
1

maj 2016 nr 5 (228)
lisopad 2015 nr 12 (222)

Gmina Izabelin LISTY
DO SĄSIADA

LISTY
DO SĄSIADA

Mościska   Laski   Izabelin   Hornówek   Sieraków   Truskaw

IS
SN

 1
42

7-
33

45

Lokalny miesięcznik bezpłatny maj 2018 nr 5 (252)

60 lat OSP w Laskach



2

Okładka: 60 lat OSP 
w Laskach

fot. Beata Jagodzińska

W SKRÓCIE

Listy do Sąsiada – lokalny miesięcznik bezpłatny • Adres redakcji: 05-080 Izabelin, ul. Matejki 21, 
tel. 22 752-68-17, fax 22 752-98-14/15, www.centrum.izabelin.pl, e-mail: gazeta@centrum.izabelin.pl • 
Nakład: 2500 egz. •  Redaguje zespół w składzie: Iwona Mazurek, Janusz Marciniak • Redakcja nie od-
powiada za treść reklam i ogłoszeń; zastrzega sobie prawo skrótów w publikowanych listach i treściach • 
Gazeta jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej z siedzibą w Krakowie • Reklamy i ogłoszenia przyj-
mujemy do końca każdego miesiąca. Numer konta: PKO BP S.A. II O/W-wa 60 1020 1026 0000 1102 0147 4105
•  skład: Karolina Dubaniewicz • druk: Ergo BTL s.c. w Warszawie ul. Szkoły Orląt 4  

POWIĘKSZENIE CMENTARZA PARAFIALNEGO
Realizując podjęte przez Radę Gminy Izabelin uchwały nr XLI/357/14 z dnia 29.10.2014 r. , nr 

IX/67/15 z 16.09.2015 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek nrnr ew. 882, 1/18 
i 883 położonych we wsi Hornówek gmina Izabelin, dnia 21 marca 2018 r. został podpisany akt nota-
rialny na mocy którego Wójt Gminy Izabelin reprezentujący Gminę Izabelin przekazał w użytkowanie 
wieczyste Parafii Rzymskokatolickiej św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie działki nrnr ew. 882, 883, 1/18 
o łącznej powierzchni 4010 m2 z przeznaczeniem na adaptację istniejącego cmentarza i jego powięk-
szenie. Działki oddane zostały w użytkowanie wieczyste za kwotę 12.030,00 zł (słownie: dwanaście 
tysięcy trzydzieści zł) – po uwzględnieniu udzielonej 90% bonifikaty zgodnie z podjętą przez Radę 
Gminy Izabelin uchwałą (nr XXX/255/17 z dnia 27 września 2017 r.).  

Tego samego dnia podpisany został akt notarialny na podstawie, którego zgodnie z wyrażoną przez 
Radę Gminy Izabelin zgodą (uchwała Nr XIV/116/16 z dn. 16 marca 2016 r. ) Wójt Gminy Izabelin 
sprzedał Parafii  Rzymskokatolickiej św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie działkę nr ew. 536/2 obr. Hor-
nówek zabudowaną kolumbarium. Działka sprzedana została za cenę w kwocie 67.994,50 zł (słownie: 
sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery zł 50/100) uwzględniającą udzieloną 
bonifikatę w wysokości 50%. 

Podpisanie powołanych aktów notarialnych nastąpiło po podpisaniu protokołów negocjacji (zawartych 
dnia 6 marca 2018 r.), w których strony przyjęły zasady sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste 
wyżej powołanych działek. Jednocześnie strony ustaliły odszkodowanie na rzecz Parafii Rzymskoka-
tolickiej św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie z tytułu przejętych gruntów pod drogę gminną – ul. ks. 
Andrzeja Santorskiego. Ustalone odszkodowanie wypłacone zostało przez Gminę Izabelin w dniu 19 
marca 2018 r.

W wyniku zawartych porozumień Parafia Rzymskokatolicka św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie nabyła 
prawo użytkowania wieczystego do działek nr ew. 882, 883 i 1/18 oraz prawo własności do działki nr 
ew. 536/2 (wraz z kolumbarium) za pieniądze uzyskane z odszkodowania.

W związku z nabytym przez Parafię Rzymskokatolicką św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie prawem 
użytkowania wieczystego do działek nrnr ew. 882, 883, 1/18 oraz do działki nr ew. 6/3 (oddanej 
w użytkowanie wieczyste w 2006 r.) wiążę się obowiązek uiszczania corocznie opłaty za użytkowanie 
wieczyste. Wysokość opłaty rocznej zależna jest od wartości gruntów. Przy obecnych wartościach 
łączna wysokość opłaty rocznej za przedmiotowe działki przy uwzględnieniu 90 % bonifikaty wyniesie 
ok: 3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset zł).

Maciej Patrycy

ZŁOTE GODY
Urząd Stanu Cywilnego w Iza-

belinie informuje, iż pary mał-
żeńskie, które w 2018 roku będą 
obchodziły jubileusz 50-lecia 
małżeństwa bądź obchodziły go 
w latach wcześniejszych, lecz nie 
otrzymały Medali za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie nadanych 
przez Prezydenta RP, mogą zgła-
szać swój jubileusz do Urzędu Sta-
nu Cywilnego w Izabelinie (osobi-
ście, przez najbliższą rodzinę lub 
pod nr tel. 22 722-89-39). 

Prosimy o zgłoszenia do końca 
czerwca 2018 r. Informacja doty-
czy par małżeńskich, które miesz-
kają na terenie Gminy Izabelin.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 10 maja 2018 roku odszedł od nas 

Pan Marek Brochocki

 społecznik, radny Gminy Izabelin w latach 2006-2014, 
sołtys Izabelina C w latach 2003-2011.

Pogrążonej w żałobie Rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia. 

Wójt Gminy Izabelin Witold Malarowski, 
Przewodnicząca Rady Grażyna Zielińska, Radni Gminy Izabelin, 

Pracownicy Urzędu Gminy Izabelin

Wspomnienie o Panu Marku Brochockim ukaże się w następnym numerze Listów do Sąsiada

SZANOWNY 
MIESZKAŃCU GMINY 

IZABELIN! 
Jeśli nie jest Ci obojętne to, czym oddychasz w naszej Gminie, zapraszamy 
do zagłosowania w konkursie Tesco na nasz lokalny projekt:


Dzięki Twojemu głosowi mamy szansę zdobyć nagrodę w wysokości 5 tys. 
PLN i przeznaczyć ją na projekty edukacyjne skierowane do naszej lokalnej 
społeczności. Dzięki temu projektowi dzieci, młodzież szkolna i dorośli 
mieszkańcy naszej Gminy będą mogli dowiedzieć się o konsekwencjach  
zdrowotnych  smogu - zjawiska występującego w naszej gminie regularnie w 
okresie grzewczym oraz możliwych działaniach na rzecz poprawy jakości 
powietrza.


Dziękujemy za Twoje wsparcie ! 




AKTYWIŚCI IZABELIŃSKIEGO 
ALARMU SMOGOWEGO 

#1

Głosować na nasz projekt 
można do 4 czerwca w 
najbliższych sklepach Tesco:  

* Estrady 13 

* Młynarska 8/12 

* Wolska 71/73  

* Górczewska 218 

* Połczyńska 121

 Izabelin Bez Smogu - Zielone Płuca Warszawy 

12 maja 2018 odbyły się 
uroczystości związane 

z 60-leciem Ochotniczej 
Straży Pożarnej 

w Laskach.
Fotoreportaż z tego 

wydarzenia zamieścimy 
w kolejnym numerze LdS
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INWENTARYZACJA PALENISK W GMINIE IZABELIN
  Ankiety wypełniamy do 10 czerwca

W związku z przystąpieniem do aktualizacji 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Izabelin i Uchwałą Nr 162/17 Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego z dnia 24 paź-
dziernika 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
na obszarze województwa mazowieckiego 
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie pa-
liw oraz w trosce o ochronę i poprawę ja-
kości powietrza od dnia 21 maja 2018 r. do 
dnia 30 czerwca 2018r. będzie prowadzona 
inwentaryzacja palenisk w gospodarstwach 
domowych na terenie gminy. 

Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona 
formie papierowej ankiety pt. „Inwenta-
ryzacja źródeł ciepła”, którą otrzymają 
wszystkie gospodarstwa domowe w gmi-
nie Izabelin (i dostęp do jej formy elektro-
nicznej w przypadku konieczności użycia 
dodatkowego kwestionariusza ankietowe-
go) wraz  z zaproszeniem do jej rzetelnego 
wypełnienia i przekazania do Urzędu Gminy 
Izabelin (UGI)  w terminie do 10 czerwca 
2018 r. poprzez złożenie jej bezpośrednio 
w kancelarii Urzędu Gminy Izabelin bądź w p. 
112 lub przesłanie pocztą na adres: Urząd 
Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Iza-

belin C z dopiskiem „Inwentaryzacja palenisk”. 

W trosce o umożliwienie rzetelnego rozpozna-
nia skali potrzeb w zakresie wymiany pieców 
i termomodernizacji budynków oraz ułatwienie 
pozyskania dofinansowań na ten cel apeluje-
my do wszystkich Mieszkańców Gminy Izabelin 
– właścicieli lub współwłaścicieli posesji bądź 
ich najemców -  o udzielenie informacji w po-
staci wypełnienia otrzymanych ankiet.

W przypadku nieotrzymania przez UGI 
w w/w terminie wypełnionej ankiety w dniach 
11 do 30 czerwca 2018r. będziemy kontak-
tować się telefonicznie, poprzez sołtysów lub 
upoważnionych pracowników/ankieterów ce-
lem uzupełnienia brakujących ankiet. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla 
Gminy Izabelin jest dokumentem strategicz-
nym, który koncentruje się na podniesieniu 
efektywności energetycznej, zwiększeniu 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
oraz redukcji gazów cieplarnianych z obszaru 
Gminy Izabelin. Główne cele planu stanowią 
poprawa stanu powietrza atmosferycznego na 
terenie gminy oraz wypracowanie mechani-
zmów do uzyskania korzyści ekonomicznych, 
społecznych i środowiskowych z działań służą-
cych zmniejszaniu niskiej emisji. PGN umożli-

wia skuteczniejsze pozyskiwanie środków 
zewnętrznych na działania dotyczące m.in. 
termomodernizacji budynków mieszkalnych 
oraz publicznych, wymiany kotłów i pieców 
CO klasy niższej od 5, inwestycji w OZE czy 
o charakterze niskoemisyjnym (np. ścieżki 
rowerowe). 

Przypominamy zarazem, aby nie naby-
wać na kolejny sezon paliwa stałego 
w postaci mułów i flotokoncentratów 
węgla, gdyż po 1 lipca 2018r. ich spala-
nie będzie na mocy prawa zabronione. 
Prosimy o zwracanie szczególnej uwa-
gi przy zakupach ekogroszku, którego 
skład i kaloryczność istotnie może się 
różnić w zależności od producenta, 
a także o nie nabywanie lakierowa-
nych, malowanych, klejonych lub im-
pregnowanych odpadów meblowych 
lub rozbiórkowych z drewna, których 
spalanie od lat jest zabronione i jest 
podstawą do nałożenia przez policję 
podczas kontroli palenisk mandatu.
Dziękujemy za sprawną pomoc w działaniu 
na rzecz poprawy jakości powietrza naszej 
gminie. 

Ryszard Haczek
Zastępca Wójta Gminy Izabelin
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W dniu 28 marca 2018 r. dyrektor Zarządu Transpor-
tu Miejskiego Wiesław Witek wraz z Zastępcą Pre-

zydent Miasta Stołecznego Warszawy Renatą Kaznowską  
poinformowali podwarszawskie gminy o istotnej modyfi-
kacji Programu Warszawa+ mającej na celu obniżenie cen 
dla pasażerów na bilety długookresowe (30- i 90-dniowe) 
komunikacji miejskiej poprzez zwiększenie dopłat ze stro-
ny tychże gmin. 

