalną nawierzchnią z naturalnego kruszywa do 
zbiornika wodnego „Mokre Łąki”, siłowni plenerowej i bo-
iska. Zamontowano ławki i kosz na śmieci. Projekt został 
dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 kwotą ponad 21 tys. zł.
• Budowa placów zabaw i montaż urządzeń siłowni 
plenerowych w każdej miejscowości oraz przy szko-
le w Hornówku – realizowane i modernizowane głównie 
z funduszy sołeckich, służących aktywizacji i integracji 
mieszkańców.
• Realizowany obecnie projekt budowy dróg rowe-
rowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – obej-
muje ścieżki rowerowe i ciągów pieszo-rowerowych w cią-
gu ulicy 3 Maja (od Mościsk do Truskawia) i Sierakowskiej, 
o łącznej długości 5,65 km wraz budową parkingu dla ro-
werów w punkcie przesiadkowym do komunikacji miejskiej 
w Mościskach. Inwestycja powinna zakończyć się w wakacje 
2018 r. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 4,2 
mln zł, przy całkowitej wartości 5,25 mln zł. 
• Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretano-
wą przy placu zabaw przy ul. Zagłoby w Izabelinie B 
- wybudowane w latach 2016/2017.
• Boisko wielofunkcyjne w Mościskach – projekt reali-
zowany od października 2017 r. – przewidywany koszt 27 
tys. zł.
• Szlaki rowerowe, konne i piesze oraz liczne polany 
udostępniane mieszkańcom przez KPN.
• Ogrody i łąki –  wspólnie z Fundacją Sendzimira, miesz-
kańcami i w partnerstwie z Kampinoskim Parkiem Narodo-
wym realizujemy przedsięwzięcie „Moja Puszcza. Angażo-
wanie społeczności lokalnych w ochronę przyrody i krajo-
brazu Kampinoskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny”. 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020. 
W październiku 2017 r. powstał przy urzędzie gminy ogród 
deszczowy – na infiltrującym podłożu w niecce z geowłók-
niny posadzono nieinwazyjne rośliny rodzime. Całość jest 
zasilana deszczówką z rynien zamontowanych na budynku 
urzędu. W tworzeniu ogrody wzięli udział brali pracownicy 
gminy, KPN-u, Fundacji Sędzimira, a przede wszystkim liczni 
mieszkańcy gminy Izabelin. W ramach tego samego projek-
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tu, w kwietniu bieżącego roku przy Alei Pamięci, obok zbior-
nika Mokre Łąki, powstanie łąka kwietna, a miesiąc później 
ogród rodzimy przy ul. Rynkowej w Izabelinie C.
• Przyjazną dla wszystkich przestrzeń publiczną tworzą rów-
nież działania zagospodarowujące miejsca pamięci, pasy 
drogowe czy eksponujące dzieła artystyczne: 
- Zagospodarowanie terenu wokół miejsca pamięci 
narodowej (tzw. mogiły) w Hornówku - na terenie po-
łożonym przy skrzyżowaniu ulic ks. Kurowskiego i Lipkow-
skiej wykonano ozdobny murek w kształcie łuku, nasadzo-
no drzewa, krzewy oraz byliny wraz z trawami ozdobnymi. 
W środkowej części skweru powstał trawnik. Projekt został 
dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 kwotą prawie 25 tys. zł.
- Zagospodarowanie terenu wokół miejsca pamięci 
narodowej – pomnika w Truskawiu – wykonano nasa-
dzenia roślinne wokół pomnika w postaci zorganizowanych 
rabat bylinowych, przeprowadzono rewitalizację istnieją-
cych trawników, remont ławek, pielęgnację istniejących 
drzew oraz zabiegi oczyszczające istniejącą nawierzchnię 
wokół podstawy pomnika. Projekt został dofinansowany 
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 kwotą ponad 11,5 tys. zł.
- Zagospodarowanie w 2016 r. skwerku przy skrzy-
żowaniu ulic Krasińskiego i 3 Maja w Izabelinie C 
- Powstające każdego roku nowe chodniki, ustawia-
ne ławki i tablice informacyjne oraz ogłoszeniowe.

Bardzo obiecująco zapowiadają się najbliższe plany w za-
kresie rozwoju przestrzeni wspólnej dla mieszkańców gminy 
Izabelin, które obejmują:
• Park sportowo-rekreacyjny – w tym roku, dzięki 
wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020, powstanie pierwszy etap dużego parku rekre-
acyjno-sportowego, w pobliżu Szkoły Podstawowej przy ul. 
Wojska Polskiego w Hornówku. Wykonane zostaną: zestaw 
do ćwiczeń kalistenicznych i siłownia plenerowa. Uzyskane 
już dofinansowanie wyniesie ponad 76 tys. zł, a całkowity 
koszt wykonania to prawie 120 tys. zł.
• Budowa boiska sportowego wraz z 200-metrową 
bieżnią przy dużej szkole w Izabelinie – wniosek o do-
finansowanie zostanie złożony jeszcze przed końcem marca 
2018 r. w Ministerstwie Sportu. Ubiegamy się o dofinanso-
wanie kosztów budowy obiektu na poziomie 35%. Planowa-
ny całkowity koszt wykonania boiska i bieżni – 800 000 zł.
• Zagospodarowanie polany w Truskawiu, u wrót 
KPN – przedsięwzięcie uzyskało już dofinansowanie i bę-
dzie realizowane przez KPN.
• Otwarte Strefy Aktywności (OSA):
1. w styczniu 2018 r. złożone zostały 2 wnioski o pomoc fi-
nansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOW-
SZE 2018”: 
- modernizacja nawierzchni boiska sportowego 
i siłowni zewnętrznej w Sierakowie – obecnie ist-
niejące boisko do koszykówki i siatkówki ma ok. 30-letnią 
nawierzchnię z płyt chodnikowych. Istniejąca przy boisku 
siłownia zewnętrzna ma nawierzchnię gruntową. W ramach 
zadania przewidziane jest wykonanie nawierzchni poliureta-
nowej typu 2S na podbudowie mineralnej na boisku spor-
towym i siłowni zewnętrznej. Całość o powierzchni 187 m² 

znajdzie się na podbudowie z kruszywa, a obrzeża zostaną 
obsadzone. Koszt 51 tys. zł, wnioskowane dofinansowanie 
– 10 tys.
- budowa boiska sportowego dla dzieci i młodzieży 
w Mościskach - teren realizacji jest położony w Mości-
skach, przy placu zabaw. Zadanie przewiduje budowę bo-
iska do piłki nożnej o powierzchni ok. 2000 m², nawierzchni 
trawiastej, wraz z ogrodzeniem, piłkochwytami oraz bram-
kami i malowaniem linii. Koszt 35 tys. zł, wnioskowane do-
finansowanie – 10 tys.
2. W lutym 2018 r. złożony został w Ministerstwie Spor-
tu i Turystyki wniosek o dofinansowanie 3 Otwartych 
Stref Aktywności w gminie, w ramach PROGRAMU 
ROZWOJU MAŁEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKRE-
ACYJNEJ, z dofinansowaniem na poziomie 50%. Z uwagi na 
preferencyjny dla gmin uboższych system oceny wniosków, 
nie możemy być pewni uzyskania dofinansowania o które 
się ubiegamy. Niemal wszystkie projekty zostaną jednak 
zrealizowane w ograniczonym zakresie, nawet przy braku 
dofinansowania zewnętrznego. 
• Otwarte Strefy Aktywności Przy ul. Księcia Jeremiego 
w Izabelinie B oraz przy ul. ks. Wolffa w zaplanowane są 
w wariancie podstawowym, w skład którego wchodzą: 
- siłownia plenerowa, 6 urządzeń: prasa nożna, orbitrek, 
wyciąg górny + wyciskanie siedząc, motyl integracyjny, twi-
ster-steper, podciąg nóg;
- strefa relaksu (4 ławki, 2 kosze na śmieci, tablica infor-
macyjna z regulaminem, stojak na rowery, 2 plenerowe 
urządzenia do gier - stół do chińczyka, stół do szachów, 
zagospodarowanie zieleni). Koszt wariantu podstawowego: 
56 000 zł.
• Otwarta Strefa Aktywności w Izabelinie C przy ul. Ryn-
kowej zaplanowana jest w wariancie rozszerzonym i wzbo-
gacona o ogrodzony plac zabaw o charakterze sprawno-
ściowym: huśtawka bocianie gniazdo, linarium oraz zestaw 
sprawnościowy. Koszt – 108 000 zł.

Jak wynika z przedstawionych powyżej informacji już na 
dzień dzisiejszy jako mieszkańcy możemy się cieszyć roz-
maitymi obiektami i powierzchniami wspólnej i przyjaznej 
przestrzeni publicznej, gdzie wielu z naszych mieszkańców 
może spędzać mniej lub bardziej aktywnie swój wolny czas 
czy integrować się z innymi mieszkańcami. W kolejnych la-
tach pojawią się dalsze rozwiązania w naszej gminnej prze-
strzeni publicznej służące mieszkańcom, w tym przewidzia-
na w „Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Izabelin na 
lata 2016-2030” modernizacja centrum naszej gminy – na 
odcinku ulicy 3 Maja pomiędzy ul. Kościuszki i Tetmajera –  
ujęta pod koncepcyjną nazwą „Centrum 7 Sołectw”. Z pew-
nością rosnące potrzeby i aspiracje mieszkańców oraz dal-
sze zmiany form spędzania wolnego czasu czy budowania 
relacji z innymi będą impulsem do dalszych wspólnych dzia-
łań jednostek gminnych, radnych, mieszkańców, KPN oraz 
organizacji pożytku publicznego w tym zakresie. Kluczowe 
będzie przestrzeganie dobrych praktyk i zasad tworzenia 
takich przestrzeni, aby zaspokajały one faktyczne, istotne 
i trwałe zapotrzebowanie społeczne naszych mieszkańców.

Autorzy: Ryszard Haczek, Zastępca Wójta Gminy Izabelin
 Marcin Olejnicki, Zastępca Kierownika Wydziału Rozwoju

Źródło: https://www.gmina.izabelin.pl/17,aktualnosci?tresc=3026
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W związku z pytaniami Mieszkańców dotyczącymi wska-
zań czujników w gminie Izabelin i ich interpretacji 

informujemy, iż na stronie aplikacji prezentującej odczyty 
z czujnika gminnego umieszczonego na dachu CKI została 
zastosowana Skala Jakości Powietrza opracowana przez 
GIOŚ odnosząca się do poszczególnych normowanych 
w Polsce parametrów. 

Przy opracowywaniu Skali Jakości Powietrza uwzględniono określo-
ne 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 prezentującej 
dane z czujnika pod adresem: https://sojp.wios.warszawa.pl/skala-
-jakosci-powietrza). 

Zgodnie z tym indeksem średniodobowe wskazania PM2,5 poniżej 
60 ug/m3 oraz PM100 poniżej 100 ug/m3 uznaje się za co najmniej 
umiarkowaną jakość powietrza.

Wskazania PM 2.5 z zakresu 61-84 ug/m3 oraz PM10 z zakresu 101-
140 ug/m3 uznaje się za dostateczną jakość powietrza, a wskaza-
nia PM2,5 powyżej 84 ug/m3 oraz PM10 powyżej 140 ug/m3 za co 
najmniej złą jakość powietrza. Zalecenia postępowania dla ludności 
w takiej sytuacji zawiera poniższa grafika.

Zgodnie z normami europejskimi i krajowymi za poziomy dopusz-
czalne zanieczyszczeń powietrza uznaje się poziomy zanieczyszczeń:

- PM10 – średniodobowy poniżej 50 ug/m3 przy czym nie powinno 
być więcej niż 35 dni z takimi przekroczeniami w skali roku (w War-
szawie jest ok. 80 dni z przekroczeniami tego poziomu w skali roku, 
a w naszej gminie tylko 1 raz w ostatnich latach liczba przekroczeń 
osiągnęła wg WIOŚ 36 dni, zwykle było to ok. 20 dni w roku)

- PM2,5 – średniodobowy poniżej 25 ug/m3.

Zgodnie z uchwałą sejmiku woj. mazowieckiego z czerwca 2017 r. 
ostrzeżenia o nadmiernym zanieczyszczeniu wydawane są od lip-
ca ub. roku przez Mazowieckie Centrum Zarządzania Kryzysowego 
w sytuacji, gdy średnia 8-godzinna dla PM10 (lub PM2,5) przekra-
cza poziom 80 ug/m3. Niestety ostrzeżenia te wpływają do gminy 
po fakcie – z reguły gdy sytuacja jest zupełnie odmienna. 

W ramach projektu Warszawski Indeks Powietrza – w którym obok 
Warszawy jest także gmina Izabelin i inne podwarszawskie gminy 
z racji uczestnictwa w projekcie ZIT WOF od 2016 roku – zaleca 
ostrożność z aktywnością na zewnątrz, w zależności od poziomu  
godzinowych wskazań zanieczyszczeń:

W przypadku przekroczenia godzinowych wskazań PM2,5 – 57 ug/m3 

i PM10 – 80 ug/m3  (poziom 3) – należy roz-
ważyć zmniejszenie intensywności i terminu 
odbywania aktywności fizycznej oraz dłuższego 
niż godzinę przebywania na zewnątrz szcze-
gólnie, jeśli wystąpią objawy takie jak kaszel 
i podrażnienie gardła. Wzmożonej aktywności 
na zewnątrz powinny szczególnie unikać osoby 
wrażliwe (kobiety w ciąży i dzieci).

W przypadku przekroczenia godzinowych wska-
zań PM2,5 – 70 ug/m3 i PM10 – 100 ug/m3  
(poziom 4) – zaleca się zaprzestanie wietrzenia 
pomieszczeń. Jeśli kominek nie jest głównym 
źródłem ciepła w  Twoim domu to należy zre-
zygnować z jego używania. Samochód należy 
pozostawić w domu i skorzystać z transportu 
publicznego. Osoby wrażliwe (zwłaszcza kobie-
ty w ciąży i dzieci) powinny unikać wszelkiej ak-
tywności na zewnątrz, w tym spacerów.

O szczegółach projektu Warszawski Indeks 
Powietrza informujemy pod adresem: https://
www.gmina.izabelin.pl/214,stan-jakosci-po-
wietrza-w-gminie-izabelin, gdzie można po-
znać także wskazania homologowanych czuj-
ników jakości na terenie Warszawy oraz nie-
homologowanych na terenie gminy Izabelin.  
Błędy odczytu czujników niehomologowanych 
sięgają od 15% do nawet kilkuset procent.  
Składa się na to niedoskonała technologia 
pomiaru oraz zmienne warunki atmosferycz-
ne (wilgotność, opady, mgła, różne źródła 
zapylenia). 

Krajowy poziom ostrzegania o nadmiernych za-
nieczyszczeniach został ustalony na średniodo-
bowym poziomie 200 ug/m3 dla PM10, a poziom 
alarmowy wystąpi dopiero przy przekroczeniu 
średniodobowego poziomu 300 ug/m3 dla PM10. 

Mając na uwadze, że wskazania gminnego 
czujnika na CKI (nie posiadającego homo-
logacji) są wskazaniami median dla pełnych 
godzin, które aktualizują się kilka do kilkuna-
stu minut po upływie pełnej godziny można – 
mając świadomość błędu wskazań tego czuj-

INTERPRETACJA WSKAZAŃ 
CZUJNIKÓW JAKOŚCI POWIETRZA W GMINIE IZABELIN

 

Poziom jakości 
powietrza Zalecenia dla ludności 

Bardzo dobry 
Jakość powietrza jest bardzo dobra, zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrożenia 
dla zdrowia, warunki bardzo sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym 
powietrzu, bez ograniczeń. 

Dobry 

Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza powoduje brak lub 
niskie ryzyko zagrożenia dla zdrowia. 