Mając na uwadze wieloletnie starania naszej gminy o włączenie do 
1 strefy biletowej, w okresie od 28 marca do 24 kwietnia została 
wykonana przy współudziale ZTM szczegółowa analiza ekonomiczna 
przedstawionej propozycji dopłat w ramach programu Warszawa+ 
oraz dodatkowo wykonano analizę porównawczą z alternatywą dla 
naszej gminy w postaci wejścia do 1 strefy biletowej. Wyniki tych 
analiz (opartych w części na szacunkowych danych) zawarte zostały 
w prezentacji przedstawionej podczas otwartej części posiedzenia 
Komisji Gospodarczo-Finansowej z Mieszkańcami, które miało miej-
sce w dniu 24 kwietnia 2018 r. Przedstawiona podczas spotkania 
prezentacja zawierała m.in. informacje dotyczące oceny aktualnej 
sytuacji w zakresie transportu w gminie Izabelin, koncepcje prze-
budowy skrzyżowania w Mościskach, kwoty dopłat do biletów w ra-
mach programu Warszawa+ i koszty związane z wejściem do 1 strefy 
biletowej oraz porównanie założeń i kosztów Programu Warszawa+  
z włączeniem obszaru całej gminy  do 1 strefy biletowej.

Kluczowe dla podjęcia finalnej decyzji były: 

1. Ceny biletów długookresowych w 1 i 2 strefie biletowej oraz 
w ramach Programu Warszawa+ Próg 3 wraz z kwotą dopłat do 
poniesienia przez gminę

2. Opcje biletowe a budżet rodziny 2 + 2

RADA GMINY POPARŁA ZŁOŻENIE PRZEZ WÓJTA DEKLARACJI 
W SPRAWIE OBJĘCIA GMINY IZABELIN I STREFĄ BILETOWĄ 

z dniem 1 września 2018 r.!!!

3. Opcje biletowe a koszty gminy i pasażerów

W spotkaniu oprócz radnych z Komisji Gospodarczo – Finansowej 
i władz gminy uczestniczyło także 2 kierowników działów z ZTM 
oraz ponad 40 mieszkańców. Mieszkańcy uczestniczący w spotka-
niu po zadaniu kilkunastu pytań i udzieleniu nań odpowiedzi jed-
nogłośnie opowiedzieli się za opcją wejścia do 1 Strefy biletowej.

Zadecydowały o tym znaczne korzyści finansowe i społeczne, jakie 
1 strefa może przynieść. Dla przykładu: 4-osobowa rodzina korzy-
stająca z biletów 30-dniowych (2 bilety normalne i 2 ulgowe) za-
oszczędzi aż 2 520 zł rocznie na biletach. W związku z rozpoczętym 
programem wymiany starych pozaklasowych kotłów na paliwa stałe 
na nowoczesne  kotły gazowe i rosnącymi cenami paliw oszczęd-
ności uzyskane na kosztach biletów umożliwią wielu rodzinom ko-
rzystającym z biletów długookresowych sfinansowanie droższego 
i bardziej ekologicznego paliwa gazowego w wieloletniej perspekty-
wie oraz pokrycie znacznej części kosztów wymiany kotła.  Dodat-
kowo Gmina Izabelin wystąpi o włączenie jej do  programu „Karta 
ucznia” umożliwiającego uczniom naszej szkoły i gimnazjum bez-
płatny dojazd do szkoły od 1 września 2018r. Powinno to zmniej-
szyć istotnie ruch samochodowy na naszych drogach, a tym samym 
obniżyć koszty eksploatacji samochodów i zmniejszyć zanieczysz-

czenie przezeń generowane. Dzięki wejściu do 1 strefy 
powinny się zmniejszyć także zatory przy skrzyżowaniu 
w Mościskach, gdyż zakładamy, że 10% kierowców 
przesiądzie się do komunikacji publicznej po obniżeniu 
cen biletów. Istotna dla osiągnięcia takiego efektu jest 
przebudowa skrzyżowania  w Mościskach (poczwórny 
lub podwójny lewoskręt)  i utworzenie przez Warszawę 
buspasa na szerokiej części ulicy Arkuszowej to umożli-
wiającej, w której to sprawie toczą się negocjacje z UM 
Warszawy, MZDW i ZDM.

Roczne koszty gminy związane z wejściem do 1 stre-
fy powinny wynieść początkowo około 687 924 zł (wg 
faktycznego kosztu dopłaty do 1 strefy na podstawie 
danych za 2017 r). Należy się jednak liczyć z ich zwięk-
szeniem do ok. 1 mln zł w perspektywie 2-3 lat. Sza-
cunkowe koszty związane z Programem Warszawa+ 
dla gminy i mieszkańców kształtowały się – w opar-
ciu o koszty dopłat dla 1024 biletów długookresowych  
używanych średnio miesięcznie wg szacunku ZTM - na 
podobnym poziomie (od 686 191 zł do 770 819 zł). 

Głównym plusem programu Warszawa+ w opinii przed-
stawicieli ZTM i UM Warszawa jest możliwość zwięk-
szenia dochodów podatkowych gmin poprzez limito-
wanie dopłat do biletów tylko dla tych mieszkańców, 
którzy są mieszkańcami (zameldowanymi) i rozliczają 
podatki jako mieszkańcy  danej gminy oraz uzyskania 
przez ZTM bardziej wiarygodnych danych o liczbie pa-
sażerów korzystających z biletów długookresowych co 
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ułatwia zarządzanie taborem i częstotliwością. Minusem tej opcji 
jest konieczność nabywania biletów krótkookresowych, czasowych 
i jednorazowych na 2 strefy, co wg szacunków generuje dodatkowy 
koszt dla pasażerów rzędu 93 tys. zł rocznie.

Włączenie gminy Izabelin do 1 
Strefy biletowej pociągnie za 
sobą wzrost zapotrzebowania 
na zwiększenie częstotliwości 
kursowania autobusów, gdyż 
o ok. 7%-10% zwiększy się 
liczba pasażerów, a także – na 
co wskazała w swojej uchwa-
le Rada Rodziców – w związku 
z reformą systemu edukacji 
zwiększy się w roku szkolnym 
2019/2020 liczba młodzieży dojeżdżająca do liceów warszawskich 
o 1 rocznik (o ok. 120 osób). Dlatego też od drugiej połowy 2019 
roku zakłada się zwiększanie częstotliwości kursów autobusów - 
nawet o 10% – co powinno wg zapewnień ZTM być możliwe dzięki 
zwolnieniu części autobusów po otwarciu kolejnego etapu II linii 
metra w Warszawie. W związku z realizacją zadania budowy ścieżki 
rowerowej na kilku przystankach zostaną zamocowane stojaki dla 
rowerów, a przy skrzyżowaniu w Mościkach i Urzędzie Gminy Iza-
belin powstaną zadaszone parkingi dla rowerzystów.

Zgodnie ze wstępnymi deklaracjami ZTM i UM Warszawa Program 
Warszawa+ powinien zostać uruchomiony 1 września 2018r. Wg 
nieoficjalnych informacji wejście do 1 Strefy biletowej powinno być 
także możliwe z dniem 1 września  br. i z wnioskiem o włączenie 

gminy Izabelin do 1 strefy w tej 
dacie Wójt wystąpi do Przewod-
niczącej Rady Miasta Stołecznego 
Warszawy p. Malinowskiej-Grupiń-
skiej, Zastępcy Prezydenta Miasta 
Stołecznego Warszawy Renaty Ka-
znowskiej i dyrektora ZTM Wiesła-
wa Witka w terminie do 30 kwiet-
nia 2018 r., gdyż taki termin został 
określony przez Warszawę.
Kluczowe dla określenia finalnej 
daty włączenia obszaru naszej gmi-

ny do 1 strefy biletowej będzie podjęcie stosownych uchwał przez 
Rady Miasta Warszawy i Gminy Izabelin co powinno nastąpić naj-
później do końca czerwca 2018 r.  O dalszych postępach w temacie 
włączenia gminy Izabelin do 1 strefy biletowej będziemy informo-
wać w miarę postępu prac w tym zakresie.

Ryszard Haczek
Zastępca Wójta Gminy Izabelin

EUROPEJSKI DZIEŃ SĄSIADA 
NA SKRAJNEJ

W Hornówku mieszkańcy tworzą 
mówioną historię ulicy i miejscowości

Kiedy okazało się, że najdłużej mieszkający na ul. Skrajnej 
pan Tadeusz Skwarek sprzedał dom i przenosi się do miasta, 

sąsiedzi postanowili zacząć zbierać opowieści i historie, aby za-
chować ciągłość dziedzictwa oraz unikatowy charakter swojej 
ulicy i miejscowości. 29 maja wieczorem na ulicy pojawią się 
stoły, namiot i przyniesione przez sąsiadów smakołyki. Przy nich 
Pan Tadeusz opowie m.in. jak jego ojciec budując dom zasypy-
wał pozostałości wojennych okopów, a pani Danusia Lisowska 
przybliży historię pomnika przy skwerku obok pętli autobusowej. 

Pretekstem do spotkania jest Europejski Dzień Sąsiada, 
święto oficjalnie obchodzone na świecie w ostatni wtorek maja. 
Jego celem jest lepsze wzajemne poznanie mieszkańców 
z najbliższej okolicy. Mieszkańcy Skrajnej są przekonani, że 
nowa tradycja sąsiedzkiej aktywności pomoże budować Mapę 
Sąsiedzkiej Życzliwości Izabelina.

Bogdan Szczesiak

ZEBRANIE SOŁECKIE
MIESZKAŃCÓW IZABELINA C 

29 maja godz. 18.00 w CKI sala 124

Sołtys Ryszard Gawin i Rada sołecka zapraszają 
mieszkańców Izabelina C na zebranie sołeckie w dniu 

29 maja o 18.00 do świetlicy wiejskiej w CKI.

 Program spotkania:
-  stan realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego 
(ewentualne zmiany zadań)
- przygotowania do sezonu grzewczego 2018/2019 a jakość 
powietrza  - inwentaryzacja palenisk i program wymiany pieców 
CO, inne działania
- powołanie zespołu organizacyjnego pikniku sołeckiego 
i ustalenie terminu
- sprawy różne.
 Masz interesujący pomysł dla naszej miejscowości? Przyjdź, 
przedstaw go i przekonaj do niego!  Poprzez aktywność społeczną 
poprawiamy jakość naszego otoczenia i standard życia.
W spotkaniu będą uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych.

Miło mi poinformować, że mieszkanki Gminy Izabelin, uczennice Szkoły Podsta-
wowej przy ul. 3 Maja, podopieczne Akademii Tańca LOFF godnie reprezento-

wały Gminę Izabelin zdobywając:

2 miejsce podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Nowoczesnego - Mazovia 
Open 2018 w kategorii formacja taneczna Street Dance do 14 lat,

1 miejsce podczas Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej 
ASTERIADA 2018 w kategorii taniec nowoczesny (w festiwalu startowało 135 ze-
społów!).

Ponadto, 24 marca odbył się Koncert Galowy ASTERIADA, na który nasze Tancerki 
dostały specjalne zaproszenie występu podczas tej uroczystości.

W kwietniu dziewczynki przeszły eliminacje i dostały się na Międzynarodowy Fe-
stiwal Tańca w Koninie! Jest to ogromny sukces! Zawody odbędą się w dniach 6-9 
czerwca, będzie można je obejrzeć poprzez transmisję on-line.

Magdalena Krasowska - AKADEMIA TAŃCA LOFF

SUKCESY TANECZNE MŁODYCH MIESZKANEK IZABELINA…
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Dotychczas dźwięk wyjącej sy-
reny kojarzył się mieszkańcom 

z wyjazdami do akcji strażaków 
OSP. Od kilku miesięcy na terenie 
Gminy Izabelin działa nowocze-
sny system wczesnego ostrzega-
nia i alarmowania ludności przed 
zagrożeniami. 

Powstał on w wyniku realizacji w ra-
mach Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego na lata 2014-
2020 programu pt. „Podniesie-
nie standardów bezpieczeństwa 
w Powiecie Warszawskim Za-
chodnim poprzez zakup systemu 
wczesnego ostrzegania”. Pro-
gram był realizowany wraz z in-
nymi gminami naszego powiatu 
i samorządem powiatowym jako 
jego liderem. 

Koszty realizacji systemu na te-
renie Gminy Izabelin to 130 257 
zł, z tego dofinansowanie ze 
środków UE wynosi 88 640 zł, 
a wkład własny gminy to 46 617 
zł. Głównym celem budowy sys-
temu było polepszenie ostrze-
gania i alarmowania naszych 
mieszkańców i podniesienie 
standardów w zakresie ochrony 
ich zdrowia i życia w razie wy-
stąpienia różnego rodzaju zagro-
żeń.

NOWY SYSTEM ALARMOWY W NASZEJ GMINIE

Podstawowymi elementami syste-
mu są nowoczesne, elektroniczne 
syreny szczelinowe, których 5 zain-
stalowano w całej gminie. Służą one 
zarówno do sygnalizacji dźwiękowej 
i przekazywania komunikatów głoso-
wych i charakteryzują się doskonałą 
słyszalnością i rozprzestrzenianiem 

się dźwięku w terenie. Połączone są 
one siecią radiową i łączami interne-

towymi z centralą i panelem sterowa-
nia umieszczonymi w budynku urzędu 
gminy i są rozmieszczone: na terenie 
GPWIK Mokre Łąki, na budynku Urzę-
du Gminy Izabelin, na maszcie przy ul. 
Sienkiewicza w Izabelinie B, na przed-
szkolu w Laskach oraz na maszcie 
przy ul. Estrady w Mościskach. System 

funkcjonujący w naszym powiecie 
jest kompatybilny z systemem na 
szczeblu wojewódzkim i może być 
uruchamiany ze stanowiska kiero-
wania Wojewody Mazowieckiego. 
Jego elementy współpracują ze 
sobą w sieci i mogą być wyposa-
żone w dodatkowe elementy, ta-
kie jak: stacje pogodowe, czujniki 
skażeń itp.
Już w czasie prób sytemu kil-
kukrotne uruchomienia syren 
wywołały duże zainteresowanie 
mieszkańców i wiele pytań. War-
to w tym miejscu przekazać kilka 
informacji na temat sposobów 
alarmowania na terenie Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Sygnały alar-
mowe i komunikaty ostrzegawcze 
obowiązujące w Polsce zostały 
uregulowane Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 
2013 r. w sprawie systemów wy-
rywania skażeń i powiadamiania 
o ich wystąpieniu oraz właściwo-
ści organów w tych sprawach (Dz. 

U. 2013 r., poz. 96). Przewiduje ono 2 
dźwiękowe sygnały alarmowe: ogło-
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szenie alarmu (dźwięk modulowany 3 
minuty) i odwołanie alarmu (dźwięk 
ciągły 3 minuty), oprócz tego zosta-
je wyemitowany komunikat głosowy 
informujący, że jest to np. alarm po-
żarowy, skażenie chemiczne, zagroże-
nie środowiska, alarm terrorystyczny. 
Dźwięk syreny i komunikat głosowy 
tworzą teraz całkowity przekaz ostrze-

gający przed konkretnym, sprecyzo-
wanym zagrożeniem. Przepisy przewi-
dują także wywieszenie wizualnego sy-
gnału alarmowego, który powinien być 
wykonany w formie żółtego trójkąta. 
To tyle jeśli chodzi o sygnały i komu-
nikaty. Można dodać na zakończenie, 
że system może być także użyteczny 
w przypadku organizacji imprez maso-
wych, zawodów, festynów, czy poszu-
kiwań osób zaginionych. Poprawia on 
znacznie bezpieczeństwo mieszkańców 
i podnosi ich poziom świadomości od-
nośnie zagrożeń.

Piotr Rzeźnicki
Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego, 

Obronnych i Obrony Cywilnej

PROJEKT PISMA W SPRAWIE PRZEBUDOWY UL. SIENKIEWICZA

            

 

Izabelin, 02.05.2018 r.

Starosta Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego
Pan Jan Żychliński
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

Szanowny Panie Starosto,

Działając w imieniu Rady Gminy pragnę wyrazić głębokie 
zaniepokojenie Radnych oraz Mieszkańców gminy Izabelin, 
ponad rocznym opóźnieniem w przystąpieniu przez Zarząd 
Dróg Powiatowych do realizacji przebudowy ul. Sienkie-
wicza i fragmentu ul. 3 Maja w miejscowości Izabelin B, 
wraz z planowaną budową ronda w obrębie skrzyżowania 
ul. Sienkiewicza, ul. 3 Maja i ul. Krasińskiego w Izabelinie 
C, które są zlokalizowane w głównej arterii komunikacyjnej 
Gminy. 

Biorąc pod uwagę bardzo zły stan techniczny ul. Sienkie-
wicza wymagający podjęcia pilnych prac drogowych oraz 
poniesione już przez Zarząd Dróg Powiatowych nakłady 
pracy związane z technicznym przygotowaniem inwestycji 
oraz towarzyszący temu wysiłek i starania władz samorzą-
dowych Gminy Izabelin związane z zapewnieniem finan-
sowania przedmiotowego zadania, uważamy za konieczną 
intensyfikację działań zmierzających do pilnej realizacji tej 
tak potrzebnej dla mieszkańców gminy Izabelin inwestycji 
drogowej ze strony starostwa i ZDP.

Jest to tym bardziej istotne, że pozyskane dotychczas dofi-
nansowanie zewnętrzne projektu kompleksowej przebudo-
wy ciągu dróg powiatowych ul. Sienkiewicza w Izabelinie B 
oraz ul. Izabelińskiej w Gminie Stare Babice, w przypadku 
braku realnych działań, może bezpowrotnie przepaść i nie 
powtórzyć się w najbliższej perspektywie finansowej. Jed-
nocześnie pragnę przypomnieć, że Rada Gminy Izabelin 
podjęła wszelkie działania umożliwiające finansowanie re-

alizacji inwestycji.

Chciałabym nadmienić, że we wcześniejszych inwesty-
cjach wspófinansowanych przez gminę Izabelin, Rada 
Gminy w trybie natychmiastowym na sesjach zwoływa-
nych w trybie nadzwyczajnym podejmowała uchwały 
umożliwiające ZDP realizację ich wcześniejszych zobo-
wiązań. Tymczasem od dwóch lat prowadzone są stara-
nia przebudowy ul. Sienkiewicza w Izabelinie B i mimo 
wielokrotnych próśb, ponagleń i pism oraz spotkań 
przedstawicieli radnych i wójta Gminy Izabelin ( ostat-
nie  miało miejsce w dniu 24.04.2018r.) nie zostały pod-
jęte żadne działania ze strony Starostwa mające na celu 
przebudowę ul. Sienkiewicza. Mieszkańcy miejscowości 
Izabelin B są sfrustrowani, zawiedzeni i zniecierpliwieni 
brakiem konkretnych efektów dotyczących przebudo-
wy tej drogi i oczekują podjęcia szybkich i skutecznych 
działań. Sprawę konieczności przebudowy tej drogi po-
ruszała wielokrotnie na sesjach Rady i zebraniach wiej-
skich sołtys tej miejscowości Pani Elżbieta Kowalczyk. 

Jednocześnie Rada Gminy Izabelin docenia starania or-
ganu wykonawczego gminy Izabelin w zakresie wspar-
cia ZDP w przygotowaniach do realizacji inwestycji, ape-
lując o konkretne działania ze strony Starostwa i ZDP.

Rada Gminy Izabelin prosi o potraktowanie tej spra-
wy jako priorytetowej, ponieważ Mieszkańcy Izabelina 
B czują się zlekceważeni przez ZDP, a ich potrzeby od 
dwóch lat są ignorowane.

Jeżeli ta inwestycja wymagała by etapowania ze wzglę-
du na dostępność środków finansowych, to apeluję 
o wykonanie w pierwszej kolejności ulicy Sienkiewicza, 
gdyż jest ona  w najgorszym stanie, a jednocześnie jest 
najbardziej oczekiwana przez Mieszkańców Izabelina B.
 

Z poważaniem

Grażyna Zielińska 
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TO BYŁ WSPANIAŁY FESTYN INTEGRACYJNY…

Pogoda, jak zwykle dopisała… Kwiecień i 26 stopni, bezchmurne nie-
bo, leciutki wietrzyk – wymarzona aura na spotkanie ze znajomymi 

na łonie natury i do tego w doborowym towarzystwie. Nasz gość spe-
cjalny Karol Okrasa – niezawodnie zgromadził wokół siebie rzesze 
chętnych do obejrzenia jego kulinarnych popisów. Pan Karol z niezwykłą 
łatwością skupił na sobie uwagę obecnych. Dzieciaki z zachwytem wpa-
trywały się dowcipnego  pana Karola Okrasę, słuchając barwnych opo-
wieści o tym, skąd wzięły się te wspaniałe smaki, których obecni mieli za 
chwilę spróbować. Znakomite warsztaty, ukierunkowane na rozwijanie 
kucharskich pasji najmłodszych – zakończyły się degustacją, po której 

nastąpiły wspólne zdjęcia, dedykacje i wpisy do przyniesionych przez 
uczestników festynu książek napisanych przez naszego gościa. Wszyscy 
zgromadzeni z niekłamanym zachwytem uczestniczyli w komentowa-
nym kulinarnym pokazie. W podziękowaniu – obdarowaliśmy specjalnie 
przygotowaną, laminowaną księgą składająca się z prac plastycznych – 
portretów Karola Okrasy, wykonanych przez uczniów naszej szkoły. Na-
uczyciele i rodzice przygotowali wielki kosz własnych przetworów, a ro-
dzima Kwiaciarnia Izabella – podarowała od izabelińskiej społeczności 
bukiet kwiatów, z wplecionymi w nie warzywami. Pan Karol nie potrafił 
ukryć wzruszenia. Na koniec usłyszeliśmy, że nas odwiedzi, a w jednym 
z programów przygotuje potrawy z napisanej przez nas „Szkolnej książki 
kucharskiej”. Za wspaniałe spotkanie – serdecznie dziękujemy. Tego-
roczny festyn – jak zawsze obfitował w różnorodne atrakcje. Wielu fa-
nów historii zgromadzili wokół siebie Panowie Andrzej Gmochowski 
i Grzegorz Turek, którzy należą do Stowarzyszenia 2 pułku Ułanów 
Grochowskich im. Gen. Józefa Dwernickiego. W mundurach podoficera 
(Pan Grzegorz) i ułana (Pan Andrzej) z czasów wojny polsko-bolszewic-
kiej z 1920 roku – przeprowadzili niezapomnianą lekcję historii. Towa-
rzyszył im drewniany koń Pinokio, który był niemałą atrakcją nie tylko 
dla najmłodszych.

Pamiętaliśmy również o 100-leciu Niepodległości Polski. Z tej okazji 
przed naszą szkołą uroczyście zasadziliśmy dąb.

Miłośnicy szachów skupili się na udziale w turnieju szachowym, gdzie 
pod okiem profesjonalnego trenera Pana Michała Kanarkiewicza 
mogli rozwijać i doskonalić swoje umiejętności.