Można przebywać na wolnym powietrzu i wykonywać dowolną aktywność, bez 
ograniczeń. 

Umiarkowany 

Jakość powietrza jest akceptowalna. 

Zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia w szczególnych 
przypadkach (dla osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci). 

Warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu. 

Dostateczny 

Jakość powietrza jest dostateczna, zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla 
zdrowia (szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci) 
oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne. 

Należy rozważyć ograniczenie (skrócenie lub rozłożenie w czasie) aktywności na 
wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego lub 
wzmożonego wysiłku fizycznego. 

Zły 

Jakość powietrza jest zła, osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci 
powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu. 

Pozostała populacja powinna ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na 
wolnym powietrzu - szczególnie wymagającą długotrwałego lub wzmożonego wysiłku 
fizycznego. 

Bardzo zły 

Jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie. 

Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać 
przebywania na wolnym powietrzu. 

Pozostała populacja powinna ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do 
niezbędnego minimum. 

Wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane. 

Długotrwała ekspozycja na działanie substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa 
ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz 
odpornościowym. 
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nika rzędu 15% dla poziomu wilgotności względnej RH 50%, który 
jednak rośnie wraz ze wzrostem  wilgotności – za racjonalne można 
uznać, że rekomendowane przez Warszawski Indeks Powietrza za-
chowania dla poziomów godzinowych PM10 > 80 ug/m3 i PM2,5 
powyżej 57 ug/m3, które przedstawiono powyżej z pewnością przy-
czynią się do zmniejszenia negatywnego wpływu zanieczyszczeń 
powietrza na zdrowie nasze i naszych najbliższych. Nie należy jed-
nak popadać w przesadę, gdyż 1-godzinny spacer w warunkach 
zanieczyszczenia powietrza PM10 rzędu 100 ug/m3 wg Alarmu Smo-

 

Polski indeks jakości powietrza SO2 [µg/m3] NO2 [µg/m3] CO [µg/m3] PM10 [µg/m3] PM2,5 [µg/m3] O3 [µg/m3] C6H6 [µg/m3] 

Bardzo dobry 0–50 0-40 0-2 499 0-20 0-12 0-30 0-5 

Dobry 51-100 41-100 2 500-6 499 21-60 13-36 31-70 6-10 

Umiarkowany 101-200 101-150 6 500-10 499 61-100 37-60 71-120 11-15 

Dostateczny 201–350 151–200 10 500–14 499 101–140 61–84 121–160 16–20 

Zły 351–500 201–400 14 500–20 499 141–200 85–120 161–240 21–50 

Bardzo zły >500 >400 >20 499 >200 >120 >240 >50 

  
 

 

gowego można porównać do wchłonięcia podobnych cząstek jakie 
powoduje wypalenie 1 papierosa (bez smółki i innych ubocznych 
cząstek powstających przy paleniu papierosów).

Informujemy, iż kluczowymi działaniami, jakie gmina podjęła i bę-
dzie kontynuowała jest wsparcie procesu wymiany starych kotłów 
węglowych na nowoczesne gazowe kotły kondensacyjne, inwenta-
ryzacja i kontrola palenisk oraz inne działania przewidziane w gmin-
nych programach i planach na najbliższe lata.

Ryszard Haczek
Zastępca Wójta Gminy Izabelin

LIST DO WÓJTA - NASZE SPRAWY
Szanowny Panie Wójcie !

Z początkiem roku 2017 Gmina Izabelin prowadziła kampanię na 
rzecz płacenia podatków w naszej gminie. Większość z nas rozu-
mie  konieczność  składania deklaracji  podatkowej od osób fizycz-
nych w miejscu zamieszkania.  Pieniądze pochodzące pośrednio  od 
mieszkańców  zasilają budżet naszej  gminy. Finanse samorządowe 
realizują wiele zadań, z których korzystamy na co dzień. Samo-
rząd zapewnia prowadzenie jednostek oświatowych i utrzymywanie 
ośrodków zdrowia. 

 Wszyscy wymagamy czystości wokół nas,  dobrych dróg i chodni-
ków dla pieszych. Obecnie w gminie Izabelin są dwie szkoły pod-
stawowe, nowocześnie wyposażone z bardzo dobrą infrastrukturą.. 
Z boisk sportowych i lodowiska można korzystać w czasie pozasz-
kolnym. Również 2 przedszkola na terenie gminy są nowe i świetnie 
zadbane. Rodzice mają ten komfort i poczucie, iż ich małe dzieci 
spędzają tam czas w bezpiecznych warunkach i przyjaznej atmos-
ferze. Każdy się zgodzi, iż uiszczanie podatków zasila potencjał in-
westycyjny gmin. W Gminie Izabelin dochód per capita jest dość 
duży w porównaniu do innych jednostek samorządowych. Dbajmy 
więc o to, by suma  dochodów gminy z roku na rok powiększała się. 
Tym samym można będzie pewniej  liczyć na modernizacje dróg, 
podłączanie naszych domów do kanalizacji oraz poprawę komuni-
kacji do Warszawy.

Doceniamy wkład Samorządu Gminy Izabelin reprezentowanego 
przez  Wójta, pana  Witolda Malarowskiego w rozbudowę szkół, 

przedszkoli i  modernizacje ulic. Zauważyliśmy ostatnio rozbudowę 
Gminnego Ośrodka Zdrowia, i tylko trzymać kciuki, aby kontrakt 
z NFZ pozwolił na zatrudnienie dobrych lekarzy specjalistów.

Rozwinięcie

Chcielibyśmy uprzejmie zaznaczyć, iż aby wypełniać coroczną de-
klarację podatkową i  zasilić budżet gminy trzeba mieć pracę. Anali-
zując rynek pracy w Izabelinie tylko znikomy procent jej mieszkań-
ców znajduje zatrudnienie na terenie Izabelina, czyli blisko domu. 
Izabelin, jak dobrze  wiemy,  jest terenem bardziej leśnym niż 
przemysłowym, z zabudową jednorodzinną. Wszyscy z wyjątkiem 
mieszkańców Mościsk chwalimy spokój i ciszę a z okien naszych 
domów możemy podziwiać piękną przyrodę. Należy wspomnieć, 
iż Mościska „udekorowane” zostały kilkoma potężnymi zakładami 
przemysłowymi jak Orlen, Kolporter. Ich działalność w  Mościskach 
z jednej strony zwiększa dochody Gminy, z drugiej strony  może być 
uciążliwa dla sąsiedztwa.

Większość mieszkańców Izabelina musi rozglądać się za pracą  poza 
miejscem zamieszkania.  Do  pracy podróżujemy głównie  do War-
szawy.  Młodzież licealna i studencka  może  kształcić się wyłącznie  
w Warszawie lub w Łomiankach, gdyż wiadomo w Izabelinie po 
reformie oświaty pozostały nam tylko szkoły podstawowe. Korki są 
coraz dłuższe w Mościskach, coraz bardziej tracimy cierpliwość, aby 
pokonać tamtejsze skrzyżowanie. Wzrosło znacznie natężenie ru-
chu. Nadto przybyło mieszkańców w Izabelinie, w Laskach i innych 
okolicznych gminach np. w Babicach. Z punktów przemysłowo-
-usługowych muszą wydostać się ciężarówki, np. cysterny z Orlenu, 
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które  z wielkim trudem zakręcają na skrzyżowaniu w Mościskach. 
Tak duży ruch również może zagrażać bezpieczeństwu pieszych. 

Droga 3 Maja stała się trasą   tranzytową dla mieszkańców z dal-
szych okolic powiatu Warszawsko-Zachodniego, którzy wybierają 
dojazd do metra przez Mościska. 

 Mimo iż z komunikacji publicznej na trasie Izabelin Warszawa ko-
rzysta  coraz więcej osób, to w praktyce połączenia autobusowe na  
tej  trasie   nie zostały zintensyfikowane w przeciągu ostatnich 15 
lat.  Częstotliwość kursowania naszej jedynej linii autobusowej 708 
nie zwiększyła się. Trasa owszem, została zmieniona,  ale jednocze-
śnie skrócona z końcowego przystanku  na  placu Wilsona  do Metra 
Młociny. Oczywiście cieszy nas,  że  metro jest bliżej.

 Kiedyś w Laskach była pierwsza strefa miejska, obecnie jest dru-
ga. W konsekwencji tej zmiany aktualnie bilet miesięczny kosztuje 
180 zł. Koszt niemały a w dodatku  podróż do metra, nie zawsze 
jest komfortowa. Po pierwsze w godzinach  szczytu podróż z Lasek 
do metra  może przeciągnąć się z 15  do 30 min. również auto-
busy w tych godzinach są bardzo zatłoczone.  Zwracamy uwagę, 
że mieszkańcy, studenci i uczniowie liceów często muszą dostać 
się na Bemowo, Wolę lub Ochotę, dokąd od nas  nie ma dobre-
go połączenia. Dzielnica najbliższa nam - Bemowo oddala się od 
nas znacznie, kiedy trzeba dojechać tam z kilkoma przesiadkami 
pokonując po drodze korki na każdym skrzyżowaniu. Postulowali-
śmy o utworzenie połączenia autobusowego Izabelina z Bemowem, 
ponieważ w tej dzielnicy jest już wiele możliwości przesiadkowych.

Spoglądając z zazdrością  na rozwój komunikacji miejskiej  w War-
szawie,  ubolewamy, iż u nas w Izabelinie , w tej kwestii nic  się 
nie zmieniło! 

W związku z tym, w liście do Pana Wójta ślemy zapytanie, kiedy 
zwiększą się nakłady budżetowe gminy na finansowanie rozwoju 
transportu masowego między Izabelinem i Warszawą ?! Przecież 
mogą znaleźć się na to pieniądze - wiemy, że dochody gminy obec-
ne są znacznie większe niż te   sprzed 15 lat. Mimo tego tylko kilku 
radnych na posiedzeniach rady gminy głosowało za zwiększeniem 
finansowania   gminy w transport miejski. W czasie  planowania 
budżetu na rok 2017 postulaty radnych optujących za wzrostem na-
kładów na transport publiczny w naszej gminie nie zostały  poparte 
przez Wójta. Stało się tak mimo, iż na wielu spotkaniach sołeckich 

w Laskach i Mościskach temat dojazdów do Warszawy był porusza-
ny jako ważny i konieczny do rozwiązania. Również bezskutecznie 
składano na ręce Wójta petycje z podpisami mieszkańców na ten 
temat. Jesteśmy zdziwieni brakiem reakcji. 

Podsumowując narastający problem dojazdów z Izabelina do War-
szawy chcielibyśmy, aby miejska komunikacja publiczna ulegała 
poprawie choć w części tak,  jak jest to zorganizowane   w War-
szawie.  Warszawa postawiła na rozwijanie komunikacji masowej. 
W stolicy korzystamy z metra. Jest  więcej linii tramwajowych. Au-
tobusy i tramwaje często jeżdżą. Zachęca się tam  mieszkańców do 
korzystania z metra i przesiadek. Powstały linie dowożące pasaże-
rów do metra.  Autobus  203 dowozi mieszkańców osiedla Chomi-
czówka  na Młociny. Linia 203 ma około 10 przystanków. Nie jest 
połączeniem dochodowym, w autobusie nie ma tłoku, nie jest linią 
obciążoną, lecz w ten sposób polityka ZTM zachęca  do korzystania 
z transportu masowego. Wtedy samochody pozostawione w domu 
nie korkują ulic i nie zapełniają parkingów. 

W naszej gminie – bez zmian i modernizacji! Chcemy więc by poli-
tyka naszego samorządu  wreszcie  uwzględniła to  w swoich dzia-
łaniach, podobnie jak realizują to inne gminy. Przykładem są Ło-
mianki, gdzie od 1.01.2018 jest 1 strefa i są nowe linie autobusowe.

Nie oczekujemy ekspresowych połączeń, lecz skrócenie czasu cze-
kania na nasz autobus z 20 do 10 minut w godz. szczytu  bardzo 
by nas satysfakcjonował. Czas, który się zaoszczędzi na dojazdach 
i samochód , który pozostawi się w domu działa na korzyść społecz-
nego i własnego dobra. Komfort podróży do pracy i szkół pozostawi 
nam więcej czasu na inwestowanie w swoją  pracę, naukę i również  
odpoczynek. Samochody pozostawione w garażach to oszczędność 
wydatków na paliwo, zabezpieczenie przed uciążliwym smogiem 
i zmniejszenie korków.

Zbliżają się wybory czas mobilizacji dla samorządów i czas ogłasza-
nia programów  wyborczych.

Mamy nadzieję, iż tym razem poprawa dojazdów do Warszawy  
będzie  wyborczą obietnicą i postępowym krokiem realizacji przez 
nowy samorząd w  2018 roku.

Z wyrazami szacunku,
Mieszkańcy Gminy Izabelin 

Autor: Joanna Russek

PROBLEMATYKA TRANSPORTU PUBLICZNEGO I CEN BILETÓW 
AUTOBUSOWYCH W GMINIE IZABELIN

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, okre-
ślonych w ramach ustawy z dnia 8 maca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym,  należy do zadań własnych gminy. Jednym 
z tych zadań jest realizacja lokalnego transportu publicznego. 

W przypadku Gminy Izabelin, usługi te realizowane są w oparciu 
o porozumienie międzygminne, zawarte pomiędzy Gminą Izabelin 
i Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd 
Transportu Miejskiego – jako organizator usługi zbiorowego trans-
portu publicznego. Gmina ponosi z tego tytułu opłaty na rzecz ZTM 
w wysokości rzędu 1,6 mln zł rocznie.

Zasadniczy problem przy organizacji zbiorowego transportu  pu-
blicznego sprowadza się zasadniczo do zbilansowania z jednej stro-
ny zapotrzebowania ludności na usługi przewozowe, a z drugiej na 
możliwości ich sfinansowania przez poszczególne samorządy, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu efektywnego wykorzystania taboru 
i dostępności usług przewozowych świadczonych przez poszczegól-

nych przewoźników.

Współpraca Gminy Izabelin z Miastem Stołecznym Warszawa, trwa nie-
przerwanie od 1995r. kiedy to doszło do wyodrębnienia się Gminy Iza-
belin z Gminy Stare Babice. W tym czasie dochodziło do szeregu zmian 
w komunikacji miejskiej, dotyczących w sposób pośredni i bezpośredni 
naszej gminy. Kolejne lata współpracy stawiały przed naszymi samo-
rządami szereg wyzwań i dostosowania się do zmieniającej się sytuacji 
gospodarczej i społecznej, w tym  do zmieniających się potrzeb oraz 
oczekiwań mieszkańców obu samorządów.

Mając na uwadze cele przyjęte w „Strategii rozwoju Gminy Izabelin 
na lata 2016-2030” (Strategia), „Programie Gospodarki Niskoemi-
syjnej dla Gminy Izabelin” (PGN), Strategii OMW oraz uwzględnie-
nie w tych dokumentach szeregu elementów ekologicznych, w tym 
stopniowego wdrażania przedsięwzięć z szeroko rozumianej sfery 
gospodarki niskoemisyjnej, zwróciliśmy się do m. st. Warszawa 
z wnioskiem o stopniową wymianę i wprowadzenie na teren Gminy 
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Izabelin taboru autobusowego wykorzystującego do napędu silniki 
elektryczne i hybrydowe lub też korzystających z innych przyja-
znych środowisku źródeł energii. Gmina Izabelin przystąpiła także 
w 2017r. do ogólnokrajowego programu elektromobilności, co po-
winno umożliwić nam pozyskanie środków na budowę infrastruk-
tury niezbędnej dla pojazdów elektrycznych, jak i nabycie takich 
pojazdów w niedalekiej przyszłości. Działania te mają także na celu 
wykorzystanie, ochronę i zachowanie dla przyszłych pokoleń, uni-
kalnego w skali województwa potencjału środowiskowego naszej 
gminy, wynikającego z bezpośredniego otoczenia Kampinoskiego 
Parku Narodowego.