Ogromne zainteresowanie wzbudziły warsztaty przyrodnicze przepro-
wadzone w naturalnym środowisku Puszczy Kampinoskiej przez star-
szego specjalistę ds. edukacji w ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym Kam-
pinoskiego Parku Narodowego w Granicy – mgr inż. Pana Mariusza 
Morkowskiego. 

Z przyrodą spotkali się także wielbiciele kwiatów. Dzięki właścicielce iza-
belińskiej Kwiaciarni Izabella – Pani Dianie Banach. Chętnych do 
udziału w warsztatach florystycznych było tak wielu, że otrzymaliśmy 
obietnicę zorganizowania warsztatów naszym uczniom – już po festynie.

Inny rodzaj warsztatów przeprowadziły Panie: Aba Warszewska – 
Vobis (Firma: ABA ART.) i Jolanta Kolary (Firma: Kropki i Kreski). 
Zajęcia ceramiczne – czyli lepienie z gliny skupiło także wielu fanów tego 
rodzaju sztuki.

Strażacy z Izabelina – udostępnili wóz i jego osprzęt wszystkim chęt-
nym zwiedzającym. Zainteresowani mogli wejść do środka, zobaczyć 
wyposażenie wozu wyjeżdżającego do akcji ratowniczych.

Firma Early Stage przygotowała zabawy i konkursy językowe, a Akade-
mia Tańca Loff pod kierunkiem Pani Magdaleny Krasowskiej uświetniła 
nasze spotkanie pokazami tanecznymi.

Firma Agmar oraz rodzice uczniów naszej szkoły – zatroszczyli się 
o zdrowe i smaczne przekąski dla uczestników festynu.

Każdego roku znacząca część naszej szkolnej braci przez długie miesiące 
przygotowuje program festynu. Chcę im więc w tym miejscu serdecznie 
podziękować za bezinteresowność, rzetelność, ciekawe pomysły i po-
święcenie swego wolnego czasu  na rzecz integrowania społeczności 
naszej szkoły.

Wielkie podziękowania składam całej Dyrekcji Szkoły Podstawowej 
w Izabelinie – w szczególności zaś Pani Barbarze Szummer – wice-
dyrektor ds. kształcenia zintegrowanego oraz Panu Ryszardowi Gór-
ce – wicedyrektorowi administracyjnemu za ogromne zaangażowanie 
i pomoc w organizacji całego przedsięwzięcia. 

Serdeczne podziękowania kieruję do moich Koleżanek i Kolegów Na-
uczycieli, którzy nie szczędzili sił i czasu, by impreza wypadła jak najle-
piej. Gorąco dziękuję Pani Danieli Bałabańskiej – za cudowne prowa-
dzenie imprezy, zabaw integracyjnych i tanecznych oraz ogromną pracę 
głosem i swoją kreatywnością w czasie trwania festynu.

Nasi nauczyciele przygotowali wiele atrakcji przy następujących stano-
wiskach: Panie Anna Szymczak i Beata Wawrzyniecka współpraca 
przy koordynacji festynu; Pani Anna Ordon wraz z wolontariusza-
mi z klas gimnazjalnych - nauka udzielania pierwszej pomocy; Panie 
Magdalena Pachucka, Agata Czunikin – Krasowicka, Justyna 
Klimek, Alicja Nienałtowska - sąsiedzki poczęstunek; Panie Tere-
sa Kępska i Małgorzta Wierzbicka - wystawa fotografii – „Izabelin 
- 100-lecie niepodległości.”; Panie Edyta Poniatowska, Katarzyna 
Wróbel i Grazyna Halesiak-Kopik - warsztaty ekologiczno-przyrod-
nicze z KPN; Panie Aleksandra Stoparczyk i Katarzyna Mędziak - 
konkursy i zabawy z językiem angielskim; Panie Elżbieta Leśniowska, 
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Magdalena Białecka, Monika Maciejewska - gry planszowe, zręcz-
nościowe i terenowe; Panie Beata Brzozowska i Renata Szufa - ry-
sowanki – kolorowanki; Panie Aneta Rudnicka i Wanda Paprocka 
- malowanie na folii; Panie Alicja Brogowska, Ewelina Druchlińska 
i Agata Kropidłowska - warsztaty origami; Panie Agnieszka Mą-

czyńska i Bernadeta Walczuk - „Bańki z nosa”; Panie Agnieszka 
Andrzejuk i Teresa Adamska-Sumniewska - czytelnia na świeżym 
powietrzu; Panie Iwona Zaleska-Rolewicz i Katarzyna Wróbel - 
kącik gorących emocji. Strefę sportu i aktywności organizowali: Pani 
Paulina Wiśniewska oraz Panowie Karol Twarowski, Gracjan Ko-
zieł, Maciej Kalinowski, Damian Skwarek. 

Dyżury porządkowe pełnili także pracownicy naszej szkoły - Panie Iwo-
na Grzegorczyk, Karolina Kwiatkowska, Dorota Orlińska oraz 
Panowie Mariusz Dębek, Czesław Koza, Sylwester Wróbel i Ire-
neusz Grobel. Dziękujemy za pomoc i zaangażowanie.

Wszystkim, którzy choćby w najmniejszym stopniu przyczynili się do 
uświetnienia naszego tegorocznego festynu integracyjnego składamy 
serdeczne podziękowania, a w szczególności:

Z serdecznym pozdrowieniem
Beata Wieczorek - koordynator festynu integracyjnego

 
 

 
 

 
Z serdecznym pozdrowieniem 

- Beata Wieczorek 
koordynator festynu integracyjnego 

GMINNE PRZEDSZKOLE im. ks. Aleksandra Fedorowicza W IZABELINIE 
X KONKURS RECYTATORSKI 

„Przyrodę szanuję, wierszem podzię-
kuję! „To już X konkurs recytatorski 

w Gminnym Przedszkolu im. ks. Aleksandra 
Fedorowicza. Tegoroczny Finał konkursu 
odbył się 16 kwietnia i rozpoczął Tydzień 
Przyrody organizowany w naszym przed-
szkolu. W konkursie wzięło udział 67 dzieci 
prezentując wiersze przyrodnicze, ekolo-
giczne o zwierzętach i roślinach. Rodzice 
przygotowali dla przedszkolaków biorących 
udział w konkursie wspaniałe stroje i re-
kwizyty. Do finału Konkursu  przystąpiło 23 

dzieci oceniane przez Komisję w składzie: Małgorzata Konopka Dyrektor 
Gminnej Biblioteki w Izabelinie, Beata Podgajna dyrektor przedszkola, 
Anna Siwak Starszy specjalista d/s ochrony przyrody i przedstawicielka 
Rodziców oraz Zofia Kowalczyk absolwentka naszego przedszkola a obec-
nie uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Witkiewicza.

W tym roku laureaci wybrani byli przez Jury z każdej grupy wiekowej. 
Pozostałe dzieci biorące udział w finale otrzymały wyróżnienie. Wszyst-
kie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy i nagrody.

Składamy serdeczne podziękowania Rodzicom, za motywowanie i przy-
gotowanie dzieci do konkursu, a naszym ,,małym artystom” gratuluje-
my swobodnej recytacji i prezentacji swoich aktorskich umiejętności.

Dorota Kowalczyk

TYDZIEŃ PRZYRODY

Wszystko się zieleni wkoło, więc nadszedł czas na „Tydzień 
przyrody” w naszym przedszkolu.  Podczas tego tygodnia (16-

20 kwietnia) dzieci zdobywały wiedzę na temat różnych środowisk, 
w których żyją zwierzęta i rośliny oraz poznały sposoby i powody 
dbania o las, wodę, ziemię i powietrze. Wszystkie przedszkolaki 
uczestniczyły w warsztatach przyrodniczych Zwierzęta na mapie 
świata, podczas których poznały przedstawicieli zwierząt z różnych 
kontynentów, ich zwyczaje, a co odważniejsi mogli nawet dotknąć 
przywiezione okazy. W czasie tego tygodnia gościliśmy również 
Planetarium z pokazem multimedialnym, który pozwolił dzieciom 
przenieść się w najdalsze zakątki Wszechświata i podziwiać z bliska 
astronautów, a nawet wyruszyć z nimi w Kosmos.
Piątek nazwany został Dniem Zielonym i był podsumowaniem 
działań przyrodniczych całego tygodnia. Wszystkie dzieci, nauczy-
ciele i personel w tym dniu przyszli ubrani na zielono.  Wszystkie 
przedszkolaki odśpiewały piosenkę pt. „Niech żyje las” i każda gru-
pa zapoznała pozostałych ze swoją pracą plastyczną. W oparciu 
o swoją pracę, każda grupa miała za zadanie przedstawić w formie 
artystycznej przesłanie, aby Ziemia stała się piękniejsza, zdrowsza 
i bezpieczniejsza dla wszystkich. Wspólne zabawy, zagadki i quizy 
pozwoliły na integrację dzieci oraz zachęciły do troski o przyro-
dę. Zielony Dzień wywołał wśród dzieci dużo pozytywnych emocji. 
W nagrodę każda grupa otrzymała zielony koktajl i zielone prze-
kąski.

Aleksandra Dobroszkiewicz
Marlena Ciećwierz
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GMINNE PRZEDSZKOLE W LASKACH

LIGA PRZEDSZKOLAKA

23 marca, czyli trzeciego dnia wiosny, na terenie Integracyjne-
go Centrum Dydaktyczno-Sportowego w Łomiankach odbyła 

się wiosenna edycja Ligi Przedszkolaka, w której udział wzięło 8 
przedszkoli. Dziesięcioosobowa kadra dzieci z Gminnego Przed-
szkola w Laskach, pod opieką Radosława Dziatkiewicza zdobyła 
pierwsze miejsce na podium spośród wszystkich zespołów. Jest 
to już drugie takie wyróżnienie zdobyte w ciągu roku przez dzieci 
z „Akademii pod Dębowym Liściem”. Wysoki wynik osiągany w po-
szczególnych konkurencjach sprawnościowych możliwy był w dużej 
mierze poprzez realizację projektu: „Gminne Przedszkole w Laskach 
„Akademia pod Dębowym Liściem”- jest nas więcej” współfinanso-
wanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 , dzięki któremu wszystkie grupy realizują w ciągu 
tygodnia dodatkową godzinę gimnastyki ogólnorozwojowej z ele-
mentami korektywy. 

Radosław Dziatkiewicz

LIGA PRZEDSZKOLAKA

9 marca do naszego przedszko-
la zawitała firma „Zwierzę-

ta Dzieciom” z panią Katarzyną 
Kotkiewicz, która prowadziła 
zajęcia pt. „Wiosenna zagroda – 
wielkanocne warsztaty z małymi 
kurczątkami, kaczkami, gąskami 
i króliczkami”. W zajęciach brały 
udział dzieci z grup: Biedronki, 
Pszczółki, Żabki i Motylki. Pod-
czas spotkania przedszkolaki do-
wiedziały się, skąd biorą się małe 
ptaki i zwierzątka, które mogliśmy 
pogłaskać oraz jak o nie dbać, by 
rosły zdrowe. Największą jednak 
frajdą okazało się karmienie ma-
łych kaczuszek i gąsek… To była 
zabawa! Mamy nadzieję, że Pani 
Kasia odwiedzi jeszcze nasze 
przedszkole z następnymi zwierzątkami.                               