Kolejnym niezwykle ważnym elementem rozwoju transportu publicz-
nego realizowanego przez ZTM pomiędzy Gminą Izabelin i Miastem 
Stołecznym Warszawa jest  perspektywa włączenia całego obszaru 
Gminy Izabelin w I strefę biletową lub też modyfikacja i rozwój oferty 
„Warszawa +” w takim kierunku, aby zniwelować rażąco wysokie 
ceny biletów długookresowych obowiązujących na Strefę I + II oraz 
na samą Strefę II względem poziomu cen biletów dla Strefy I.  

Zdaniem władz Gminy Izabelin nie było ekonomicznie i społecznie 
uzasadnione prawie 2-krotne zwiększanie opłaty za bilet miesięcz-
ny, gdy dojeżdża się o 1 czy kilka przystanków poza I strefę, co 
dotyczy mieszkańców sołectw tak na terenie naszej gminy, jak i in-
nych gmin sąsiadujących bezpośrednio z Warszawą (np. Stare Babi-
ce czy Marki). Uważaliśmy, że jeżeli Strefa I obejmuje mniej więcej 
obszar o promieniu 10 km od Dworca Centralnego, to dla obszaru 
kolejnych 5 km cena biletu miesięcznego na strefy I + II nie po-
winna przekraczać ceny biletu w I strefie o więcej niż 50%, a cena 
biletu na jazdę wyłącznie w Strefie II nie powinna przekraczać ceny 
za jazdę autobusem w Strefie I. W wyniku wymiany pism i spotkań 
z władzami Warszawy przeprowadzonych w tej sprawie w latach 
2016-2017 - przy poparciu kilku gmin podwarszawskich - Rada Mia-
sta Warszawy wyraziła w czerwcu ub. roku zgodę na redukcję ceny 
biletów okresowych na strefy I+II do poziomu rzędu 160% ceny 
biletów w I strefie oraz – celem usprawnienia współpracy pomiędzy 
Warszawą i gminami podwarszawskimi w zakresie transportu pu-
blicznego - powołana została także Rada Warszawskiego Transpor-
tu Publicznego (Rada WTP), w składzie której mamy także naszego 
przedstawiciela w osobie Zastępcy Wójta Ryszarda Haczeka. 

Dalsze działania w tym zakresie poza wymiernymi, finansowymi 
skutkami dla użytkowników transportu publicznego, będą miały 
również niemały wpływ na samo Miasto Stołeczne Warszawa. Spro-
wadzenie cen biletów długookresowych obowiązujących w Strefie 
I + II do poziomu równego lub bliskiego cenie biletów dla Strefy 
I wpłynie w sposób wymierny na:

- zwiększenie liczby pasażerów komunikacji zbiorowej i wpływów ZTM,

- rezygnację części Mieszkańców z indywidualnego transportu sa-
mochodowego

- zmniejszenie presji  ruchu samochodowego na miejską infrastruk-
turę drogową 

(szersze drogi, dodatkowe miejsca parkingowe na Młocinach 
i w centrum miasta)

- skrócenie czasu podróży środkami komunikacji miejskiej czy in-
dywidualnej

- zmniejszenie kosztów obsługi linii 708 (więcej pasażerów, krótszy 
czas przejazdu, 

większa prędkość przeciętna, lepsze wykorzystanie taboru autobu-
sowego, gdyż więcej 

wozokilometrów będzie realizowanych przez poszczególne pojazdy)

- zmniejszenie wielkości emisji spalin samochodowych (mniej czasu 
spędzonego w korkach).

Wracając do podnoszonej wcześniej kwestii różnicy w cenach bi-
letów długookresowych, nie można pominąć w tym miejscu obec-
nego poziomu cen wozokilometrów obowiązujących w aglomeracji 
warszawskiej oraz ogólnych kosztów usług transportu zbiorowego 
realizowanego przez ZTM w ujęciu „per capita”. Oba wymienione 
elementy odbiegają istotnie od średnich krajowych dla dużych aglo-
meracji miejskich na terenie kraju i nie zawsze dadzą się wytłuma-
czyć wyłącznie efektem skali, a tym samym powinny być ważną 
przesłanką do analizy i oceny gospodarki finansowej miasta w sfe-
rze realizacji usług transportu zbiorowego.

W odniesieniu do bieżących spraw związanych z rozwojem i uspraw-
nieniem zbiorowego transportu publicznego i indywidulanego po-
między obszarem Gminy Izabelin i Miastem Stołecznym Warszawa, 
pragniemy poinformować, że jako Gmina staliśmy się posiadacza-
mi działki znajdującej się po zachodniej stronie skrzyżowania ul. 3 
Maja - stanowiącej główną arterię komunikacyjną gminy z ul. Estra-
dy i ul. Arkuszową, położonymi na terenie dzielnicy Bielany, które to 
skrzyżowanie – w aktualnym układzie rozwiązań drogowych  - sta-
nowi znaczną barierę dla sprawnego przejazdu Mieszkańców naszej 
i sąsiednich gmin oraz Warszawiaków we wszystkich kierunkach 
(Izabelin, Łomianki, Warszawa, Stare Babice).

Priorytetowym zadaniem na najbliższe 2 lata jest dla nas moder-
nizacja w/w skrzyżowania i usprawnienie ruchu w jego obrębie 
dla transportu indywidualnego, samochodów dostawczych i cię-
żarowych, ale przede wszystkim dla transportu autobusowego. 
Aktualnie jesteśmy w trakcie uzgadniania z Miastem Stołecznym 
optymalnego rozwiązania dla tego skrzyżowania. Pod uwagę brane 
są 3 rozwiązania: rondo turbinowe, poczwórny lewoskręt bądź po-
dwójny lewoskręt. Warszawa obawia się jednak przesunięcia korka 
w rejon skrzyżowań Arkuszowej z Wólczyńską i Nocznickiego co 
wydłuża znacznie realizację tego zadania. Upłynnienie ruchu na 
skrzyżowaniu w ciągu ul. Arkuszowa i ul. 3 Maja oraz związane 
z tym skrócenie czasu dojazdu do węzła autobusowego przy stacji 
Metro Młociny wpłynie na zwiększenie liczby pasażerów z terenu 
Gminy Izabelin korzystających z komunikacji autobusowej, a tym 
samym na odciążenie parkingu „P&R Metro Młociny”. 

Mam przyjemność poinformować, iż w dniu 28 marca 2018r. dyrek-
tor Zarządu Transportu Miejskiego i wiceprezydent m. st. Warszawy 
Pani Renata Kaznowska, przedstawili nową propozycję programu 
dopłat gmin do biletów w aglomeracji w strefie 1+2  w ramach już 
istniejącego programu Warszawa+, wyróżniając 3 progi dopłat do 
biletów. W zakresie biletu 30-dniowego na strefy 1+2 kosztującego 
normalnie 180zł dopłaty gminne – w zależności od progu – wyno-
szą 14zł, 30zł lub 60 zł, a koszt pasażera odpowiednio: 166 zł, 150 
zł i 120 zł. Mając na uwadze, że bilet 30-dniowy w 1 strefie kosztuje 
110 zł, różnica kosztu dla pasażera spada z obecnych 63,6% do 
jedynie …9%. Dopłaty przewidziane są także do biletów ulgowych 
w proporcjonalnej wysokości.

Aktualnie prowadzona jest analiza przedstawionej zmodyfikowanej 
formuły dopłat w programie „Warszawa +” . W dniu 24 kwietnia 
o godz. 19.00 w Sali Widowiskowej Centrum Kultury Izabelin odbę-
dzie się otwarte posiedzenie Komisji gospodarczo-finansowej Rady 
Gminy Izabelin przedmiotem którego będzie kwestia zajęcia przez 
Gminę Izabelin stanowiska wobec przedłożonej przez ZTM zmody-
fikowanej wersji programu Warszawa+ z 3 progami dopłat do bile-
tów okresowych bądź o kontynuowaniu starań wejścia do I strefy.           
W spotkaniu oprócz radnych i władz gminy weźmie udział przed-
stawiciel Zarządu Transportu Miejskiego z Warszawy. Zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych tematem transportu zbiorowego i bi-
letów Mieszkańców do wzięcia udziału w tym posiedzeniu.

Mateusz Milej
Zastępca Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska
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TYDZIEŃ O ZMYSŁACH W GMINNYM PRZEDSZKOLU W IZABELINIE 

Z ŻYCIA GMINY

BIEGACZKA - WYWIAD Z LEKKOATLETKĄ ALEKSANDRĄ NIWIŃSKĄ

Centrum Kultury Izabelin przy 
współpracy z Powiatem Warszaw-

skim Zachodnim w dniu 23 marca za-
prosiło wszystkich  na film „Biegacze”. 

Odbyły się 2 pokazy: seans poranny zo-
baczyła młodzież ze szkoły podstawowej 
w Izabelinie oraz osoby, które nie mogły 
uczestniczyć w pokazie wieczornym, na 
sali było ponad 200 osób. Wieczorem do-
datkową atrakcją było spotkanie i wywiad 
z Aleksandrą Niwińską lekkoatletką klu-
bu LKS Olymp Błonie biegającą ultramara-
tony. W 2017 roku w Belfaście zawodniczka 
zdobyła tytuł wicemistrzyni świata w biegu 
24-godzinnym przebiegając 251 km! 

Rozmowę z Aleksandrą przeprowadził 
jej mąż i trener oraz dziennikarz spor-
towy, Maciek Żukiewicz.

Co to właściwie są biegi ultra?
Aleksandra Niwińska: bieg ultra to dystans 
powyżej maratonu, czyli można powiedzieć, 
że już 45-50 km, jednak biega się dystan-
se znacznie, znacznie dłuższe. Można po-
dzielić je na dwie grupy – biegi asfaltowe 
oraz górskie. Ja biegam po asfalcie głównie 
w biegach 12- i 24-godzinnych. Są to biegi 
rozgrywane na 1-3 km pętlach, należy prze-
biec jak najwięcej okrążeń w danym czasie. 
W ciągu 12 godzin udało mi się przebiec 
139,5 km i to jest rekord Polski, a w cią-
gu 24 godzin na mistrzostwach świata 251 
km, co dało mi srebro na tych zawodach. 
Oprócz biegów na pętli są też zawody na 
100 km oraz słynne biegi z punktu A do 
punktu B jak np. Spartathlon 246 km z Aten 
do Sparty. Tam jest tradycyjny start i meta, 
tylko dystans dość długi jak na zawody bie-
gowe.

Jak wygląda Twój trening oraz plan przy-
gotowań do zawodów?
Z reguły planujemy cały sezon, ze startami 
kontrolnymi i docelowymi. Do MŚ szykowa-
łam się dość nietypowo, bowiem zamiast 
dużej liczby kilometrów, pracowałam bar-
dziej nad szybkością. Tak długie dystanse 
zawsze przychodziły mi z dużą łatwością, 
sęk w tym, aby biegać coraz szybciej. To sta-
nowiło większy problem, dlatego stosowali-
śmy dużo interwałów, biegów w II zakresie, 
a kilometraż rzadko kiedy przekraczał 100 
km w tygodniu. Nie licząc oczywiście obo-
zów z moją ekipą ObozyGórskie.pl, z którą 

współorganizuję wyjazdy dla amatorów. 
Wówczas jest chwila, aby potrenować trochę 
dłużej na górskich szlakach. Im bliżej jednak 
zawodów, tym staram się skracać i intensy-
fikować treningi, a ostatnie 2 tygodnie to już 
praktycznie wypoczynek.

Czy przestrzegasz jakieś specjalnej diety 
przed, w trakcie i po zawodach?
Staram się jeść normalnie, zdrowo. Przed 
zawodami jem dużo podczas treningów, 
aby przyzwyczaić się do tego, co będę jeść 
przez dobę. Papki jaglane, blednowane 
banany, żele, witaminy, minerały izotoniki, 
zupy takie jak rosół – to jem w trakcie bie-
gu. Po nim po 2-3 dniach człowiek zaczyna 
jeść dosłownie wszystko, aby uzupełnić to, 
co stracił.

Czy ten sport jest bezpieczny?
To wysiłek tlenowy, najbezpieczniejszy dla 
serca. Nigdy nie narzekałam na żadne kon-
tuzje. Po zawodach odpoczywam około 3 
tygodni, chodzę na basen. Kiedyś nawet 
na Katowickiej AWF robiono nam badania 
po biegu, to wszelkie pierwiastki miałam 
w normie. Gdy robi się to świadomie i pod 
kontrolą, dba się o odżywanie to jest to 
bezpieczne.

Jakie masz plany na ten sezon?
Będę prowadzić kilka obozów z ObozyGór-
skie.pl oraz skupię się na pracy w swoim 
gabinecie fizjoterapeutycznym. Ten rok po-
święcam na rodzinę, planuję wrócić w przy-
szłym sezonie.

Po dekoracji na Spartathlonie w Grecji
fot. arch A. Niwińskiej

Od 19 do 23 marca w Gminnym 
Przedszkolu im. ks. Aleksandra 

Fedorowicza w Izabelinie odbywał się 
Tydzień o Zmysłach.

Zmysły informują nas o stanie fizycznym 
naszego ciała oraz o otaczającym świecie. 
Pomyśl o zmysłach: wzroku, słuchu, smaku 
i węchu. Istnieje jednak jeszcze wiele innych 
odczuć, które są równie niezbędne do przeży-
cia, np. dotyk. Nasz układ nerwowy wykrywa 
też zmiany ruchu i przeciwdziała grawitacji 
dzięki zmysłom równowagi oraz propriocepcji 
czyli odczuwania pracy mięśni i stawów (dzięki 
temu możemy unieść łyżkę do ust, nie rozle-
wając przy tym zupy!) 

Podczas realizacji Tygodnia o zmysłach (od 19 
do 23 marca) dzieci z Gminnego Przedszkola 
im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie 
mogły w ciekawy i przystępny sposób zdobyć 

dostosowaną do wieku wiedzę o roli zmysłów 
człowieka. Do każdego z pięciu dni przypisane 
były konkretne tematy, np. Czym są zmysły, ile 
ich mamy? Co wiemy o smaku i węchu?, Rów-
nowaga – jaka jest jej waga?, Ostatni zabawy 
krok: mój sokoli wzrok!. 

Ostatnim omawianym zmysłem był wzrok. 
Zaprosiliśmy do przedszkola panią dr Doro-
tę Święcicką – okulistkę. Podczas wywiadu 
wszyscy dowiedzieliśmy się m.in. o tym, czym 
jest wzrok i widzenie oraz jak dbać o nasze 
oczy. Podczas całego tygodnia możliwa była 
obserwacja dzieci pod kątem funkcjonowania 
u nich poszczególnych zmysłów oraz przebie-
gu procesów integracji sensorycznej. Dodatko-
wo dzieci wykonywały ćwiczenia rozwijające 
ich sprawność w różnych sferach (fizycznej, 
poznawczej, społecznej) oraz kreatywność. 
Dobrze wyposażona sala do terapii SI, pieczo-

łowicie dobrane pomoce do realizacji zajęć, 
super gry i zabawy oraz świetna wiosenna at-
mosfera przyczyniły się do tego, że dzieciaki 
z niecierpliwością czekają na następny Tydzień 
o zmysłach. Efekty pracy z dziećmi w ciągu 
całego tygodnia (plakaty i prace plastyczne) 
przedstawiliśmy na podsumowaniu akcji w pią-
tek 23 marca. 