 Iwona Wójcik

„ZMYSŁOSFERA”
zajęcia dla 3- i 4-latków

Nasze młodsze przedszko-
laki uczestniczyły ostatnio 

w niezwykle ciekawych i war-
tościowych zajęciach prowa-
dzonych przez panie: Paulinę 
Osipiak i Beatę Kazimierską-
-Balkan. Zajęcia te miały na 
celu rozwijanie  dużej i małej 
motoryki, budowanie świa-
domości ciała i przestrzeni, 
a także wspieranie rozwoju 
poznawczego i eksperymen-
towanie. Dzieci swobodnie 
mogły dotykać, smakować, 
wąchać, słuchać lub po prostu 
przyglądać się. Wąchały róż-
norodne przyprawy oraz doty-

kały rozmaitych produktów spożywczych ukrytych w rękawiczkach, 
próbując wyczuć ich fakturę i odgadnąć co to jest. Chodziły boso 
po różnych fakturach, na które składały się produkty wysypane do 
plastikowych pojemników: bułka tarta, fasola, groch, makaron, itp. 
Używały także pipety do malowania barwnikami obrazów na sodzie 
rozsypanej w pojemniku. Jednym słowem było wesoło, kolorowo 
i twórczo, dzięki czemu hasło „nauka przez zabawę” zostało w pełni 
zrealizowane.
 Katarzyna Inglik

 

INSPIRUJĄCY KWIECIEŃ 
w grupie Jeżyków

„Kwiecień plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata” i tak jak 
w przysłowiu było też w grupie Jeżyków. Kwiecień był miesiącem 
bardzo inspirującym i pełnym emocji dla dzieci. W grupie tej odbyły 
się po świętach zajęcia „zmysłosfera” poprowadzone przez mamy 
dwóch dziewczynek. Dzieci miały możliwość wykonywać różne za-
dania wykorzystując przy tym swoje zmysły, zwłaszcza dotyku, co 
sprawiło im wielką przyjemność i wywołało wiele emocji. 
W związku ze Światowym Dniem Ziemi z sali Jeżyków wyniesiono 
wszystkie zabawki, zaś dzieci wraz z rodzicami przygotowali własne 
gry i zabawki z surowców wtórnych, którymi można było się bawić. 
W sali dzieci mogły również samodzielnie lub z nauczycielami two-
rzyć gry, zabawki lub kon-
strukcje z przyniesionych do 
sali kartonów, materiałów, 
korków i innych surowców.
Jednak chyba największym 
wydarzeniem, które wzbudzi-
ło moc emocji było zamonto-
wanie tablicy interaktywnej 
wraz z podłączonym do niej 
laptopem, zakupionych ze 
środków unijnych. Po za-
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poznaniu się wychowawców z użytkowaniem nowo zakupionego 
sprzętu, od razu rozpoczęto na nim pracę. Dzieci z wielkim zafascy-
nowaniem i chęcią wykonywały różne zadania pod okiem nauczy-
ciela. Mogły próbować rysować, wyszukiwać i zaznaczać podobień-
stwa oraz różnice, dorysowywać brakujące elementy wg wzoru, 
przenosić elementy według poleceń do zadań matematycznych, 
łączyć w pary, utrwalać poznane litery i cyfry poprzez wyszukiwanie             

 

i  zaznaczanie ich w tekście, obejrzeć prezentację dotyczącą oma-
wianego tematu oraz wiele innych ciekawych zadań.

Paulina Górkiewicz i Iwona Przysłupska

III EDYCJA BIEGU ALIRUN 
I PIKNIK RODZINNY „DZIĘKUJĄC ZA NIEPODLEGŁOŚĆ” 

16 czerwca 2018 r.

Trzeci rok z rzędu w Izabelinie w czerwcu odbędzie się AliRun – bieg, 
który zachęca do bliższego poznania osoby pierwszego Proboszcza 

Parafii św. Franciszka z Asyżu – ks. Aleksandra Fedorowicza. Promuje 
zdrowy,  aktywny styl życia i jest imprezą bezalkoholową. W tym roku 
jedną z atrakcji sportowych Pikniku Rodzinnego pod hasłem „Dziękując 
za niepodległość” który 16 czerwca 2018 r. w Izabelinie organizuje Fun-
dacja im. ks. Aleksandra Fedorowicza „Przyjaciele Alego” jest bieg głów-
ny na symbolicznym dystansie 1918 m. Zapraszamy do udziału wszyst-
kich, nie tylko wyczynowych biegaczy na malowniczą trasę w Kampino-
sie, którą każdy może pokonać własnym tempem, bez limitów czasu. 
Dzieci zapraszamy do udziału w biegach na krótszych dystansach wg. 
kategorii wiekowych. Wszyscy uczestnicy otrzymają koszulki oraz na-
grody – pamiątkowe medale.  Tego dnia chętni będą mogli także wziąć 
udział w grze terenowej „Szaniec Kampinos”. Zapisy na biegi już się 
rozpoczęły. Regulamin oraz informacja o zapisach, które pozwolą na 
udział w grze również są już dostępne. Wszystkie szczegóły znajdują się 
na stronie Fundacji www.przyjacielealego.pl/alirun.

Pomysłodawcą odbywającego się od trzech lat w Izabelinie biegu był ks. 
dr Jerzy Jastrzębski. Program 16 czerwca  2018 r. (sobota) przedstawia 
się następująco:
10.00 Msza św. w Parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie
Po zakończonej Eucharystii wspólne przejście na miejscowy cmentarz 

i modlitwa przy grobie ks. Aleksandra Fedorowicza
12:00 Rozpoczęcie Pikniku Rodzinnego - Polana Jaku-
bów przy dyrekcji KPN
12.15 – 14.00 Biegi dla dzieci, młodzieży i dorosłych / 
Gra terenowa „Szaniec Kampinos”
14.00-14.30 Program artystyczny dzieci z przedszkola im. ks. Aleksan-
dra  Fedorowicza w Izabelinie

16.00-17.30 Koncert zespołu „ARKA NOEGO”    

W trakcie Pikniku Rodzinnego zaplanowano wiele rodzinnych atrakcji 
m.in. jazdy na kucykach, dmuchane zjeżdżalnie, gry i zabawy, prace 
w drewnie i wiklinie, konkursy przyrodnicze na stoisku edukacyjnym 
KPN. Niewątpliwą atrakcją będzie także gra terenowa, która pozwoli od-
kryć tajniki przeszłości związane z walką o niepodległość oraz  lokalne 
miejsca związane z historią naszej Ojczyzny. W przygotowania całego 
Pikniku zaangażowanych jest  wiele osób i firm, które ofiarowują swój 
czas oraz wsparcie. Zapisy na biegi i grę terenową trwają: 

www.przyjacielealego.pl/alirun  
www.zapisyonline.pl

Bądźcie z nami! Do zobaczenia w sobotę - 16 czerwca! 

Magdalena Kamińska

Zapisz się na biegi – dystanse dla każdego!  
Wygraj pamiątkowy medal!  Odkryj Szaniec Kampinos!

TEATR WIELKI OD KUCHNI….
W piątek 16 marca br. grupa studentów UTW z Centrum Kultury Izabelin wybrała się 
na wycieczkę „objazdową” po Teatrze Wielkim. Dwadzieścia pięć osób miało możli-
wość poznać  to niewielkie „miasteczko” od wewnątrz. Myśląc o teatrze wyobraża-
my sobie scenę i widownię. Jakież było nasze zdziwienie, kiedy dowiedzieliśmy się, 
ze budynek teatru ma wysokość 10 piętrowego wieżowca (4 piętra pod ziemią i 6 
nad). Pani przewodnik oprowadzała nas po różnych zakamarkach i bardzo ciekawie 
opowiadała nam o historii i obecnym życiu teatru i jego pracowników. Dużym zasko-
czeniem była informacja, że instytucja ta zatrudnia ponad 1000 osób, że jest małym 
samowystarczalnym miasteczkiem, które ma swoje zakłady krawieckie, tapicerskie, 
stolarskie, ślusarskie. Fachowcy sami tworzą dekoracje, szyją stroje, robią rekwizyty, 
scenografie. Na terenie teatru jest własna kuchnia, 2 restauracje, kawiarnie, salon spa 
oraz magazyny strojów. Dopiero po tej wizycie zobaczyliśmy, ile maleńkich szczegółów 
wpływa na efekt końcowy, który widzimy na scenie i jak ważny jest każdy element. Po 
wizycie w teatrze poszliśmy  na kawę i ciastka na warszawską starówkę, aby wymienić 
się wrażeniami. To był mile spędzony czas.

Iwona Mazurek
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Już po raz siódmy Centrum Kultury Izabelin wspólnie z Fundacją 
Młodzi Artyści z Zielonej Góry zaprosiło utalentowane wokalnie 

dzieci i młodzież z terenu Mazowsza na Mazowiecki Festiwal Piosenki. 
Eliminacje,  odbyły się 17 marca 2018. Stawiło się na nie 95 solistów, 1 duet 
i 4 zespoły (łącznie 128 osób z kilkunastu mazowieckich miejscowości). Podczas 
całodziennych przesłuchań, do warsztatów wokalnych oraz koncertu finałowe-
go wyłoniono 20 uczestników, w tym trzy zespoły wokalne (razem 46 osoby). 
13 kwietnia 2018 rozpoczęła się druga część festiwalu, czyli warsztaty wokalne 
z instruktorką Anną Stokalską (grupa dodatkowa) a następnego dnia warszta-
ty z Natalią Kaczorowską (grupa finałowa) oraz próby z orkiestrą festiwalową, 
przygotowujące finalistów do występu na głównym koncercie następnego dnia. 
Koncert finałowy odbył się 15 kwietnia 2018. Wokaliści mieli do wykonania jeden 
utwór z towarzyszeniem zespołu, oceniani byli przez jury w składzie: Natalia 
Kaczorowska, Andrzej Puczyński i Krzysztof Mroziński. 
W trakcie trwania obrad jury, odbył się koncert Kasi Dereń, po którym ogłoszo-
no wyniki. Grand Prix VII Mazowieckiego Festiwalu Piosenki – Izabelin 2018, 
otrzymał Stanisław Kukulski z Warszawy. Nagrodę od Marszałka Województwa 
Mazowieckiego otrzymał zespół the Mints z Warszawy, nagrodę Starosty War-
szawskiego Zachodniego (głośnik bezprzewodowy DENON) otrzymała Gabriela 
Kurzac ze Stefanowa, nagroda Wójta Gminy Izabelin (Słuchawki Marshall Major 
II Bluetooth) trafiły do Gabrysi Zalewskiej z Warszawy, natomiast nagroda Dy-
rektora Centrum Kultury Izabelin (mikrofon Shure SM 58) do Alicji Szemplińskiej 
z Ciechanowa. Nagroda od studia wokalnego Voice and More otrzymał Jan Mar-
czewski z Warszawy. Wyróżnienia otrzymały: Aleksandra Matuszczyk z Izabelina, 
Alicja Stypik z Ciechanowa, Nikola Kłosowska z Sulejówka, Kamil Kieszkowski 
z Zakroczymia, Zespół Teraz My z Iłowa, Zuzanna Dudek z Wesołej oraz Justyna 
Kakiet z Dębówki.
Nasz festiwal został objęty patronatem Polskiego Radia RDC, Mazowiecka TV 
oraz lokalnego miesięcznika Listy do Sąsiada. 
Patronat honorowy nad naszym Festiwalem w tym roku objął Marszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego p. Adam Struzik, Starosta Powiatu Zachodniego p. 
Jan Żychliński oraz Wójt Gminy Izabelin p. Witold Malarowski. W jury zasiadł 
pan Andrzej Puczyński - muzyk, realizator dźwięku, kompozytor, producent, lider 
legendarnej grupy Exodus, dyrektor generalny Polygram Polska/Universal Mu-
sic Polska, prezes zarządu ZPAV, właściciel studia nagrań dźwiękowych Izabelin 
i mieszkaniec gminy Izabelin. Prowadziła warsztaty oraz przewodniczyła obra-
dom Natalia Kaczorowska – solistka Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego.