Małgorzata Chomicz-Kieniewicz

7 kwietnia br. w Centrum Kultury Izabelin odbyła się AUKCJA DOBROCZYNNA obrazów i przedmiotów użytkowych, 
z której dochód zostanie przeznaczony na renowację grobów Anieli i Janiny Miazgowskich, zasłużonych dla oświaty izabelińskiej 
nauczycielek oraz Fabiana Grabowskiego, wieloletniego kościelnego miejscowej parafii, przyjaciela i wychowawcy młodzieży. 

Więcej informacji w kolejnym numerze LdS.
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KULTURA

VI EDYCJA KONKURSU 
„MIĘDZYNARODOWE ZAGADKI MATEMATYCZNE”  

W  tym roku odbędzie się już szósta edycja Konkursu Matematycznego – 
„Międzynarodowe Zagadki Matematyczne”. 

Konkurs organizowany jest przez  Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa 
Miast i Gmin  oraz  Szkołę Podstawową im. płka Stanisława Królickiego 
w Izabelinie. Składa się z dwóch etapów. I etap polega na rozwiązaniu 
10 zagadek w ciągu 60 minut. W tym etapie można  zdobyć 20 punktów. 
Zadania są otwarte i przy ich rozwiązywaniu liczy się nie tylko dobra odpo-
wiedź, ale także tok rozumowania. 

W tym roku zgłosiło się do konkursu 98 uczniów w tym: 25 uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w Izabelinie, gmina Izabelin; 50 uczniów z gminy 
Meru we Francji; 9 uczniów z gminy Mickuny na Litwie; 10 uczniów z gminy 
Borken w Niemczech oraz 4 uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
EDULAB z Babic, gmina Stare Babice. I etap odbył  się  19 marca 2018 
r. w Szkole Podstawowej w Izabelinie. W podobnym terminie odbył  się 
I etap konkursu we wszystkich  szkołach biorących w nim udział. 

27 marca 2018 r. w Izabelinie nastąpiło podsumowanie pierwszego etapu 
konkursu, który odbył się w naszej szkole oraz w gminach zaprzyjaźnionych z Gminą Izabelin: Niemczech, Francji i Litwie. Nie możemy 
przedstawić na dzień dzisiejszy wyników uczniów z Niemiec ze względu na ferie wiosenne w Borken. Zgodnie z regulaminem konkursu 
wszyscy uczestnicy mogą przystąpić do II etapu konkursu. W tym roku polega on na wykonaniu prezentacji na temat Mikołaja Koper-
nika i jej przedstawieniu przed komisją szkolną. Uczestnicy będą pracowali w zespołach do pięciu osób.  W tym etapie uczniowie mogą 
zdobyć maksymalnie 10 punktów.  

II etap odbędzie się w maju. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni  po zakończeniu weryfikacji. 

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!
Katarzyna Renaud i Magdalena Majdańska-Kozak

fot. Ryszard Górka  

UŚMIECHNIJ SIĘ Z KIEPURĄ
W niedzielę 11 marca br. w Centrum 

Kultury Izabelin odbył się prze-
piękny koncert pt. „Uśmiechnij się z Kie-
purą”.  
Na naszej scenie zagościli artyści scen polskich:  
Anna Lasota – sopran, wokalistka z Poznania, 
Jakub Oczkowski – tenor Teatru Narodowego 
w Warszawie, Łukasz Lech – prowadzenie oraz 
Salonowa Orkiestra z Krynicy Zdroju pod kie-
runkiem Mieczysława Smydy. Artyści wcielili się 
w role Jana Kiepury i jego zony Marty Eggerth, 
odgrywali scenki z ich życia w Polsce i Wiedniu,  
opowiadali anegdoty. Stąd też dowiedzieliśmy 
się, że brat Jana, Władysław również był śpie-
wakiem, choć nie był tak popularny, że Jan był 

mocno związany z matką, a z żoną poznał się 
na planie filmowym. Ciekawą opowieścią był 
również ten fragment z życia Jana, kiedy po-
stanowił zdobyć sławę w Operze Wiedeńskiej 
albo gdy wybudował hotel Willa Patria w Kry-
nicy Zdroju.
 Łukasz Lech z ogromnym humorem wprowa-
dzał widownię w kolejne utwory małżeńskiego 
duetu, nadając im niezapomniany charakter. 
I tak usłyszeliśmy m.in. „Brunetki, blondynki”, 
„Gdzie mieszka miłość”, „Pozdrów ode mnie 
mój Wiedeń” i wiele innych znanych i mniej 
znanych utworów.
Było zabawnie i romantycznie.

IM, fot. Janusz Marciniak

5 maja 2018 godz. 12.00 / Centrum Kultury Izabelin / bilety 15 zł

przedstawienie muzyczne
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Z ŻYCIA GMINY

INFORMACJA O ISTOTNYCH ZADANIACH I DZIAŁANIACH 
REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY IZABELIN I GMINNE JEDNOSTKI 

w I kwartale 2018 roku oraz planowanych do realizacji na II kwartał 2018 roku

Tradycyjnie już przedstawiam Państwu sprawozdanie 
z działalności Urzędu Gminy i jednostek gminnych. Pragnę 

poinformować wszystkich Mieszkańców o istotnych zadaniach 
i działaniach, jakie  zostały zrealizowane, bądź nad którymi 
pracowano w minionym kwartale  (styczeń – marzec 2018) 
oraz o najważniejszych zadaniach, jakie zaplanowane zostały 
na II kwartał 2018 r. 

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

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

- uruchomienie programu finansowego wsparcia wymiany pozaklaso-
wych kotłów CO;

- zakończenie przygotowań do uruchomienia Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji; 

- przyznanie stypendiów sportowych 13 wyróżniającym się sportowcom 
mieszkającym w gminie Izabelin; 

- realizację Programu Karta Izabelińczyka; 

- rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  
im. płk Stanisława Królickiego  w Izabelinie; 

- zakończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Północ-
nej w Truskawiu. 

Wydział Gospodarki Przestrzennej
Referat Architektury i Planowania Przestrzennego: 
- uchwalenie planu miejscowego wsi Mościska, Etap IV, część A1 (dział-
ka gminna Nr 79/4 z przeznaczeniem pod budynek komunalny);

- uchwalenie planu miejscowego wsi Hornówek, część E (główny cel: 
budowa boiska lekkoatletycznego);

- przeprowadzenie procedury opinii i uzgodnień dla projektu planu miej-
scowego wsi Izabelin B;

- zakończenie prac nad wnioskami leśnymi na potrzeby projektu planu 
miejscowego wsi Izabelin B i skierowanie ich do właściwych organów 
i instytucji;

- rozpoczęcie prac nad jednostkową zmianą planu miejscowego wsi Tru-
skaw i Truskaw – Helenówek, Etap I (w rejonie ul. Dzika oraz w rejonie 
ulic: Lipkowskiej, Południowej i Mokre Łąki);

- przygotowanie 129 zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego; 

- archiwizacja dokumentacji planistycznej planów miejscowych – Kate-
goria archiwalna A.

Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami:
- przekazanie terenów na powiększenie cmentarza (łączny obszar ok. 
4000 m2) oraz działki z kolumbarium Parafii św. Franciszka z Asyżu 
w Izabelinie;

- uzyskanie zgody od właścicielki gruntów pod ul. Szyszkową we wsi 
Hornówek na budowę kanalizacji w tej drodze;

- złożenie pozwu o wydanie działki nr ew. 635/3 obr. Izabelin;

- nabycie w drodze aktów notarialnych udziału 1/3 w działce nr ew. 
272 obr. Hornówek – pod ul. Kampinoską, nabycie działki nr ew. 927/6, 
928/7 obr. Truskaw – pod ul. Sory; 

- nabycie pod drogi gminne w drodze decyzji podziałowych i komunali-
zacji gruntów o łącznej powierzchni 373 m2;

- podpisanie 7 umów dzierżawy długoterminowych (do 3 lat) z czyn-
szem dzierżawnym w wysokości ok. 8.000,- zł w skali roku.

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych:
- kontynuowanie  prac budowlanych przy rozbudowie Ośrodka Zdro-

wia przy ul. Tetmajera w Izabelinie C; aktualnie budynek jest w stanie 
zamkniętym z wykonanym ociepleniem,  trwają roboty instalacyjne we-
wnętrzne oraz roboty tynkarskie; 

- z uwagi na niskie temperatury, prace przy budowie dróg rowerowych 
w gminie zostały przerwane na okres od stycznia do połowy marca 
br.; obecnie wykonawca robót firma GRANAR Sp. z o.o. wznowił prace 
w Izabelinie C na odcinku od ul. Tetmajera w kierunku Truskawia; po-
nadto wykonywane są przebudowy kolidujących z budową, sieci elek-
troenergetycznych, teletechnicznych i wodociągowych;

- wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska lekkoatletycz-
nego przy Szkole Podstawowej w Izabelinie; Gmina stara się obecnie 
o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji, pla-
nowanej do realizacji w 2018 r.

Wydział Środowiska 
Referat Ochrony Środowiska:
- przygotowanie rocznego sprawozdania Wójta Gminy Izabelin z reali-
zacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 
2017;

- przygotowanie zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzysta-
nia ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat;

- prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu 
upowszechnienie wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza, jego źródłach 
i skutkach zdrowotnych - debata z mieszkańcami;

- prowadzenie akcji usuwania materiałów zawierających azbest z terenu 
gminy Izabelin;

- przyjmowanie i prowadzenie rejestru zgłoszeń zamiaru usunięcia 
drzew od mieszkańców gminy; 

- zlecanie prac związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy Iza-
belin oraz na działkach gminnych; 

- koordynowanie działań zapewniających opiekę weterynaryjną zwierzę-
tom bezdomnym i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt;

- przygotowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Izabelin na 2018 rok;

- przyjmowanie oświadczeń na dofinansowanie do zabiegów kastracji/
sterylizacji psów i kotów posiadających właściciela z terenu gminy Iza-
belin, pokrycie kosztów chipowania;

- przygotowanie rocznych sprawozdań z realizacji programu ochrony 
powietrza  (dot. stref województwa mazowieckiego). 

 Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa:
- podpisanie  umowy z firmą ANAT Witold Pociejewski na realizację re-
montów cząstkowych dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej; w wy-
niku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego zawarto umowę opiewają-
cą na kwotę 217.341,00 zł z przeznaczeniem na całoroczne utrzymanie 
i naprawy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej;

- podpisanie umowy z firmą ANAT Witold Pociejewski na realizację robót 
budowlanych związanych z sukcesywną dostawą i wbudowaniem kru-
szywa betonowego oraz kruszywa dolomitowego w wyznaczone odcinki 
dróg gminnych; w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zawarto 
umowę opiewającą na kwotę 158.485,50 zł.

Referat Gospodarki Odpadami:
- przyjęcie i opracowanie 109 deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi;

- wszczęcie 23 postępowań mających na celu ustalenie opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi;

- wystawienie 94 upomnień dla dłużników;
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- wystawienie 41 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego;

- dokonanie kontroli poprawności segregacji odpadów w IV kwartale 
2017 r.

Wydział Rozwoju:
- rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie ogniska 
dziecięco-młodzieżowego w 2018 r. - dotację otrzymało Towarzy-
stwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Warszawskie w wysokości 
83.820,00 zł;

- przyznanie stypendium sportowego 13 wyróżniającym się sportowcom 
mieszkającym w gminie Izabelin;

- udzielenie dotacji w trybie pozakonkursowym (czyli tzw. małe gran-
ty): Fundacji Instytut Redukcji Stresu na realizację zadania publicznego 
pt. „Empatyczna komunikacja dla dobrych relacji”,  Parafii Matki Boskiej 
Królowej Meksyku w Laskach na realizację zadania publicznego pt. Pa-
rafialny wyjazd na narty, Fundacji Zmysłosfera na realizację zadania 
publicznego pt. „Warsztaty sensoryczne dla dzieci 2,5 - 7 lat”, Fundacji 
„Ruszyć z Kopyta” na realizację zadania publicznego pt. „Hipoterapia dla 
dzieci z Gminy Izabelin 2018”;  Parafii Rzymskokatolickiej św. Franciszka 
z Asyżu w Izabelinie na realizację zadania publicznego pt. ”Organizacja 
wypoczynku dla młodzieży z terenu gminy Izabelin”; 

- przygotowanie drugiej edycji bezpłatnych szczepień przeciwko grypie 
osób w wieku powyżej 65 r.ż. - akcja potrwa do 15 grudnia 2018 r.; 
szczepić się będzie można w SPZOZ Izabelin, ul. Tetmajera 3A;

- przeprowadzenie bezpłatnych badań mammograficznych dla Pań 
w wieku 50-69 lat;

- wdrożenie Programu Karta Izabelińczyka (w I kwartale wydano po-
nad 500 Kart, a do Programu przystąpiło 27 Partnerów oraz jednostki 
gminne);

- wykonywanie projektów graficznych ulotek, plakatów, zaproszeń; 

- przygotowanie i złożenie w Urzędzie Marszałkowskim 2 wniosków 
o dofinansowanie budowy boisk w Mościskach i Sierakowie w ramach 
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw;

- złożenie sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych dla aglomeracji Izabelin oraz dla aglomeracji 
Warszawa (w zakresie Mościsk);

- przygotowanie i złożenie wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego 
o dofinansowanie zakupu lokali mieszkaniowych w ramach programu 
„Wsparcie budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat”;

- przygotowanie i złożenie wniosku do Fundacji Orły Sportu w ramach 
programu Lokalny Animator Sportu 2017 – dofinansowanie wynagro-
dzenia 2 animatorów na Orliku w Laskach; 

- przygotowanie i złożenie w Ministerstwie Sportu i Turystyki 3 wniosków 
o dofinansowanie budowy Otwartych Stref Aktywności – w Izabelinie B, 
Izabelinie C i w Laskach;

- przygotowanie i złożenie w Ministerstwie Sportu i Turystyki wniosku 
o dofinansowanie budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej, 
w ramach programu Sportowa Polska;

- prowadzenie i rozliczanie projektu „Akademia pod Dębowym Liściem 
– jest nas więcej”, prowadzonego w przedszkolu w Laskach, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Wydział Finansowy
Referat Księgowości Budżetowej:
- zamknięcie ksiąg rachunkowych Urzędu Gminy oraz Gminy (Organu) 
za 2017 rok;

- sporządzenie sprawozdań finansowych za 2017 rok: bilansu, rachunku 
zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki;

- sporządzenie sprawozdań budżetowych za styczeń 2018 i luty 2018;

- czynności przygotowawcze dotyczące sporządzenia sprawozdań bu-
dżetowych za I kwartał 2018 r. Urzędu Gminy oraz Gminy (Organu);

- obsługa księgowa projektu: „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” ZIT.

Referat Księgowości Podatkowej:
- wystawienie decyzji wymiarowych dotyczących podatku od nierucho-
mości  (2 300 szt.), podatku rolnego (60 szt.), podatku leśnego (17 szt.), 

łącznego zobowiązania pieniężnego (729 szt.), decyzje zmieniające wy-
miar (85 szt.); 

- wydanie 17 postanowień w sprawie podatku od spadków i darowizn; 

- wystawianie upomnień dla osób fizycznych za zaległości w  podatku od 
nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych;      

- rozliczenie kosztów egzekucyjnych dotyczących wystawionych tytułów 
wykonawczych za  poszczególne miesiące I kwartału 2018 r.;

- rozliczenie oraz kontrola prawidłowego poboru podatków pobieranych 
przez sołtysów poszczególnych miejscowości;

- w zakresie podatku VAT:

- wystawienie  190  faktur sprzedaży, sporządzenie rejestrów sprzeda-
ży i zakupu, wystawienie deklaracji podatku VAT-7 (jednostki i zbiorcze 
jednostek Gminy Izabelin);

- przygotowanie dokumentów dotyczących zwrotu podatku VAT od in-
westycji rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Izabelinie  i rozbudowy Szkoły 
Podstawowej i sali sportowej przy ul. Wojska Polskiego 5 w Hornówku.                                            

Zarządzanie Kryzysowe, Sprawy Obronne i Obrona Cywilna:
- kwalifikacja wojskowa dla 66 mężczyzn z rocznika 1999.