KD, fot. J. Marciniak

KULTURA

VII MAZOWIECKI FESTIWAL PIOSENKI 
IZABELIN 2018

Staś Kukulski _ Grand Prix 

A
licja Szem

plińska - nagroda dyrektora C
K

I

zespół  „Teraz My” 

Wszyscy finaliści Festiwalu
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W KRAINIE MUSICALI

Młodzi Artyści z Pałacu Młodzieży 
w Warszawie wystąpili na scenie CKI 

22 kwietnia 2018, prezentując dwa barwne 
musicale: „Fame - czyli sława” oraz „Alicja 
w krainie musicali”.

zespół „The Mints”

A
leksandra M

atuszczyk 
ze Studia P

iosenki C
K

I 
- w

yróżnienie

BOOKCROSSING czyli wymień się książkami

Bookcrossing to idea nieodpłatnego przekazywania książek, najczęściej poprzez zostawianie ich w specjalnie oznaczonych 
miejscach, by ktoś mógł je zabrać, przeczytać i znów zostawić w tym samym miejscu. Na pewno posiadacie w swoich 

biblioteczkach książki już dawno przeczytane czy niepotrzebne.
Przynieście je i wymieńcie na inną pozycję, a po przeczytaniu zróbcie to samo. Miejsce na Wasze książki czeka na półkach 
przy sekretariacie Centrum Kultury Izabelin.

Zasady bookcrossingu:
1. Zasada działania opiera się na dobrej woli.
2. Książka za książkę. Przynieś jedną, weź inną, i po przeczytaniu znów wymień.
3. Każda książka żyje tylko, gdy jest czytana.
4. Nie niszcz książki, inni też chcą ją przeczytać.
5. Szanujemy się nawzajem, więc postaraj się, by przyniesione z domu egzemplarze nie były zniszczone. Pomyśl, czy książka 
którą chcesz uwolnić (oddać) jest ciekawa i godna polecenia. Takie powinny być wszystkie książki z naszego regału.
6. Jeśli książka miałaby zostać z Tobą na zawsze, uzupełnij księgozbiór i przynieś w to miejsce jakąś książkę od siebie.
7. Jeśli udostępniasz książkę musisz liczyć się z tym, że już nigdy do ciebie nie wróci, ale przynajmniej masz świadomość, 
że nie tylko ty z niej korzystałeś.
8. Darzymy Cię zaufaniem! Wierzymy, że będziesz odpowiedzialnie angażował się w naszą wspólną akcję.
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SKAUCI I HARCERZE 
„SPRZĄTAJĄ ŚWIAT”

14 kwietnia z inicjatywy druhów i skautów I Gromada 
Lasecka Skautów Europy oraz 7 Drużyna Warszawska 

zastęp Łoś z Młocin (Warszawa) przy współpracy przedsta-
wicieli sołectwa wraz z mieszkańcami wsi Laski odbyło się 
„sprzątanie świata” 

Zebrani wzięli sobie za cel okolice przystanku MZA - Sokołow-
skiego w Laskach. Zebraliśmy kilkadziesiąt worków różnego 
rodzaju odpadów pozostawionych przez „roztargnionych”.

Po zakończonych pracach i obowiązkowym uwiecznieniu 
naszych poczynań na wspólnej fotografii skauci i harcerze 
udali się do swoich zajęć, obiecując współpracę przy na-
stępnych tego typu poczynaniach.

Stanisław (Ociec) Macias

KOLEJNA MODERNIZACJA 
W „MOKRYCH ŁĄKACH”

W ostatnich dniach kwietnia bieżącego roku 
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-

nalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. podpisa-
ło z firmą MEVA-POL z Gdańska umowę dotyczącą 
projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków 
Mokre Łąki – zwiększenie efektywności: Dostawa 
i montaż dwóch fabrycznie nowych mechanicznych 
krat schodkowych”.

Przedmiotowy projekt jest jednym z zadań przedsięwzięcia 
pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców 
poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglo-
meracji Izabelin nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach 
działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 
oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do 
zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu 
Spójności. Kraty są uniwersalnymi urządzeniami służącymi do 
oddzielenia nieczystości stałych (skratek) ze ścieków dostar-
czanych siecią kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków.

Spełniają one również istotne zadanie polegające na reduk-
cji możliwych uszkodzeń, innych urządzeń technologicznych 
działających w oczyszczalni ścieków, w wyniku oddziały-
wania na nie stałych zanieczyszczeń obecnych w ściekach. 
W wyniku podpisanej umowy w oczyszczalni ścieków eks-

ploatowanej przez GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. 
dokonany zostanie demontaż dwóch obecnie istniejących, 
mocno już wysłużonych, krat schodkowych oraz pras hy-
draulicznych do skratek. W ich miejsce dostarczone i zamon-
towane zostaną dwie fabrycznie nowe mechaniczne kraty 
schodkowe, przenośnik śrubowy ewakuacji skratek oraz 
zespół odbioru i obróbki skratek składającego się z dwóch 
współpracujących urządzeń: prasopłuczki oraz kompaktora 
skratek. Urządzenia te zostaną włączone w istniejący układ 
technologiczny oczyszczalni ścieków. Co istotne montaż 
i włączenie w ciąg technologiczny nowych urządzeń odbę-
dzie się bez przerywania funkcjonowania oczyszczalni ście-
ków co wymagać będzie dokładnego planowania oraz pre-
cyzyjnego (i zarazem szybkiego) wykonania robót.

dr Piotr Rudzki 

chwila podpisania umowy 
przez przedstawicieli 
GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” 
Sp. z o.o. 
oraz MEVA-POL

APEL DO UCZNIÓW  
PAŃ  JANINY I ANIELI 

MIAZGOWSKICH

Drodzy koledzy i koleżanki!  

Grób pań Miazgowskich jest w opłakanym stanie. Popękał 
i zapada się. Wymaga natychmiastowego remontu. Bar-

dzo proszę wszystkich jej dawnych uczniów o pomoc w tej 
sprawie. Powstał pomysł, żeby nakryć grób płytą kamienną, 
niestety potrzebne są fundusze. Prosimy o wsparcie tego 
projektu.

SIOSTRY MIAZGOWSKIE
Pani Aniela Miazgowska 
ur. 17 czerwca 1902, zm. 17 marca 1985 r., pochowana 
na cmentarzu w Izabelinie. Była jednym z pierwszych na-
uczycieli w Izabelinie. Polonistka. W pamięci uczniów za-
pisała się jako osoba wymagająca i surowa. Jednocześnie 
bardzo obowiązkowa, o wielkiej wiedzy i erudycji. Była to 
osoba ascetyczna w sposobie bycia, skromna, zawsze czy-
sta i pachnąca jakąś taką mieszaniną srogości, kultury i po-
wietrza. Miała długie włosy zaplecione w warkocze i upięte 
z tyłu głowy. Jej szczupła sylwetka i oczy zakryte okularami 
budziły respekt wśród dzieci. Wszystkie wiedziały, że z Nią 
nie ma żartów, bo też pamięć miała doskonałą i pamiętała 
wszystkie dziecięce grzeszki. Była konsekwentna i jak coś 
powiedziała czy obiecała, to było nieodwołalne. Pamiętam, 
że była bardzo czuła na punkcie poprawnego mówienia 
i ciągle nas poprawiała. Mówiąc, że człowieka poznaje się 
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po słowach, jakie wypowiada. Cieszyła się szacunkiem na-
uczycieli i uczniów.

Pani Janina Miazgowska 
ur. 22 października 1906 r., zm. 1976 r., pochowana na 
cmentarzu w Izabelinie. Młodsza siostra Anieli. Była pierw-
szą kierowniczką szkoły izabelińskiej, od jej otwarcia do 

1949 roku, z wyłączeniem 
lat okupacji. W czasach 
okupacji prowadziła tajne 
nauczanie na terenie Iza-
belina, Truskawia i Siera-
kowa. Od swej starszej 
siostry różniła się bardzo 
zarówno wyglądem jak 
i osobowością. Miała ja-
sne, puszyste włosy za-
czesane w koczek. Była 
bardzo łagodna, jakaś 
taka anielska. Była moją 
wychowawczynią i men-
torką. Miała łagodne rysy 
twarzy, na której zawsze 
gościł uśmiech, zawsze 
cierpliwa i wyrozumiała, 
nie krzyczała, tłumaczyła 
po kilka razy wszystkie 
zawiłości wiedzy. Była 
romantyczką, przeżywała 
omawiane z nami lektury, 
starając się, żebyśmy do-
strzegli ich piękno. Kiedy 

przychodziła wiosna chodziła z nami na spacery do pobli-
skiego Lipkowa. Opowiadała historię dworku Lipkowskiego 
i zachęcała nas do słuchania słowików, których było tam 
zatrzęsienie. W parku wokół dworku Lipkowskiego w zaro-
ślach mieszkały chmary ptaków i w maju dawały nieustanne 
koncerty. Nam jednak w głowie były same figle, ale lubili-
śmy chodzić na spacery, więc chętnie wyruszaliśmy na te 
wędrówki. Pani Janina uczyła nas, jak mamy się kulturalnie 
do siebie zwracać, jakich słów i kiedy używać. Bardzo lubiła 
rozmawiać z nami o naszych sprawach, śmiała się z naszych 
dowcipów i zawsze potrafiła do rodziców powiedzieć o każ-

dym z nas coś dobrego. Była wzorem dla młodszych kole-
gów, zawsze życzliwa, serdeczna, chętna do pomocy. Każda 
osoba, z którą rozmawiam o tej wspaniałej nauczycielce, 
wspomina ją z wielką serdecznością. 
Wierzę, że możemy zadbać o grób tych zasłużonych 
dla naszej gminy nauczycielek. Nie mamy co liczyć, 
że ich rodzina zatroszczy się o ich grób. Ich jedyny 
brat, starszy od nich, pewnie już nie żyje, a dzieci 
żadna z nich nie miała. To my  - jej uczniowie - je-
steśmy w pewnym sensie ich dziećmi, bo to nam 
poświęciły swoje życie, rezygnując z własnych ro-
dzin. Coraz mniej dziś takich ludzi, zadbajmy o ich 
pamięć. Zadbajmy, bo żyjemy i możemy.

Osobą, która również bardzo zasłużyła się dla naszej gminy 
był Pan Fabjan Grabowski. On także był osobą samotną, 
a jego grób wymaga renowacji.

Fabjan Grabowski 
Urodzony w 1887 roku. Człowiek ogromnej zacności, głę-
bokiej pobożności i nadzwyczajnej prawości charakteru. Je-
den z pierwszych i najwierniejszych współpracowników ks. 
Aleksandra Fedorowicza, długoletni opiekun ministrantów. 
Zmarł po długiej chorobie w wieku 87 lat, 12 września 1969 
roku. Został pochowany obok ks. Alego.

Nina Sosnowska 
zdjęcia z kroniki parafiI św. Franciszka w Izabelinie

INTERWENCJE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 
na terenie gminy Izabelin w kwietniu 2018 r.

Pierwsze tzw. „pożary wiosenne” miały już miejsce w dniu 13 kwietnia w Izabelinie przy ul. Siemiradzkiego i w okolicach 
Sierakowa na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. 