Szkoła Podstawowa w Izabelinie:
- kontynuacja programów i projektów: 

- pilotażowy Program Programowania w Szkole dla uczniów klas pierw-
szych  i drugich szkoły podstawowej koordynowanego przez MEN;

- Koduj z Klasą, Mistrzowie Kodowania i SCRATCH;

- „Ogarnij inżynierię” (we współpracy z Fundacją Katalyst Engineering) 
– prowadzenie zajęć w klasach 4 i 5;

- „Lekcje żywej historii” we współpracy z Dziecięcym Uniwersytetem 
Ciekawej Historii w klasach 1-5;

- przeprowadzenie I etapu konkursu „Międzynarodowe zagadki mate-
matyczne” oraz ogólnopolskich olimpiad „Olimpus” i „Olimpusek”, „Kon-
kurs Logicznego Myślenia”, „Świetlik”;

- przeprowadzenie międzynarodowego konkursu „Kangur Matema-
tyczny”;

- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych na temat komunikacji 
interpersonalnej, przeciwdziałania agresji i przemocy oraz na temat 
kształtowania norm i wartości, rozwijania odpowiedzialności i komuni-
kacji rówieśniczej w klasach, przeciwdziałania cyberprzemocy oraz prze-
ciwdziałania uzależnieniom;

- organizacja egzaminu gimnazjalnego;

- przygotowanie prezentacji projektów gimnazjalnych w klasach 
drugich;

- realizacja zadań w ramach programu naprawczego w gimnazjum;

- remont szatni w części gimnazjalnej o powierzchni 88 m2:

- wymiana oświetlenia;

- wykonanie obudowy rur c.o.  na długości  10.5 mb;

- wykonanie gładzi na ścianach oraz malowanie.

Gminne Przedszkole w Izabelinie:
- realizacja tygodnia kreatywnego oraz tygodnia o zmysłach we współ-
pracy z Towarzystwem Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach;

- realizacja warsztatów sensorycznych  we współpracy  z Fundacją  
Zmysłosfera;

- realizacja programu edukacyjnego dla dzieci i personelu  z zakresu 
wspierania  kompetencji empatycznej komunikacji „Porozumienie bez 
Przemocy” - projekt współfinansowany przez Gminę Izabelin;

- rekrutacja do Przedszkola.

Gminne Przedszkole w Laskach: 
- przygotowanie balu karnawałowego – imprezy integracyjnej; 

- promowanie talentów dzieci  poprzez udział w konkursach wewnętrz-
nych i zewnętrznych : konkurs piosenki „Muzyka kocha dzieci”- dla 
przedszkolaków z gminy Izabelin, udział w konkursie recytatorskim or-
ganizowanym przez Szkołę Podstawową, udział w Lidze Przedszkolaka 
w Łomiankach - zdobycie w edycji wiosennej I miejsca; 

Z ŻYCIA GMINY
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- kontynuacja projektu unijnego „ Akademia pod dębowym liściem - jest 
nas więcej”; realizacja dodatkowych zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla 
wszystkich grup wiekowych, kontynuacja zajęć ze specjalistami, dopo-
sażenie przedszkola – sali do terapii SI;

- przygotowanie warsztatów wielkanocnych we wszystkich grupach; 

- udział w warsztatach ŁUBU-DUBU dla wszystkich przedszkolaków; 

- rekrutacja do Przedszkola.

Centrum Usług Wspólnych Izabelin:
- sporządzenie i analiza sprawozdań budżetowych za IV Kwartał  2017 r. 
RB 27s, RB 28s, RbN, RBZ, RB 34S, RB 50 oraz  sprawozdań za miesiąc 
styczeń i  luty 2018 r.;

- sporządzenie sprawozdań finansowych za 2017 rok  jednostek obsłu-
giwanych tj. Centrum Usług Wspólnych Izabelin, Szkoły Podstawowej 
w Izabelinie, Gminnego Przedszkola w Izabelinie, Gminnego Przedszko-
la w Laskach; 

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

- przygotowanie projektów uchwał:

- w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu 
rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej, której organem pro-
wadzącym jest Gmina Izabelin;

- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicz-
nych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Gmina Izabe-
lin jest organem rejestrującym;

- złożenie wniosku do udziału w projekcie Unijnym „Ku nowoczesnej 
szkole! Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie” 
– przeszedł pozytywnie ocenę formalną; 

- przygotowanie oraz przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrek-
tora Szkoły Podstawowej im. płk Stanisława Królickiego  w Izabelinie;

- rekrutacja do Szkoły Podstawowej i publicznych Przedszkoli.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie:
- wykonywanie ustawowych zadań związanych z pomocą społeczną, 
świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, świadczeniem 
wychowawczym (500+), wspieraniem rodziny, przeciwdziałaniem prze-
mocy w rodzinie, Kartą Dużej Rodziny; 

- przeprowadzenie nowych wywiadów i przygotowanie decyzji z pomocy 
społecznej; 

- rozpoczęcie od marca 2018 r. realizacji programu korekcyjno-edu-
kacyjnego dla sprawców przemocy domowej;  nadal prowadzona jest 
rekrutacja dla osób chętnych do udziału w tym programie, zajęcia pro-
wadzone są w Domu Rekolekcyjnym w Laskach;

- prowadzenie dla mieszkańców gminy poradnictwa prawnego i psycho-
logicznego oraz grupy wsparcia dla osób współuzależnionych; 

- przygotowanie spotkania wielkanocnego dla Kombatantów, Seniorów 
i osób samotnych z terenu gminy Izabelin.  

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie:
- organizacja 3 spotkań w ramach  Izabelińskiego Dyskusyjnego Klubu 
Książki;  dyskusja na temat książek: „Księga zachwytów” – Filip Springer, 
„Dziecko Noego” – E.E. Schmitt, „Transsyberyjska. Drogą żelazną przez 
Rosję i dalej” – Piotr Milewski; spotkania odbywają się raz w miesiącu 
w piątek o godzinie 17.30; 

- przygotowanie wystaw malarskich Andrzeja Miesztalskiego i Marii Wo-
ithofer;  oglądanie prac w godzinach pracy biblioteki;

- prezentacja książek:  „O srebrnej łyżeczce” Justyny Bednarek, „Kubu-
siowe opowieści” Sebastiana Sarny, „Ciocia Jadzia. Szkoła”  Elizy Pio-
trowskiej,  podczas akcji promującej czytelnictwo  Czytamy Dzieciom; 

- spotkanie  autorskie z okazji wydania albumu „90 – lecie domu w Iza-
belinie” Grażyna Cholewińska, Zbigniew Makowski; album jest dostępny 
w czytelni biblioteki;  

- KLUB PUZZLI zaprasza wszystkich fanów układania puzzli do ich wy-
miany; w czwartki od 16.00 do 18.00  należy przynieść puzzle, które już 
były układane kilka razy i można zabrać inne pudełko puzzli; 

- zakupienie do biblioteki  około  300 nowych książek, które są opra-

cowywane i systematycznie wystawiane na półki; informacje o nowo-
ściach umieszczane są na stronie internetowej biblioteki (www.bibliote-
kaizabelin.pl).

GPWiK „Mokre Łąki”:
- zakończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Północ-
nej w Truskawiu;

- wybudowanie sieci wodociągowej w części ul. Borzęcińskiej i Bobrowej 
w Truskawiu;

- podpisanie umowy z firmą Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o. 
na dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego (ssąco-
-płuczącego) typu kombi wraz z zabudową;

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

- bieżące prace przy usuwaniu awarii sieci wodociągowej;

- usunięcie napisów i graffiti z szyb przystankowych.

Centrum Kultury Izabelin:
- organizacja imprez: Koncertu Noworocznego „W krainie czardasza”,  
Balu Karnawałowego „Gorączka sobotniej nocy”, Potańcówki z DJ’em, 
Kabaretu Ani Mru Mru, Wieczoru Kolędowego z zespołem Wokaliza, 
Wieczoru Peruwiańskiego, Koncertu Artura Gotza Przeboje wszech cza-
sów z Kabaretu Starszych Panów, Koncertu Uśmiechnij się z Kiepurą, 
Śpiewajmy i grajmy Małemu – doroczny rodzinny przegląd kolęd; 

- przygotowanie  wystaw artystycznych: Ogólnopolska Wystawa Karyka-
tury i Rysunku Satyrycznego TEATR – Stowarzyszenie Polskich Artystów 
Karykatury i spotkanie z Jackiem Frankowskim – rysownikiem, satyry-
kiem, karykaturzystą, wystawa prac malarskich Andrzeja Miesztalskiego, 
wernisaż wystawy prac Ewy Urniaż - Szymańskiej, wystawa Katyń Mied-
noje – pamiętamy, Wystawa prac malarskich Marii Woithofer;

- zajęcia dla dzieci: wspólne śpiewanie – zajęcia wokalne dla początku-
jących, Gordonki, Funiversity, warsztaty bębniarskie;

- Filharmonia Narodowa – koncert dla uczniów Szkoły Podstawowej 
w Izabelinie „Wielki teatr świata”, Ludwig van Beethoven – portret kom-
pozytora”, Szalone lata dwudzieste, Przedstawienie teatralne dla dzieci 
„Wielkanoc w mazowieckiej chacie;

- zorganizowanie 14 wykładów dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku; 

- wyświetlenie w Kinie za Rogiem 28 filmów dla dzieci oraz 39 dla mło-
dzieży i dorosłych,   specjalny Pokaz filmu „Biegacze”;

- eprzygotowanie programu na ferie zimowe: warsztaty komputerowe, 
taniec nowoczesny, szachy, gimnastyka artystyczna, Funiversity, Te-
atrzyk „O rycerzu co księżniczkę ratował” oraz „Wojtek strażak”, cerami-
ka, plastyka, malarstwo, wspólne śpiewanie, taniec, karate, bal karna-
wałowy, 20 filmów w Kinie za Rogiem; 

- organizacja  spektaklu teatralnego „Belfer” w wykonaniu Wojciecha 
Pszoniaka;

- współorganizacja balu  przedszkolaków w Laskach oraz balu seniorów;

- pokazy sekcji tanecznych CKI;

- przygotowanie  Rodzinnych Wielkanocnych Warsztatów Plastycznych; 

- przygotowanie  Biegu Zmarźlaka; obsługa lodowiska  przy Szkole Pod-
stawowej w Izabelinie; 

- wyprzedaż garażowa;

- przeprowadzenie  eliminacji do VII Mazowieckiego Festiwalu Piosenki 
Izabelin 2018.

Najważniejsze zadania planowane do wykonania w II kwartale 
2018 roku: 
- zakończenie rozmów z Zarządem Transportu Miejskiego  i UM War-
szawa w sprawie wyboru najlepszej opcji biletowej z nowej koncepcji 
programu Warszawa+ lub wejścia do I strefy;

- uruchomienie działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji;

- uzgodnienie z UM Warszawa, Zarządem Dróg Miejskich i Mazowiec-
kim Zarządem Dróg Wojewódzkich  optymalnej koncepcji przebudowy 
skrzyżowania w Mościskach i rozpoczęcie przygotowań do jej realizacji;
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- zawarcie umowy przez Spółkę Mokre Łąki z NFOŚiGW na kolejny etap 
budowy sieci wod-kan. obejmującej Laski i Sieraków – projekt o warto-
ści 8,7 mln zł na lata 2018-2021 /dofinansowanie 63%/; 

- dokończenie budowy dróg rowerowych w gminie; planowane roboty 
w Laskach na odcinku od ronda do ul. Wierzbowej oraz w Mościskach 
na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Estrady; planowany termin zakoń-
czenia robót – 30 czerwiec 2018 r.;

- kontynuacja prac budowlanych przy rozbudowie Ośrodka Zdrowia przy 
ul Tetmajera w Izabelinie C; planowany termin zakończenia robót - lipiec 
2018 r.;

- przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji Pro-
gramu Gospodarki Niskoemisyjnej; 

- identyfikacja zapotrzebowania na wymianę palenisk i termomoderni-
zację budynków w gminie Izabelin (ankieta plus inwentaryzacja);

- rozpoczęcie prac nad wdrożeniem pilotażowego systemu komunikacji 
z mieszkańcami we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Wojewódz-
twa Mazowieckiego;

- prace związane z wprowadzeniem projektów stałej organizacji ruchu 
na ul. Cichowszczyzna w Laskach w zakresie wprowadzenia progów 
zwalniających na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Przedszkolnej oraz 
zmiana organizacji ruchu na ul. Chodkiewicza w Izabelinie C, poprzez 
wprowadzenie i oznakowanie skrzyżowań równorzędnych na odcinku 
od ul. Tetmajera do ul. Sierakowskiej; 

- zakończenie robót drogowych na połączeniu ul. Klaudyńskiej i Łąkowej 

w Mościskach; wykonanie warstwy ścieralnej jezdni oraz zagospodaro-
wanie pasa drogowego;

- wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Sielanki w Izabelinie C - 12 la-
tarni z oprawami LED, linia kablowa długości 296 m, w ul. Daszewskiego 
w Laskach  - 12 latarni z oprawami LED, linia kablowa długości 288 m;

- przebudowa ul. Langiewicza na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Chłopic-
kiego oraz ul. Chłopickiego na odcinku od ul. Langiewicza do ul. Siera-
kowskiej w Izabelinie C;

- projekt przebudowy ul.Matejki na odcinku od ul. Tetmajera do ul. Po-
niatowskiego w Izabelinie;

- budowa zestawu do ćwiczeń kalistenicznych (street workout) oraz si-
łowni plenerowej na terenie Parku rekreacji i sportu w Izabelinie; 

- uzyskanie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego  decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. 
Północnej w Truskawiu i rozpoczęcie przyłączania do sieci mieszkańców; 

- zakończenie prac budowlanych sieci kanalizacyjnej w ul. Próżnej, 
Szyszkowej, Leśnej, Fedorowicza, Wesołej, Rolnej, Polnej, Piaskowej 
i Kampinoskiej w Hornówku; 

- zamiana działek ze Skarbem Państwa celem przekazania działki pod 
budowę Posterunku Policji w Izabelinie przy ul. Zielonej.

Wójt Gminy Izabelin 
 Witold Malarowski

SAMORZĄDOWO-PARKOWE SPOTKANIE KOORDYNACYJNE 
W STARYCH BABICACH

W dniu 6 kwietnia w Urzędzie Gminy St. Babice odbyło się 
spotkanie starosty powiatu warszawskiego-zachodnie-

go Jana Żychlińskiego z wójtami i zastępcami wójtów gmin 
Stare Babice i Izabelin oraz dyrektorem KPN Mirosławem Mar-
kowskim. Przedmiotem spotkania były sprawy bieżące wyma-
gające koordynacji współdziałania. 

Starosta warszawski-zachodni poinformował, iż przetarg organizowa-
ny przez ZDP na przebudowę ciągu drogowego 3 Maja – Sienkiewi-
cza – Izabelińska nie został w dniu 4 kwietnia rozstrzygnięty z powodu 
braku ofert. Przetarg zostanie powtórzony z modyfikacją polegającą 
na rozdzieleniu zadania na 2 części: izabelińską i starobabicką, celem 
umożliwienia przystąpienia doń mniejszym firmom budowlanym. Gmi-
ny i starostwo zobowiązały się aktywnie promować przetarg wśród 
potencjalnych wykonawców. Wobec szybko rosnących od stycznia br. 
kosztów robocizny, cen materiałów budowlanych i asfaltobetonu koszt 
realizacji zadania raczej wzrośnie względem poziomu z roku ubiegłego. 
W przypadku przekroczenia przyjętego dla tego zadania przez Zarząd 
Dróg Powiatowych i współfinansujące je gminy pułapu cenowego gminy 
i starostwo przyjmą alternatywne rozwiązanie w zakresie remontu dróg 
nim objętych. 

Dyrektor KPN poinformował podczas spotkania, iż planuje w najbliższym 
czasie naprawić drogę z Izabelina B do Lipkowa, która znacznie ucierpia-
ła podczas zimy i prac polegających na przycince sanitarnej drzewosta-
nu w ub. roku. Systematycznie przekazuje także do Ministra Środowiska 
kolejne wnioski gmin w sprawie wymiany z KPN gruntów potrzebnych 
pod drogi czy inne obiekty. 

Wójt gminy St. Babice poinformował, iż niepokojąco wzrosły koszty od-
bioru odpadów w jego gminie do czego przyczyniły się regulacje usta-
wowe normujące zasady odbioru odpadów i funkcjonowania RIPOK-ów. 
Podobnie jak Gmina Izabelin analizuje przedstawioną w ubiegłym tygo-
dniu przez ZTM i wiceprezydent Warszawy R. Kaznowską propozycję 
zmodyfikowanego programu Warszawa+ w zakresie dopłat do biletów 
okresowych komunikacji miejskiej i najprawdopodobniej skorzysta 
z przedstawionej przez ZTM propozycji. Poinformował także, iż ruszy-
ły prace nad projektem przebudowy ul. Szymanowskiego i uzyskał za-

pewnienie ze strony gminy Izabelin o wykonaniu przezeń uzgodnionych 
i niezbędnych dla realizacji projektu działań w 2018r. Gmina St. Babice 
uzyskała dofinansowanie projektu budowy ścieżek rowerowych w ra-
mach programu ZIT i zakończy go w przyszłym roku. 

Gmina Izabelin planowano zakończy projekt budowy ścieżek rowe-
rowych w końcu czerwca bieżącego roku, najprawdopodobniej jako 
pierwsza gmina, która przystąpiła do tego projektu. Odpowiadając na 
pytanie przedstawicieli Gminy Izabelin w kwestii legalności i celu prac 
ziemnych w rejonie ul. Izabelińskiej poinformował, iż inwestor posiada 
wszystkie niezbędne pozwolenia do prowadzenia tychże prac, których 
celem jest budowa stawu. 

Poruszono także problem podnoszenia poziomu działek w Klaudynie 
i Mościskach co jest przedmiotem prac właściwych służb gmin St. Babi-
ce i Izabelin. Wójt gminy St. Babice został poinformowany o spotkaniu 
organizowanym przez gminę Izabelin z właścicielami gruntów w Mo-
ściskach zachodnich w dniu 26 kwietnia o godz. 18.00 w CKI w kwe-
stii poinformowania ich o zasadach prawnych regulujących możliwość 
podnoszenia poziomu działek i zaproponowania rozwiązania problemu 
w postaci ugody sąsiedzkiej. Wójt Gminy Izabelin uzyskał zapewnienie 
starosty warszawskiego-zachodniego o pomocy w przyspieszeniu pro-
cedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego niezbędnego dla odwod-
nienia Izabelina B. Na tym spotkanie się zakończyło.

 Ryszard  Haczek
Zastępca Wójta Gminy Izabelin
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W dniu 21 marca 2018 r. odbyła się XXXV sesję Rady 
Gminy Izabelin. Sesję otworzyła, porządek obrad 

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

* uchwała XXXV/311/18 (9 za/ 0 przeciw/ 4 wstrzymały 
się) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Izabelin na lata 2018-2026.
* uchwała XXXV/312/18 (10 za/ 0 przeciw/ 3 wstrzymały 
się) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy 
Izabelin. 
* uchwała XXXV/313/18 (11 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzyma-
ły się) w sprawie emisji obligacji Gminy Izabelin. Przedsta-
wiona uchwała w sprawie emisji obligacji Gminy Izabelin jest 
konsekwencją planowanego deficytu budżetu Gminy w 2018 
r. Zgodnie z Uchwałą budżetową na rok 2018 (po zmianach) 
planowany deficyt ustalony został na poziomie 10.511.853,20 
zł. Źródłem jego finansowania została określona przedmioto-
wa emisja obligacji w wysokości 3.500.000 zł, kredyt banko-
wy w wysokości 3.300.000 zł oraz wolne środki w wysokości 
3.711.853,20 zł. W celu sfinansowania inwestycji gminnych do-
tyczących: przebudowy infrastruktury drogowej w gminie oraz 
rozbudowy budynku ośrodka zdrowia w Izabelinie planuje się 
wyemitować obligacje komunalne na łączną kwotę 3.500.000 
zł. Wykup obligacji planuje się w latach 2019-2026. Wszystkie 
zobowiązania wynikające z przedmiotowej emisji obligacji zo-
stały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izabelin.
* uchwała XXXV/314/18 (11 za/ 0 przeciw/ 2 wstrzyma-
ły się) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
Przedstawiona uchwała jest konsekwencją planowanego defi-
cytu budżetu Gminy w 2018 r. Zgodnie z Uchwałą budżetową 
na rok 2018 ( po zmianach) planowany deficyt ustalony został 
na poziomie 10.511.853,20 zł. Źródłem jego finansowania zo-
stał określony przedmiotowy kredyt bankowy w wysokości 
3.300.000 zł,  emisja obligacji w wysokości 3.500.000 zł oraz 
wolne środki w wysokości 3.711.853,20 zł. Kredyt zostanie 
przeznaczony na sfinansowanie pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z prze-
znaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 4128W ul. Iza-
belińska gmina Stare Babice i ul. Sienkiewicza gmina Izabelin 
dł. ok. 3.370 mb oraz drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja dł. 
ok 1.000 mb gmina Izabelin. Oprocentowanie kredytu przyjęto 
według stawki WIBOR 3M oraz średniej marży banków. Wszyst-
kie zobowiązania wynikające z przedmiotowego kredytu zostały 
ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izabelin.
* uchwała XXXV/315/18 (13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały 
się) w sprawie podziału Gminy Izabelin na obwody głosownia, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych. Ustawą z dnia z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w proce-
sie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych orga-
nów publicznych (Dz. U Nr 130) zwanej dalej ustawą,  dokona-
no nowelizacji ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 
(Dz. U. 2017 Nr 15 z późn. zm.). Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy 
rada gminy dokona podziału gminy na okręgi wyborcze w wy-
borach do rady gminy w terminie 60 dni od dnia wejścia w ży-
cie niniejszej ustawy, która weszła w życie 31 stycznia 2018r. 
W związku z powyższym koniecznym jest podjęcie uchwały 
sprawie podziału Gminy Izabelin na okręgi wyborcze, ustalenia 
ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każ-
dym okręgu. Przedmiotowa uchwała zachowuje okręgi wybor-

cze przyjęte uchwałą Nr XXV/172/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 
24 października 2012 r. zmienioną uchwałą Nr XXXVIII/332/14 
Rady Gminy Izabelin z dnia 25 czerwca 2014 r. 
* uchwała XXXV/316/18 (13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzyma-
ły się) w sprawie podziału Gminy Izabelin na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 
w każdym okręgu.
Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

Ustawą z dnia z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych 
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wy-
bierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 
publicznych (Dz. U Nr 130) zwanej dalej ustawą,  dokonano 
nowelizacji ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 
(Dz. U. 2017 Nr 15 z późn. zm.). Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy 
rada gminy dokona podziału gminy na stałe obwody głosowa-
nia, o których mowa w art. 12 ustawy, o której mowa w art. 5 
(Kodeks wyborczy), oraz ustali ich numery, granice oraz siedziby 
obwodowych komisji wyborczych w terminie 1 miesiąca od dnia 
podziału gminy na okręgi wyborcze, o których mowa w art. 12. 
Rada Gminy podjęła uchwałę o podziale gminy na okręgi wy-
borcze i dlatego też zasadne jest podjęcie uchwały o obwodach 
wyborczych. 
Przedmiotowa uchwała zachowuje podział na pięć obwodów do 
głosowania przyjęte uchwałą Nr XXI/171/12 Rady Gminy Iza-
belin z dnia 24 października 2012r. Wszystkie siedziby obwo-
dowych komisji wyborczych są dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
* uchwała XXXV/317/18 (13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały 
się) w sprawie przystąpienia do zmiany „Zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw 
– Helenówek, Etap I”. Zmiana ustaleń w zakresie minimalnej 
powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych dla tere-
nów 1MU, 2MU oraz 1UT wynika z braku możliwości ich fak-
tycznego zastosowania. Zmiana ustaleń w zakresie minimalnej 
powierzchni biologicznie czynnej wynika z przyjętych dla tere-
nów 1MU, 2MU oraz 1UT podstawowych funkcji terenu, tj. za-
równo mieszkaniowych jak też usługowych. Usunięcie zapisów 
§ 13 ust. 3 pkt. 5 wpłynie na poprawę czytelności całego planu, 
ponieważ zapisy te stanowią powtórzenie zapisów § 13 ust. 3 
pkt. 4. Realizując jednostkową zmianę planu uznano za zasad-
ne uporządkowanie jego ustaleń także w tym zakresie. Zmiana 

Numer granice 
obwodu

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

1 Laski, 
Mościska 

Przedszkole Gminne 
w Laskach 
ul. 3 Maja 43

2 Izabelin B Szkoła Podstawowa,
Hornówek 
ul. Wojska Polskiego 5

3 Hornówek Szkoła Podstawowa,
Hornówek 
ul. Wojska Polskiego 5

4 Izabelin C Centrum Kultury Izabelin
ul. Matejki 21

5 Sieraków, 
Truskaw

Szkoła Podstawowa Izabelin
ul. 3 Maja 42 
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planu prowadzona będzie w trybie ustawy z dnia 27.03.2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 
r., poz. 1073 z późn. zm.) z poszanowaniem ustaleń Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Izabelin, uchwalonego Uchwałą Nr XXIX/240/13 Rady 
Gminy Izabelin z dnia 3 lipca 2013 r., zmienionego Uchwałą Nr 
XXXII/275/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 listopada 2017 r.
* uchwała XXXV/318/18 (13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały 
się) w sprawie przyjęcia sprawozdania kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie z wykonania zadań 
w 2017 roku oraz  przedstawia potrzeby w zakresie pomocy 
społecznej.
* uchwała XXXV/319/18 (13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały 
się) w sprawie powierzenia Gminnemu Przedsiębiorstwu Wodo-
ciągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o. z siedzibą 
w Truskawiu zadań z zakresu gospodarki komunalnej Gminy Iza-
belin. Uchwałą NR XXXII/293/17 Rady Gminy Izabelin w z dnia 
13 grudnia 2017r. utworzono gminną jednostkę organizacyjną 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Utrzymania Terenów 
Zielonych. Zgodnie z nadanym jej statutem, na podstawie wyżej  
wskazanej  uchwały, GOSiR przejmował część zadań komunal-
nych gminy m. in. polegających na utrzymaniu czystości pasów 
drogowych dróg gminnych oraz parkingów gminnych wraz z za-
miataniem ulic i chodników oraz utrzymaniu czystości i porządku 
na przystankach autobusowych i opróżnianiu koszy ulicznych. 
Zakładano, że GOSiR przejmie od Spółki ludzi i sprzęt umożliwia-
jący realizacje nałożonych zadań. Analiza ekonomiczna wskazu-
je, że bezzasadne jest pozostawianie w zakresie obowiązków 
Gminnego Przedsiębiorstwa zadań polegających na konserwacji 
wpustów ulicznych, studni chłonnych i pompowni deszczowych 
oraz infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych. Dlatego też zachodzi potrzeba podjęcia przed-
miotowej uchwały. Zadania o których mowa powyżej polegające 
na konserwacji wpustów ulicznych, studni chłonnych i pompow-
ni deszczowych oraz infrastruktury służącej do odprowadzania 
wód opadowych i roztopowych będą wykonywane przez Urząd 
Gminy. Dla wykonywania zadania przez Gminne Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” zostaną 
dokonane stosowne zmiany w akcie założycielskim Spółki oraz 
zostanie złożony stosowny wniosek o dokonanie wpisu w reje-
strze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 
* uchwała XXXV/320/18 (13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały 
się) w sprawie przyjęcia  Programu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Izabelin na 2018 rok.
* uchwała XXXV/321/18 (13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzyma-
ły się) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien speł-
niać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schro-
nisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni 
zwłok zwierzęcych i ich części.

*uchwała XXXV/322/18 (13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały 
się) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej słu-
żebności przesyłu na nieruchomości położonej w Izabelinie C 
przy ul. Kazimierza Tetmajera 3 i 3A, stanowiącej działkę ewi-
dencyjną nr 975 obr. Izabelin. Działka nr ew. 975 z obrębu Iza-
belin o pow. 0,1244 ha stanowi własność Gminy Izabelin. Słu-
żebność przesyłu ustanowiona zostanie dla linii kablowej niskie-
go napięcia, która będzie zaopatrywać w prąd budynek ośrodka 
zdrowia. Służebność przesyłu będzie ustanowiona odpłatnie, na 
czas nieoznaczony.
* uchwała  XXXV/323/18 (13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały 
się) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy 
działki ewidencyjnej nr 1565/1 położonej w obrębie Laski na 
własność Gminy Izabelin. Zgodnie z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski część „A”, 
zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XIX/96/99 
z dnia 08 grudnia 1999 r. działka ewidencyjna nr 1565/1 obręb 
Laski, położona jest na terenie przeznaczonym na drogę gminną 
– ul. Zieloną (oznaczona symbolem planistycznym KUD). Pozy-
skanie działki ewidencyjnej nr 1565/1 związane jest z zaspo-
kojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnych 
dróg oraz organizacji ruchu drogowego należących do zadań 
własnych gminy. 
* uchwała  XXXV/324/18 (13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały 
się) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy 
działki ewidencyjnej nr 710/5 położonej w obrębie Truskaw na 
własność Gminy Izabelin. Zgodnie z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Tru-
skaw – Helenówek, Etap I, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gmi-
ny Izabelin Nr XXVI/208/2013 z dnia 20 marca 2013 r. działka 
ewidencyjna nr 710/5 obręb Truskaw, położona jest na terenie 
przeznaczonym na drogę gminną – ul. Południową (oznaczo-
na symbolem planistycznym 10 KD(D). Pozyskanie działki ewi-
dencyjnej nr 710/5 związane jest z zaspokojeniem zbiorowych 
potrzeb wspólnoty w zakresie gminnych dróg oraz organizacji 
ruchu drogowego należących do zadań własnych gminy. 
* uchwała  XXXV/325/18 (13 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymały 
się) w sprawie przyjęcia protokółu kontroli Komisji Rewizyjnej. 
Zgodnie z paragrafem 83 ust.2 Statutu Gminy Izabelin (Uchwała 
NR XXII/175/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 8 lutego 2017r.), 
protokół kontroli jest przedstawiany Radzie, która podejmuje 
uchwałę o jego przyjęciu lub odrzuceniu.
* uchwała  XXXV/326/18 (5 za/ 7 przeciw/ 1 wstrzymały 
się) w sprawie wyrażenia zgody na nagrywanie w formie audio 
i wideo posiedzeń kolegialnych organów pomocniczych Rady 
Gminy Izabelin.
Na sesji została też złożona informacja o  stanie ochrony prze-
ciwpożarowej na terenie gminy Izabelin w 2017 roku.