W dniu 20 kwietnia br. w Mościskach przy ul. 3 Maja paliły się suche gałęzie i różnego rodzaju odpady. Zadymienie powodowało 
zagrożenie w ruchu drogowym. 
21 kwietnia br. przy ul. Partyzantów na terenie leśnym KPN pozostawiono nielegalnie rozpalone ognisko, które stwarzało 
zagrożenie dla poszycia leśnego i drzewostanu. Znikome opady deszczowe nie mają wpływu na poprawę sytuacji pożarowej 
szczególnie na obszarach leśnych. Przypominamy o zakazie rozpalania ognia, używania ognia otwartego i palenia 
tytoniu w odległościach mniejszych jak 100 m od skraju lasu. 
W dniu 11 kwietnia 2018 roku w Izabelinie C miała miejsce kolizja drogowa z udziałem trzech samochodów osobowych. 
Zdarzenie miało miejsce przy ulicy Kościuszki i Chodkiewicza. Poszkodowane były dwie osoby, którym udzielono pierwszej 
pomocy medycznej, w tym jedną odwieziono do szpitala. 
W dniu 26 kwietnia w Laskach przy ul. Brzozowej i 25 kwietnia przy ul. Daszewskiego dwa usunięto zagrożenia tj. przewrócone 
na jezdnię drzewo oraz drzewo suche i złamane w połowie wysokości (na skutek silnego wiatru).

mgr inż. Edward Gierski
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
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Oferta Gminy Izabelin i jednostek gminnych 

 

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

 

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

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

Oferta Partnerów 

Nazwa firmy Logo Kontakt Rabaty 
Miejsce 

świadczenia 
usługi 

Sylwia Szuder 
(usługi 

fotograficzne) 
 

tel. 601 731 393 
sylwia@sylwiaszuder.com 

sylwiaszuderblog.com 

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

gmina Izabelin 
(w domu klienta 
lub w plenerze) 

AJW-
Nieruchomości 

Arkadiusz 
Wojciechowski 

 

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

ajw-nieruchomosci.pl 

⎯ bezpłatne porady z zakresu 
nieruchomości 

⎯ 10% zniżki przy sprzedaży lub 
kupnie nieruchomości 

Izabelin C,                
ul. 3 Maja 48 

KAMPINOS TELCO  
 

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

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

Izabelin C,              
ul. 3 Maja 88 

Sklep                     
z zabawkami 

POTWOREK  

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

potworek.com.pl 

⎯ darmowa dostawa na terenie 
gminy Izabelin gmina Izabelin 

SOSNOWA 
SZPILKA  

 

tel. 607 936 361 
kontakt@sosnowaszpilka.pl 

sosnowaszpilka.pl 

⎯ 20% zniżki na zajęcia artystyczne  
i ruchowe dla dzieci 

⎯ 10% zniżki na półkolonie dla 
dzieci 

⎯ 10% zniżki na zajęcia ruchowe 
dla dorosłych trwające              
do 1 godziny 

Izabelin C,               
ul. Tetmajera 2 

GABINET 
KARDIOLOGICZNY 

Wiesława 
Pawłowska- 
Jenerowicz 

 

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

⎯ bezpłatne badanie EKG                 
do każdej wizyty 

ul. Szekspira 3 
01-913 Warszawa 

- Bielany 

Specjalistyczna 
Przychodnia 

Lekarska 
JUNIPERUS   

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

www.juniperus.com.pl 

⎯ 10% zniżki na badania 
laboratoryjne 

Izabelin C,                 
ul. Kościuszki 41 

Gospoda 
Kampinówka  

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

www.kampinowka.com.pl 

⎯ 10% rabatu na dania główne           
z karty 

Izabelin C, 
ul. Tetmajera 38 

Kampinos 
Nieruchomości 

 

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

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

⎯ bezpłatne porady z zakresu 
nieruchomości 

⎯ 10% zniżki przy sprzedaży lub 
kupnie nieruchomości 

Izabelin C, 
ul. Sierakowska 6 

WRÓŻKI 
CHRZESTNE – 

animacje dla dzieci  

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

/WrozkiChrzestne/ 

⎯ 10% rabatu na wszystkie usługi 
⎯ darmowy pokaz wielkich baniek 

mydlanych (przeprowadzany           
w trakcie imprezy) 

gmina Izabelin 

A. S. PILAR  Diler Premium 
Husqvarna 

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

aspilar.pl 

⎯ 5% rabatu na zakup maszyn 
ogrodniczych i do prac leśnych 

⎯ 5% rabatu na usługi serwisowe 

Zielonki - Parcela 
ul. Warszawska 

291 
(obok Biedronki) 

PIES NA 
URLOPIE.PL 

 

tel. 502 826 027 
kontakt@dlapsiarzy.pl 

www.dlapsiarzy.pl 
piesnaurlopie.pl 

⎯ 10% zniżki na produkty ze sklepu 
internetowego 

⎯ 10% zniżki na zakupy na targach 
gmina Izabelin 
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XXXVI SESJA RADY GMINY IZABELIN

W dniu 25 kwietnia 2018 r. odbyła się XXXVI sesja 
Rady Gminy Izabelin. Sesję otworzyła, porządek 

obrad i protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy przy-
jęła przewodnicząca Grażyna Zielińska. Sprawozdania 
z prac Komisji Rady Gminy w okresie między sesjami 
złożyli przewodniczący poszczególnych komisji, a infor-
mację o pracy Urzędu Gminy i Wójta między sesjami 
złożył Witold Malarowski. 

Radni podjęli następujące uchwały: 

* uchwała XXXVI/326/18 (10 za / 0 przeciw / 4 wstrzymało 
się) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Izabelin na lata 2018-2026.

* uchwała  XXXVI/327/18 (11 za / 0 przeciw / 3 wstrzy-
mało się) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 
Gminy Izabelin. 

* uchwała XXXVI/328/18 (14 za / 0 przeciw / 0 wstrzymało 
się) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 
powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedago-
gów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych 
i doradców zawodowych zatrudnionych w szkole i przedszko-
lach prowadzonych przez Gminę Izabelin. Od 1 września 2018 r. 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla w/w stano-
wisk, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psy-
chologiczno-pedagogicznych, nie może przekraczać 22 godzin. 
Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189), dla nauczycieli 
pełniących funkcje kierownicze w szkole i przedszkolach, organ 
prowadzący określa zasady udzielania i rozmiar zniżek tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio 
z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla nauczycieli 
pełniących funkcje kierownicze w szkole i przedszkolach. 

* uchwała XXXVI/329/18 (14 za / 0 przeciw / 0 wstrzymało 
się) w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wycho-
wania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowa-
nia przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkol-
nym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Izabelin. Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa 
z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświa-
towych. Art. 80 pkt 3) ww. ustawy uchylił w całości rozdział 2 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2198), który zawierał przepisy zobowiązujące radę 
gminy do określenia wysokość opłat za korzystanie z wychowa-
nia przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych 
przez gminę oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania 
przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego 
nauczania, wychowania i opieki. Przepisy te zostały przeniesione 
do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – art. 52 ust. 1.

* uchwała XXXVI/330/18 (14 za / 0 przeciw / 0 wstrzy-
mało się) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do 
rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Na podstawie Uchwały 
Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2011 
r. wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dzie-
cięcych, prowadzonego przez Wójta Gminy Izabelin (zwanego 
dalej „rejestrem”) wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wyna-

grodzeniu za pracę. Od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagro-
dzenie za pracę wzrosło do kwoty 2.100,00 zł, w związku z czym 
opłata za wpis do rejestru wynosi obecnie 1.050,00 zł. Zgodnie 
z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603) opłata ta 
nie może być wyższa niż 1.000,00 zł., konieczna  zatem stała się 
zmiana wysokości przedmiotowej opłaty.

* uchwała XXXVI/331/18 (14 za / 0 przeciw / 0 wstrzy-
mało się) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien speł-
niać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla 
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwie-
rzęcych i ich  części. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 
z późn. zm.) rada gminy określa, w drodze uchwały, wymaga-
nia, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzy-
skanie zezwolenia na  w/w usługi. Wskazanie wymagań pozwoli 
sprecyzować warunki konieczne do spełnienia przez przedsię-
biorcę ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia na świadcze-
nie w/w usług na terenie gminy Izabelin, a tym samym spełnić 
niezbędne wymagania techniczne i technologiczne, bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, sanitarne i ochrony środowiska. Przedmio-
towa uchwała podejmowana jest ponownie w związku z uwa-
gami organu nadzorującego, dotyczącymi powielenia w treści 
uchwały przepisów ogólnie obowiązujących.

* uchwała XXXVI/332/18 (14 za / 0 przeciw / 0 wstrzymało 
się) w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Izabelin. Na podstawie art. 30 ust. 
6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Gminy uchwala dla na-
uczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulamin 
wynagradzania, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrud-
nienia. Regulamin określa wysokość stawek wynagrodzenia 
zasadniczego, wysokość i szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki oblicza-
nia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw. 
Rada Gminy Izabelin uchwaliła Regulamin wynagradzania na-
uczycieli uchwałą Nr XXXVI/308/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 
9 kwietnia 2014 r. W związku  nowelizacją Karty nauczyciela 
faktem wydania zarówno przez sądy administracyjne, jak i wo-
jewodów orzeczeń, które interpretują niektóre przepisy Karty 
nauczycieli i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, 
zaszła potrzeba drobnych zmian w obowiązującym na terenie 
Gminy Regulaminie. 
Niniejszy projekt Regulaminu dostosowuje swoje postanowie-
nia do nowych przepisów ustawy Karta nauczyciela oraz in-
terpretacji przepisów, jak również uchyla niektóre nieaktualne 
rozwiązania. Regulamin został negatywnie zaopiniowany przez 
przedstawiciela związków zawodowych NSZZ „Solidarność”, ze 
wskazaniem potrzeby podniesienia dodatku motywacyjnego. 
W przedstawionym do zaopiniowania projekcie regulaminu or-
gan prowadzący, mając na uwadze możliwości finansowe Gmi-
ny, uwzględnił już podwyżkę dodatku motywacyjnego. 

* uchwała XXXVI/333/18 (14 za / 0 przeciw / 0 wstrzymało 
się) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie 
za 2017 rok.

IM
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Z ŻYCIA GMINY

PRZEMOC W NASZEJ GMINIE? CZĘŚĆ II

Dopuszczanie się przemocy wobec najbliższej osoby, 
to niewątpliwie naganne zachowanie. Zrozumienie 

tej sytuacji jest bardzo trudne zarówno dla osoby do-
świadczającej przemocy, jak również dla osoby, która 
jest świadkiem przemocy – odbierana jest ona, jako za-
chowanie paranoiczne, niewytłumaczalne, nie miesz-
czące się w obszarze ludzkiego pojmowania. Jak więc 
wytłumaczyć sobie, że kochający człowiek (mąż, żona, 
partner, partnerka, ojciec, matka, córka, syn) jest zdol-
ny do najokrutniejszych zachowań? Jak zrozumieć tak 
skrajnie sprzeczne postawy, zachowania?
W literaturze poświęconej opisom zachowań ludzi stosujących 
przemoc bardzo często pojawia się porównanie do bohatera 
książki „Dr Jekyll i Mr Hyde” – człowieka, który wobec różnych 
ludzi potrafi uruchamiać zupełnie różne zachowania: np.: wśród 
znajomych, współpracowników lub obcych sobie ludzi jest spo-
kojny, kulturalny, wyrozumiały, a w stosunku do najbliższych 
jest… tyranem, oprawcą, katem. 
W tym miejscu warto poświęcić chwilę uwagi na poznanie przy-
czyn stosowania przemocy w środowisku rodzinnym i zastano-
wienie się nad pytaniem: Co kieruje osobą stosująca przemoc 
w rodzinie? 
Przemoc w rodzinie uwarunkowana jest wieloma czynnikami, 
wśród, których możemy wskazać:
- czynniki psychologiczne - związane ze strukturą osobowo-
ści oraz wszelkimi zaburzeniami psychicznymi; wśród nich mo-
żemy wymienić: zaburzenia osobowości, charakteropatie, za-
burzenia kontroli emocjonalnej, zaburzenia kontroli zachowań, 
stres, frustrację, silne negatywne emocje, chłód emocjonalny, 
przeżycia traumatyczne – jak chociażby bycie ofiarą lub świad-
kiem przemocy;
- czynniki biologiczne - uszkodzenia ośrodkowego układu 
nerwowego, urazy, organiczne uszkodzenia mózgu, padaczka 
skroniowa, amnezje, agresywne i impulsywne zachowania;