IM

INTERWENCJE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W GMINIE IZABELIN w marcu 2018
Marzec był miesiącem wyjątkowo spokojnym, w zakresie ilości zdarzeń jakie powstały na terenie gminy z udziałem Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Drugiego marca w Izabelinie przy ul. Oleńki i Lubomirskiego powstał niewielki pożar pozostałości roślinnych 
i różnych odpadów. Zanotowano cztery miejscowe zagrożenia, w tym w trzech przypadkach stwarzały zagrożenia pochylone 
drzewa. W dniu 10 marca w Laskach przy placu zabaw dla dzieci, w dniu 7 marca w Izabelinie przy ul. Poniatowskiego zagrożenie 
dla budynku mieszkalnego, a 16 marca w Izabelinie przy ul. Sierakowskiej i Końcowej zagrożenie uszkodzenia linii energetycznej. 
W dniu 7 marca w Izabelinie przy ul. Krasińskiego 76 w istniejącym od kilku lat niezabezpieczonym pustostanie mieszkalnym 
miało miejsce już kilka pożarów powstałych przez osoby o nieustalonych nazwiskach, tym razem nastąpił niekontrolowany wy-
ciek gazu ziemnego w wyniku dewastacji instalacji gazowej, stwarzający zagrożenie wybuchem i zagrożenie dla ludzi.  W akcji 
brało udział kilka zastępów straży pożarnej, pogotowie gazowe i policja. 

mgr inż. Edward Gierski
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
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Trzeci rok z rzędu w Izabelinie w czerwcu odbędzie się 
AliRun – bieg, którego głównym celem jest popularyza-

cja osoby pierwszego proboszcza – budowniczego Parafii 
św. Franciszka z Asyżu – ks. Aleksandra Fedorowicza. 

W tym roku bieg będzie jedną z atrakcji Pikniku Rodzinnego pod 
hasłem „Dziękując za niepodległość” organizowanego przez Funda-
cję im. ks. Aleksandra Fedorowicza „Przyjaciele Alego” i odbędzie 
się 16 czerwca 2018 – w dniu urodzin kapłana (1914 r.). Pomysło-
dawcą biegu trzy lata temu był wikary izabelińskiej parafii – ks. dr 
Jerzy Jastrzębski.

Ks. Aleksander Fedorowicz przyjechał do Izabelina blisko siedem-
dziesiąt lat temu. Budował parafię i wspólnotę gromadząc ją wokół 
Chrystusa. Wyciągał dłoń w stronę potrzebujących i zagubionych 
pomagając i szczerze kochając drugiego człowieka. Powołana do 
życia dwa lata temu Fundacja „Przyjaciele Alego” kontynuuje roz-
poczęte przez ks. Alego dzieła oraz podejmuje nowe inicjatywy. 
Z jej pomocy korzystają m.in. uzależnieni od alkoholu oraz ich ro-
dziny. Promuje zdrowy tryb życia, opiekuje się młodzieżą. Człon-
kowie objęci są stałą, troskliwą formacją duchową. Wszystko to 
sprzyja rozwojowi kultu ks. Aleksandra Fedorowicza o którego be-
atyfikację modlą się wierni. 

Trzy lata temu po raz pierwszy odbył się AliRun – bieg poświęcony 
pierwszemu proboszczowi. Pomysłodawcą i współorganizatorem 
biegu był wikary izabelińskiej parafii – ks. dr Jerzy Jastrzębski, który 
wspólnie z Ojcem Leonem Knabitem napisał także modlitwę o be-
atyfikację ks. Alego oraz podejmował szereg działań, dzięki którym 
wierni mogli bliżej poznać postać oraz teksty zmarłego w opinii 
świętości proboszcza. Rok później Fundacja była współorganizato-
rem imprezy, a w tym roku zajmuje się organizacją. 
Całość koordynuje wolontariusz – pan Waldemar Czaplejewicz. 
Hasło Pikniku „Dziękując za niepodległość” jest wymowne, a pro-
gram atrakcyjny. W przedsięwzięcie zaangażowanych jest  wiele 
osób i firm, które ofiarowują swój czas i wsparcie. – Ta pomoc 
jest nieoceniona. Trudno byłoby zorganizować to wszystko gdyby 
jej zabrakło – przyznaje W. Czaplejewicz. Piknik Rodzinny finan-
sowany jest m.in. ze środków Fundacji PZU – Partnera projektu 
i Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Partnerem Pikni-
ku jest  Kampinoski Park Narodowy, Urząd Gminy Izabelin, Gminne 

Przedszkole w Izabelinie im. ks. Aleksandra Fedorowicza, Szkoła 
Podstawowa im. płk Stanisława Królickiego w Izabelinie, Parafia 
pw. św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie. Dziękujemy wszystkim! 
– Należę do Parafii św. Rocha w Lipkowie. Choć z wykształcenia 
jestem ekonomistą – moją pasją jest historia. Osoba ks. Aleksandra 
ciekawi mnie od dawna. Do pomocy przy Pikniku namówił mnie 
kolega i z radością się w to włączę – mówi pan Krzysztof Korytko, 
który 16 czerwca będzie opowiadał chętnym uczestnikom Pikniku 
o historii ciekawych miejsc w Puszczy Kampinoskiej w kontekście 
odzyskania niepodległości. Pana Krzysztofa wesprze również syn 
– Ignacy, który włączył się w przygotowanie od strony informacyj-
no-internetowej. – Ks. Ali jednoczył. Swoim życiem dawał świa-
dectwo, że można ze sobą współpracować pomimo różnych zdań, 
poglądów, wykształcenia. I patrząc na pracę Fundacji, organizację 
Pikniku Rodzinnego, można powiedzieć, że pomimo jego fizycznej 
nieobecności duch pozostał – ludzie się szanują, wspierają i razem 
tworzą coś pięknego – podsumowuje prezes Fundacji – ks. dr Lu-
dwik Nowakowski. 

Piknik już 16 czerwca. Początek o godz. 10.00 w Parafii św. Fran-
ciszka z Asyżu w Izabelinie, gdzie odprawiona zostanie Msza Św. 
Następnie wspólna modlitwa przy grobie ks. Aleksandra Fedoro-
wicza, po której chętni przejdą na Polanę Jakubów przy dyrekcji 
Kampinoskiego Parku Narodowego. Tam rozpoczną się biegi – dla 
dorosłych, młodzieży i przedszkolaków oraz gra terenowa. Będą 
ciekawe stoiska, atrakcje w postaci przejazdów kucykami i zaba-
wy na dmuchanych zjeżdżalniach dla najmłodszych, będzie można 
zjeść coś smacznego, a na koniec posłuchać znanych i lubianych 
przebojów w wykonaniu zespołu „Arka Noego”. – Naszym prioryte-
tem jest przede wszystkim ochrona przyrody Puszczy Kampinoskiej. 
Wspieramy jednak inicjatywy, które zachęcają do aktywnego spę-
dzania czasu – wspólnie i wśród pięknej przyrody, którą przecież tak 
kochał i o której pięknie pisał ks. Ali – mówi Mirosław Markowski 
dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego, który od początku bie-
rze czynny udział w AliRun jako uczestnik biegu. 

Zapraszamy Czytelników na Piknik Rodzinny AliRun 2018 „Dziękując 
za Niepodległość” oraz wszystkich chętnych do udziału w biegu. 
Rejestracji na bieg główny dokonać można na stronie: https://zapi-
syonline.com/. Zapisy uczniów będą prowadzone w szkole.

ALIRUN – PIKNIK RODZINNY „DZIĘKUJĄC ZA NIEPODLEGŁOŚĆ” 16 CZERWCA 2018

POKAZY TANECZNE HAPPY DANCE STUDIO

W sobotę 17 lutego zespoły taneczne Happy Dance Studio z Centrum Kultury wystąpiły na 
pokazach tanecznych na rodzimej scenie. Wśród zespołów dziecięcych i młodzieżowych 

królowały etiudy złożone z tańców nowoczesnych i street dance, a zespoły dorosłych pokazały 
tańce towarzyskie: sambę oraz walca nagielskiego.

Nasze zespoły pracują w każdy czwartek pod kierunkiem Karoliny Stanisławskiej, Klaudii 
Zalewskiej oraz Wioli Kowalczyk.

Karolina Stanisławska
fot. Marcin Kasiński
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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

Izabelin, dnia 5 kwietnia 2018 r.
GPA.6722.8.2.2018.AI

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 
z późn. zm.)  oraz  art. 39, art. 54 ust. 2 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu 21 marca 2018 r. uchwały 
Nr XXXV/317/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw 
i Truskaw – Helenówek, Etap I”. 
Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. 
zm.) zawiadamiam o wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. planu.
Obszar objęty projektem planu obejmuje działki we wsi Truskaw o Nr 
ew.:
• 222/4, 222/6 i 222/7 położone przy ul. Dzika oraz w rejonie ul. Olszo-
wej, oznaczone w obowiązującym planie miejscowym symbolem 1UT;
• 849/1, 850/2, 850/4, 851/1, 852/1, 853, 857/1, 858/2, 866/3 oraz 
częściowo 860/1 i 864/2, położone w rejonie ulic: Lipkowskiej, Połu-
dniowej i Mokre Łąki, oznaczone w obowiązującym planie miejscowym 
symbolami 1MU i 2MU.
Zakres zmiany planu miejscowego obejmował będzie zapisy tekstu pla-
nu, t.j.:
1) § 13 ust. 2 pkt 5 w zakresie zmiany ustalenia dotyczącego minimal-
nej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych;
2) § 13 ust. 3 pkt 4 lit e w zakresie zmiany ustalenia dotyczącego mini-
malnego udziału powierzchni biologicznie czynnej;
3) § 13 ust. 3 pkt 5 w zakresie usunięcia zapisów;
4) § 13 ust. 3 pkt 6 w zakresie zmiany ustalenia dotyczącego minimal-
nej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych;
Szczegółowe granice obszarów objętych projektem planu oznaczone 
zostały na załącznikach graficznych Nr 1 i Nr 2 do w/w uchwały, któ-
re dostępne są na stronie internetowej Gminy Izabelin pod adresem: 
www.bip.izabelin.pl w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne”, „do-
kumenty w trakcie sporządzania”.
Wnioski do planu miejscowego i do strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko można składać osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy 
Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, przesyłać na adres do Urząd 
Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin lub drogą mailową na 
adres: izabelin@izabelin.pl. 
We wniosku należy podać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
Termin składania wniosków: do dnia 15 maja 2018 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Izabelin. 

Wójt Gminy Izabelin
/-/ Witold Malarowski

Izabelin C, dnia 21 marca 2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 
r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie 

terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych 
(Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn.zm) oraz rozdziałem IV 
pkt 4 uchwały Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. 
w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia 
komunalnego (M.P. Nr 30, poz. 235) Komisja Inwentary-
zacyjna przy Radzie Gminy Izabelin zawiadamia, 
że w dniu 26 marca 2018 r. zostaje wyłożony do pu-
blicznego wglądu spis inwentaryzacyjny nieruchomości 
Skarbu Państwa położonych w obrębie Izabelin oraz ob-
rębie Laski.
Spis inwentaryzacyjny wyłożony jest do wglądu w sie-
dzibie Urzędu Gminy Izabelin przez okres 30 dni tj. do 
dnia 25 kwietnia 2018 r. w godzinach pracy Urzędu.
Jednostki organizacyjne, organizacje społeczne, zawo-
dowe oraz osoby fizyczne mogą wystąpić w powyższym 
terminie z wnioskiem i zastrzeżeniem dotyczącym wyło-
żonego spisu inwentaryzacyjnego. 

Przewodniczący
Komisji Inwentaryzacyjnej

Edward Ciećwierz

OGŁOSZENIE DLA WYSTAWCÓW
Centrum Kultury Izabelin zaprasza wystawców do zgła-
szania udziału w Pikniku Rodzinnym z okazji Dnia Dziec-
ka, który odbędzie się w dniu 3 czerwca 2018 roku na 
terenie przy budynku CKI. 
Prosimy wystawców, których stoiska wymagają podłą-
czenia do prądu, o podanie wielkości zapotrzebowania 
na prąd.
Organizator, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc 
zastrzega sobie prawo wyboru wystawców spośród 
zgłoszonych ofert oraz rozplanowanie poszczególnych 
stoisk wystawienniczych.
Wystawcy zostaną powiadomieni o wynikach wyboru 
do dnia 25 maja 2018 r. drogą e-mailową.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia 
el.: 22/752 68 17   lub  22/752 68 00, 

mail: sekretariat.cki@centrum.izabelin.pl

Pralnia w Mościskach zatrudni pracowników 
na stanowiskach prasowania i obsługi klienta

telefon 22/834-10-29 w godzinach 9-16
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PRZEMOC W NASZEJ GMINIE?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie, kon-
tynuując działania zmierzające do ograniczenia zja-

wiska przemocy w rodzinie, które realizowane są w ra-
mach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grupy 
wsparcia dla współuzależnionych i doznających przemocy 
„Razem Łatwiej”, oferuje Państwu nową formę pomocy. 
Prowadząc swoją działalność GOPS rozszerza ją o stwo-
rzenie warunków do zmiany postaw i zachowania, osobom 
stosującym przemoc w rodzinie poprzez prowadzenie pra-
cy edukacyjnej i profilaktycznej.

Przemoc – w każdej postaci – jest zjawiskiem nagannym i godnym 
potępienia, jednak zrozumienie, że można jej zapobiegać poprzez 
podejmowanie odpowiednich, niekoniecznie prawno-karnych, od-
działywań wobec osób ją stosujących, odgrywa niebagatelną rolę 
w ograniczaniu skali i zapobieganiu temu zjawisku.
Czym więc jest przemoc w rodzinie? Jest to każde działanie lub 
zaniechanie podjęte w ramach rodziny przez jednego z jej członków 
przeciwko pozostałym z wykorzystaniem istniejącej lub stworzonej 
przez okoliczności przewagi sił lub władzy, która godzi w ich prawa 
i dobra osobiste, a w szczególności życie, zdrowie (fizyczne, psy-
chiczne), powodujące szkodę lub cierpienie. Podam Państwu kilka 
przykładów zachowań, które są przemocą:

- destruktywna krytyka i słowne ubliżanie: krzyki, drwiny, oskarża-
nie, wyzwiska, groźby werbalne;

- taktyka nacisków: dąsanie się, grożenie pozbawieniem środków 
finansowych, zabraniem lub wyłączeniem telefonu, zabraniem sa-
mochodu, zabraniem dzieci, powiadomieniem GOPS o niewłaściwej 
opiece, opowiadanie rodzinie i znajomym kłamstw o drugiej osobie;

- brak respektu: upokarzanie w obecności innych, nie odpowiadanie 
na pytania, nie słuchanie zdania/opinii żony/partnerki, zabieranie 
pieniędzy z portfela bez pytania, odmowa pomocy w opiece nad 
dziećmi lub w pracach domowych;

- nadużywanie zaufania: kłamanie, nie przekazywanie informacji, 
okazywanie zazdrości, zdradzanie, niedotrzymywanie obietnic czy 
wspólnych uzgodnień;

- izolowanie: podsłuchiwanie czy blokowanie rozmów telefonicz-
nych, uniemożliwianie kontaktów z rodziną czy przyjaciółmi wska-
zywanie dokąd wolno, a dokąd nie wolno wychodzić;

- nękanie: śledzenie i sprawdzanie partnerki/żony, otwieranie li-

stów, zawstydzanie w obecności innych osób, kontrolowanie kto 
dzwoni, przychodzi;

- stosowanie gróźb: agresywna gestykulacja, wykorzystywanie 
przewagi fizycznej do zastraszania, niszczenie prywatnych rzeczy, 
tłuczenie przedmiotów, uderzanie w ściany, meble, wymachiwanie 
nożem lub innym niebezpiecznym przedmiotem, grożenie wyrzą-
dzeniem krzywdy lub zabiciem;

- stosowanie przemocy seksualnej: zmuszanie siłą lub groźbą do 
współżycia, współżycie bez zgody drugiej osoby, wyśmiewanie pre-
ferencji seksualnych;

- stosowanie przemocy fizycznej: bicie, gryzienie, kopanie, wyrywa-
nie włosów, popychanie, duszenie;

- wypieranie się: zaprzeczanie zarzutom złego traktowania, wma-
wianie osobie krzywdzonej, że ponosi winę za złe traktowanie, 
okazywanie dobroci i cierpliwości przy innych osobach, płacz i bła-
ganie o przebaczenie, składanie przyrzeczeń o zaniechaniu swoich 
zachowań.

Co sprawia, że najbliższy człowiek jest zdolny do tak okrutnych 
zachowań? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie Państwo w kolej-
nych naszych artykułach. Na zakończenie chcę tylko zwrócić Pań-
stwa uwagę na to, że osoby dopuszczające się przemocy zazwyczaj 
publicznie zachowują się inaczej niż prywatnie, w związku z czym 
większość z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że w danej rodzinie 
może występować przemoc. Często jest nam trudno uwierzyć, że 
osoba zachowująca się publicznie całkiem przyzwoicie, nieludzko 
traktuje swoją rodzinę… 
Jednocześnie informujemy, że nadal trwa nabór uczestników do 
Programu korekcyjno-edukacyjnego, opartego o metodologię i za-
łożenia teoretyczne wypracowane w programie dla sprawców prze-
mocy domowej z Duluth.
Zapraszamy do siedziby Domu Rekolekcyjnego im. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego, ul. 3 Maja 40/42 w Laskach, 05-080 Izabelin, w każ-
dą środę o godz. 17.00.
Zapisy: Osobiście lub telefonicznie, w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, 
osoba do kontaktu: Anna Kępa, tel. 22 722 - 79 – 95 (poniedziałek 
10ºº - 17ºº, wtorek, środa, piątek 8ºº - 13ºº, czwartek 8ºº - 16ºº).

Robert Marczak - kierownik GOPS w Izabelinie

AMBITNY RYŚ

Drużyna seniorów Ryś Laski składa się wyłącznie 
z amatorów, większość drużyny stanowią nasi 

wychowankowie mieszkańcy gminy Izabelin.  

Do rozgrywek zgłoszonych jest 32 zawodników w wieku 18-40 lat. Są 
to ludzie, którzy kochają sport, piłkę nożną i ten klub. Poświęcają wolny 
czas by trenować i reprezentować LKS RYŚ Laski w meczach. Większość 
musi godzić swoją pasję z obowiązkami rodzinnymi, zawodowymi, 
edukacyjnymi. Mimo to zawsze staramy się dać z siebie wszystko! Naszą 
drużynę charakteryzuje bardzo dobra atmosfera w szatni, solidarność, 
gotowość do pomocy innym. Pod względem sportowym wyróżniamy 
się względem innych drużyn tym, że staramy się grać piłkę techniczną, 
poukładaną, długo utrzymywać się w jej posiadaniu, rozgrywać piłkę 
podaniami. W większości meczy to my mamy inicjatywę, przeciwnicy 

grają z kontry, prostymi środkami  - co w niższych ligach 
często jest skuteczne, ale mimo to my jesteśmy wierni 
naszej taktyce i filozofii gry.

Po rundzie jesiennej zajmowaliśmy 10 miejsce w 4 grupie 
Warszawskiej A klasy. Po spadku z okręgówki zespół opuściło kilku 
kluczowych zawodników.

Postanowiliśmy, że ambitnie przygotujemy formę i pokażemy 
na co nas stać w rundzie rewanżowej -  wiosennej. Całą zimę 
trenowaliśmy 3 razy w tygodniu.  W tym czasie rozegraliśmy aż 
8 meczy kontrolnych. Bilans 5 zwycięstw, 3 porażki. Ulegliśmy 
Gwardii Warszawa, KS Bliznę oraz KS Łomianki. Strzeliliśmy 35 
bramek, zaś straciliśmy 24.
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SPORT

Sparingi Zima:

Ryś Laski 2:4 Gwardia Warszawa (Daniel Sobczyk, Piotr Witkowski)

Ryś Laski 9:2 KS II Łomianki (4x Emil Biegun, 3x Wiktor Warenik, 
2x Maciek Fluder)

Ryś Laski 6:5 Legion Warszawa (4x Marcin Gonczarek, 2x Maciej 
Kilman)

Ryś Laski 5:4 Okęcie Warszawa (3x Marcin Gonczarek, Maciej 
Kilman, Daniel Sobczyk)

Ryś Laski 3:5 KS Blizne (2x Emil Biegun, Wiktor Warenik)

Ryś Laski 6:3 Świt Warszawa (3x Igor Zieliński, 2x Łukasz 
Szlubowski, Maciej Kilman)

Ryś Laski 0:10 KS Łomianki

Ryś Laski 4:1 Świt Warszawa (2x Igor Zieliński, 2x Marcin Gonczarek)

Tak przygotowani rozpoczęliśmy rudę wiosenną o dwóch zwycięstw. 
Na wyjeździe rozbiliśmy Błoniankę Błonie, a u siebie pokonaliśmy 
Ambrę Ołtarzew! Po tych meczach awansowaliśmy na 7 miejsce 
w ligowej tabeli. Najbliższe 2 mecze gramy na wyjeździe 7 kwietnia 
w Osuchowie i 15 kwietnia w Płochocinie.

Wyniki w lidze:

Błonianka Błonie - Ryś Laski 0:3 (bramki: Marcin Gonczarek x 2, 
Paweł Ignatowicz)

Ryś Laski - Ambra Ołtarzew 2:1 (bramki: Emil Biegun x 2)

Zapraszamy wszystkich chętnych do oglądania naszych meczy 
i śledzenia naszych wyników i polubienia naszego profilu: www.
facebook.com/LKSRysLaski/

Najbliższe mecze na stadionie w Laskach ul. Wieczorka 50

kolejka 18 

LKS Ryś Laski - LKS Chlebnia, sobota 21.04.2018 godz. 10:00

kolejka 20 

LKS Ryś Laski -  KS Wrzos Międzyborów, niedziela 06.05.2018 godz. 
17:30

kolejka 22 

LKS Ryś Laski - KS Piast Feliksów, sobota 19.05.2018 godz. 18:00

kolejka 24 

LKS Ryś Laski - KS Partyzant Leszno, niedziela 03.06.2018 godz. 
18:00

kolejka 26 

LKS Ryś Laski - KS Milan Milanówek, sobota 16.06.2018  godz. 
14:00

Krzysztof Koc

PIŁKA NOŻNA
TRENINGI DLA DZIECI

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci: chłopców i dziewczęta 
na zajęcia z piłki nożnej z wykwalifikowanymi trenerami

Miejsce: Boisko Orlik: Laski ul. Wieczorka 50

Dzieci urodzone 2010/11
trener Krzysztof Koc tel. 792132613

wtorek 18.00 -19.00
czwartek 18.00 - 19.00

Dzieci urodzone 2012/13
trener Kamil Brzozowski tel. 691712051

poniedziałek 18.00 -19.00
środa 18.00 - 19.00

WINTER CUP
MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ KARATE

Na początku marca w Trokach na Litwie odbył się 
międzynarodowy turniej karate zorganizowany przez 

Vilniaus sporto klubas Karate Akademija, w którym udział 
wzięło 9 klubów między innymi z Polski Litwy i Łotwy. 
Wśród uczestników zmagań stawili się reprezentanci 
Mazowieckiej Szkoły Walk Karate KUMA-DE, w której 
trenują również dzieci z gminy Izabelin. 

Ciężki trening, godziny przygotowań i wysiłku zaowocowały 4 
miejscem w klasyfikacji generalnej Turnieju oraz drugim miejscem 
spośród ekip z Polski. Gminę Izabelin reprezentowało 5 zawodników, 
zdobyli 1 złoty, 2 srebrne i 2 brązowe medale. Całą ekipę KUMA-DE 
reprezentowały 23 osoby.
Na zawodach nie zabrakło wsparcia rodziców trzymających 
mocno kciuki za swoje pociechy, które wystąpiły po raz pierwszy 
w międzynarodowych zmaganiach.
Karatekom dziękujemy za znakomitą formę i udany start, rodzicom 
za doping i zaangażowanie oraz Partnerom strategicznym Klubu za 
pomoc w organizacji i sfinalizowaniu wydarzenia.

Serdeczne gratulacje

Piotr Słaby 2 DAN,
Dominik Seroka 1 DAN
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wystawy

5, 12 maja 2018 
Wspólne śpiewanie
Zajęcia wokalne dla tych, co lubią śpiewać
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

12 maja 2018 godz. 18.00
Swing na Mazowszu
Koncert zespołu „The Warsaw Dixilanders”
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 20 zł 

16 maja 2018 godz. 8.00
Filharmonia Narodowa dzieciom
Muzyczne Qui pro quo - dla młodzieży
Kalejdoskop rytmów i melodii - dla dzieci
Koncert dla uczniów SP w Izabelinie
Centrum Kultury Izabelin

muzyka

zajęcia cykliczne dla dzieci

teatr
5 maja 2018 godz. 12.00
Bajka o śpiącej królewnie
Przedstawienie muzyczne dla dzieci
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 15 zł

12 maja 2018 godz. 12.00
Bajka o siwobrodym krasnalu
Przedstawienie muzyczne dla dzieci
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 20 zł

18 maja 2018 godz. 12.00
Boże mój
Spektakl gościnny Teatru Mazowieckiego
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 30 i 40 zł

12 maja 2018 godz. 17.00
Wernisaż wystawy fotograficznej
„Rezydencje na kresach RP”
Centrum Kultury Izabelin

inne
12 maja 2018 godz. 15.00
Piknik strażacki z okazji 60-lecia OSP Laski
wstęp wolny 

19 maja 2018 godz. 18.00
Wieczór Meksykański
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 25 zł

FILMY DLA DZIECI

5 maja 2018 godz. 11.00 
Owce w sieci odc. 9 - MAŁA MISS
Film edukacyjny, reż. J. Baran, 3 min
ZAJĄC MAX RATUJE WIELKANOC 
reż. Ute von Muenchow-Pohl, od 5 lat, ok. 72 min

12 maja 2018 godz. 11.00 
Owce w sieci odc. 10 -  TYSIĄC PRZYJACIÓŁ
Film edukacyjny, reż J. Baran, 3 min
Spotkanie z MAMI FATALE odc. 11 – 15
reż. M. Wasilewski, od 5 lat, ok 45 min

19 maja 2018 godz. 11.00 
Owce w sieci odc. 11 - DRUGI BRZEG
Film edukacyjny, reż J. Baran, 3 min
RYŚ I SPÓŁKA 
reż. Raul Garcia, Manuel Sicilia, od 5 lat, 97 min

26 maja 2018 godz. 11.00 
Owce w sieci odc. 12 - CUDZA KOMÓRKA
Film edukacyjny, reż J. Baran, 3 min
AGATKA odcinki 6 – 10
reż. A. P. Morawski, od 5 lat, ok. 50 min

FILMY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

4 maja 2018 godz. 18.00 
CZERWONY KAPITAN 
reż. M. Kollar, od 16 lat, 106 min

5 maja 2018 godz. 16.00 
PADDINGTON 
reż. P. King, wiek od 7 lat, ok. 91 min

Kino za Rogiem

UTW

7 maja godz. 10.00
Granice marzeń – czyli o państwach 
nieuznawanych 
dr Tomasz Grzywaczewski
Centrum Kultury Izabelin 

14 maja 2018 godz. 10.00 
ARCHITEKTURA
Największe osobliwości architektoniczne świata 
Felicja Bilska
Centrum Kultury Izabelin 

17 maja 2018 godz.10.45  
Funkcjonalne jest piękne 
– nasz codzienny Bauhaus
Beata Artymowska
Spotkanie przy kasach Zamku Królewskiego

21 maja 2018 godz. 10.00
MUZYKA 
Rozwój opery na przestrzeni wieków
wykład z koncertem  
Anna Maria Ostrowska – mezzosopran
Tomasz Ostrowski – baryton, fortepian 
Centrum Kultury Izabelin 

28 maja 2018 godz. 10.00
Architektura inspirowana naturą  na świecie 
Joanna Czarnocka 
Centrum Kultury Izabelin 

Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY

12 maja 2018 godz. 12.00
Gordonki
czyli umuzykalniające spotkania dla dzieci i rodziców
Centrum Kultury Izabelin, bilety: 15 zł

sport
27 maja 2018 godz. 14.00 – 18.00
Piknik sportowy Boisko Orlik w Laskach

literatura
18 maja 2018 godz. 17.30
Dyskusyjny Klub Książki - rozmowa na temat reportażu 
„Damy polskiego imperium” Kamila Janickiego
Gminna Biblioteka Publiczna
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Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY

8 maja 2018 godz. 18.00
WSZYSCY ALBO NIKT
reż. Kheiron, od 12 lat, 97 min

11 maja 2018 godz. 18.00 
POD MOCNYM ANIOŁEM
reż. W. Smarzowski, od 18 lat, 105 min

12 maja 2018 godz. 16.00 
ZJAZD ABSOLWENTÓW
reż. A. Odell 16 lat, 96 min

15 maja 2018 godz. 18.00 
CZERWONY KAPITAN 
reż. M. Kollar, od 16 lat, 106 min

18 maja 2018 godz. 18.00 
JACKIE
reż. N. Oppenheim, od 12 lat, 95 min

19 maja 2018 godz. 16.00 
ŚLADY STÓP
reż. J. M. Cotelo, od 12 lat, 89 min

22 maja 2018 godz. 18.00 
MIĘDZY NAMI DOBRZE JEST 
reż. G. Jarzyna, od 16 lat, 73 min

25 maja 2018 godz. 18.00 
CAŁY TEN CUKIER
reż. D. Gameau, od 12 lat, 97 min

26 maja 2018 godz. 16.00 
MEDICUS 
reż. P. Stoelzl, od 12 lat, 148 min

29 maja 2018 godz. 18.00 
KOKAINOWI KOWBOJE
reż. Billy Corben, od 16 lat, 113 min

BAJKA 
O SIWOBRODYM 

KRASNALU
PRZEDSTAWIENIE MUZYCZNE DLA DZIECI 

12 maja 2018
godz. 12.00
bilety: 20 zł

MUZYCZNY ŚWIAT LUISA ARMSTRONGA

THE WARSAW DIXILANDERS
Michał Pijewski /klarnet, fortepian, wokal/
Jerzy Kuszakiewicz /trąbka, wokal/
Mariusz Wnuk /puzon/

12 maja 2018    godz. 18.00
Centrum Kultury Izabelin / bilety: 20,- zł 

Marek Słomiński /banjo/ 
Robert Kuduk /kontrabas/
Jerzy Więckowski /perkusja/

Adam Ferch – prowadzenie koncertu
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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
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KARTY HISTORIIREKLAMY

Nowy numer centrali telefonicznej CENTRUM KULTURY IZABELIN: 22 752 68 00
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1- dniowa 
WYCIECZKA 
autokarowa 

SKANSEN w SIERPCU

17 maja 2018 zbiórka godz. 7.45 / powrót ok. 19.00

W programie:
- zwiedzanie z przewodnikiem
- wykład edukacyjny „Ziołolecznictwo wiejskie”
- ognisko z kiełbaskami      cena: 70 zł (dla studentów UTW) i 100 zł 

z Kartą Izabelińczyka: 56 zł i 80 zł 

zapisy do 30 kwietnia 2018

zapisy w sekretariacie CKI tel. 22 752 68 00 / sekretariat.cki@centrum.izabelin.pl

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:

WIECZÓR
MEKSYKAŃSKI

w programie:
• koncert zespołu Los Amigos

•prezentacja slajdów i film 
o Meksyku podróżnika 

Ryszarda Sobolewskiego
• degustacja kawy i kuchni 

meksykańskiej

19 maja 2018 g. 18.00
bilety: 25 zł