- czynniki społeczno-kulturowe - czyli te, które mają zwią-
zek z procesem wychowania (socjalizacją), strukturą i funk-
cjonowaniem rodziny jako systemu oraz te, które związane są 
np.: ze środowiskiem rówieśniczym, zawodowym (czyli pozaro-
dzinne); wśród nic możemy wymienić: niski status socjoekono-
miczny, izolację społeczną rodziny, autokratyczny i bezwzględny 
model wychowania, nieodpowiednie wzorce przekazane przez 
otoczenie, przemoc jako wzorzec przekazywany z pokolenia 
na pokolenie, przemoc jako forma kontrolowania, wymuszania 
posłuszeństwa, przemoc, jako akceptowane narzędzie, którym 
mogą posługiwać się zwykle mężczyźni, niski status socjoekono-
miczny, stres związany z brakiem zatrudnienia;
- substancje chemiczne (psychoaktywne) – wyzwalające 
agresję, stymulujące i pobudzające do działania z jednoczesny, 
ograniczeniem zdolności do samokontroli; wśród nich będą: al-
kohol, narkotyki, dopalacze.
Zanim jednak przejdziemy do „poznawania” osoby stosującej 
przemoc warto poświęcić chwilę na omówienie relacji, w których 
występuje przemoc – tym rozważaniom poświęcimy kolejny ar-
tykuł.
Przypominamy, że: nadal trwa nabór uczestników do 
Programu korekcyjno-edukacyjnego opartego o me-
todologię i założenia teoretyczne wypracowane w pro-
gramie dla sprawców przemocy domowej z Duluth.
Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby Domu Reko-
lekcyjnego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, ul. 3 Maja 40/42 
w Laskach, 05-080 Izabelin, w każdą 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).

Anna  Kępa - pracownik socjalny GOPS w Izabelinie

PIKNIK RODZINNY

3 czerwca 2018 g. 15.00-20.00
teren przy Centrum Kultury Izabelin

•pokazy taneczne i sportowe
•DYSKOTEKA dla dzieci i rodziców
•koncert meksykańskiego zespołu
  LOS AMIGOS
•stoisko Indian andyjskich
•koncert zespołu indiańskiego
•strefa zabaw dla dzieci
•strefa relaksu   •strefa sztuki
•strefa edukacji  •strefa sportu

DZIEŃ DZIECKA
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wystawy

6 czerwca 2018 godz. 8.00
Filharmonia Narodowa dzieciom
„Piosenka jest dobra na wszystko”
Koncert dla uczniów SP w Izabelinie
Centrum Kultury Izabelin
12 czerwca 2018, godz. 16:00
Koncert – Szanujemy i wspieramy
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny
17 czerwca 2018, godz. 19:00
Koncert uczniów Studia Piosenki CKI
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny
22 czerwca 2018 godz. 20.00
Koncert zespołu Wokaliza
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

muzyka

czerwiec 2018 
Wystawa fotografii R. Sobolewskiego »Meksyk«
Centrum Kultury Izabelin
do 12 czerwca 2018 
Wystawa prac malarskich Marii Woithofer 
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie

inne
26 maja 2018 godz. 10:00 – 14:00
Wyprzedaż garażowa
Centrum Kultury Izabelin, wystawcy – 10 zł
dla kupujących wstęp wolny
3 czerwca 2018 godz. 15:00 – 20:00
Dzień dziecka w CKI
teren przy Urzędzie Gminy Izabelin
17 czerwca 2018, godz. 16:00
Wokół niepodległości - cykl filmów 
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

FILMY DLA DZIECI
1 czerwca 2018 godz. 18.00 
DZIEŃ DZIECKA W KINIE ZA ROGIEM 
RIKO PRAWIE BOCIAN
reż. R. Memari, T. Genkel, od 5 lat, 80 min
(dla dzieci do lat 18 wstęp bezpłatny)

2 czerwca 2018 godz. 11.00 
Owce w sieci odc.12 – Cudza komórka
Film edukacyjny, reż. J. Baran, 3 min
SPOTKANIE Z MAMI FATALE odc. 16 - 20
reż. M. Wasilewski, od 5 lat, ok 45 min

3 czerwca 2018 godz. 13:00
DZIEŃ DZIECKA W CKI 
RATCHET I CLANK reż. K. Munroe, od 7 lat, 90 min
JAK ZOSTAĆ KOTEM reż. B. Sonnenfeld, od 7 lat, 90 min
(dla dzieci do lat 18 wstęp bezpłatny)

9 czerwca 2018 godz. 11.00 
Owce w sieci odc. 13 - FAJERWERKI
Film edukacyjny, reż J. Baran, 3 min
PAN PATYK reż. A. Engmark, od 7 lat, 71 min

16 czerwca 2018 godz. 11.00 
Owce w sieci odc. 14 GŁUPEK
Film edukacyjny, reż J. Baran, 3 min
MAŁY KSIĄŻĘ reż. M. Osborne, od 7 lat, 101 min

23 czerwca 2018 godz. 11.00 
Owce w sieci odc. 15 -  KOSZYK Z ZAKUPAMI
Film edukacyjny, reż J. Baran, 3 min
AGATKA – ODCINKI 11 – 13
oraz REKSIO – 2 odcinki

30 czerwca 2018 godz. 11.00 
Owce w sieci odc. 16 - ZABAWA W ŚNIEŻKI
Film edukacyjny, reż J. Baran, 3 min
RIKO PRAWIE BOCIAN reż. R. Memari, T. Genkel, od 5 lat, 80 min

FILMY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

2 czerwca 2018 godz. 16.00 
MIKOŁAJEK reż. L. Tirard, wiek od 7 lat, ok. 87 min.

5 czerwca 2018 godz. 18.00
CZŁOWIEK NA TORZE reż. A. Munk, od 12 lat, 85 min

8 czerwca 2018 godz. 18.00 
FRITZ BAUER KONTRA PAŃSTWO 
reż. L. Kraume, od 16 lat, 100 min

9 czerwca 2018 godz. 16.00 
MARIA SKŁODOWSKA-CURIE  reż. M. Noelle 12 lat, 96 min

12 czerwca 2018 godz. 18.00 
CZERWONY KAPITAN reż. M. Kollar, od 16 lat, 106 min

15 czerwca 2018 godz. 18.00 
ZAĆMA reż. R. Bugajski, od 16 lat, 109 min

16 czerwca 2018 godz. 16.00 
PRZEŁĘCZ OCALONYCH reż. M. Gibson, od 16 lat, 133 min

19 czerwca 2018 godz. 18.00 
MEDICUS reż. P. Stoelzl, od 12 lat, 148 min

22 czerwca 2018 godz. 18.00
ŚWIĘTO MUZYKI
PRZYSTANEK WOODSTOCK - NAJGŁOŚNIEJSZY FILM POLSKI
reż. Y. Paszkiewicz, J. Owsiak, od 12 lat, 115 min

Kino za Rogiem

UTW
4 czerwca 2018 godz. 11:00 
„Mumie, papirusy i piramidy” Krzysztof Dworczyk
Centrum Kultury Izabelin
7 czerwca 2018 godz. 10:45
ARCHITEKTURA 
„Castel del Monte” Beata Artymowska 
kasy Zamku Królewskiego 

Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY

sport
9 czerwca 2018 godz. 11.00
III Memoriał im. Zofii Morawskiej 
bieg charytatywny rejestracja: zapisyonline.com

16 czerwca 2018 godz. 10.00
III Bieg Ali Run rejestracja: zapisyonline.pl

literatura
15 czerwca 2018 godz. 17.30
Dyskusyjny Klub Książki - rozmowa na temat reportażu 
„Pomarańcze w śniegu” Petera Kerra
Gminna Biblioteka Publiczna
9 - 10 czerwca 2018 
XX Izabelińskie Spotkania z Książką
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

taniec
16 czerwca 2018, godz. 18.00
Widowisko muzyczno-taneczne
Czas na taniec Koncert charytatywny dla Niewidomych z Lasek
Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny
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Z ŻYCIA GMINYKALEJDOSKOP KULTURALNY
23 czerwca 2018 godz. 16.00 
OJCOWIE I CÓRKI reż. G. Muccino, od 16 lat, 111 min

26 czerwca 2018 godz. 18.00 
ZAĆMA reż. R. Bugajski, od 16 lat, 109 min

29 czerwca 2018 godz. 18.00 
OSTATNIA RODZINA
reż. Jan P. Matuszyński, od 16 lat, 117 min

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

KONCERT

MUZYKA 
FILMOWA

i inne piękne melodie

22 czerwca 2018 
godz. 20.00

Centrum Kultury Izabelin
wstęp wolny

ZESPÓŁ 
WOKALIZA

śpiewa już 10 lat

Koncert uczniów 
Studia Piosenki 
CKI

17 czerwca 2018
godz. 19:00

Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny

KLUB PUZZLI 
 

 

Masz w domu układankę? 
Lubisz puzzle? 

 

Wszystkich fanów zapraszamy 
do wymiany puzzli  
w naszej bibliotece. 

 
Czwartki 

GODZ.16.00-18.00 

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie 

ul. Matejki 21 
05-080 Izabelin 
tel. 22 752 68 21 

www.bibliotekaizabelin.pl 

Wójt Gminy Izabelin, Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie, Rada Rodziców oraz Centrum Kultury Izabelin
zapraszają na VII koncert SZANUJEMY SIĘ I WSPIERAMY, 12 czerwca (wtorek) 2018 roku, o godz. 16.00 

w sali koncertowej w Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21
 

W programie:
 wręczenie dyplomów wyróżnionym uczniom Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie 

i oddziałów gimnazjalnych w ramach programu „Szkoła bez przemocy”
oraz uczniom zaangażowanym w akcje społeczne i działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza;

prezentacje multimedialne z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie i oddziałów gimnazjalnych.

Nagrody dla wyróżnionych uczniów w ramach programu "Szkoła bez przemocy”, wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariusza
oraz uczniów zaangażowanych w akcje społeczne ufundowała firma Warbus Sp. z o.o. 

 WYKONAWCY:
gość specjalny: polsko-francuski zespół Ave Nue - zachwyci gości muzyką typu jazz, retro - pop,

laureaci Szkolnego Konkursu Talentów SZKKOT: Izabela Iwańska, Julia Piołun-Noyszewska i zespoły taneczne Akademii Tańca Lo�;
wykonawcy ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach: 

Mirela Moldovan i Grzegorz Bożewicz oraz chór Leśne Ptaki pod dyrekcją Martyny Sojki - Pudzianowskiej;
grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego zagra przedstawienie „Smok podwawelski”

PROWADZENIE: Daria Kuźniecow-Dudko i Bartłomiej Kornatowski

Podczas koncertu będzie prowadzona publiczna zbiórka pieniędzy. Uzyskana kwota zostanie w całości przekazana na projekty i potrzeby 
niewidomych uczniów ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach

 WSTEP WOLNY

VII koncert
SZANUJEMY SIĘ I WSPIERAMY
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ZANUJEMY SIĘ I WSPIERAMY

Szkoła Podstawowa w Izabeli
nie

12 czerwca 2018 r.

Wójt Gminy Izabelin, Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie, Rada Rodziców oraz Centrum Kultury Izabelin
zapraszają na VII koncert SZANUJEMY SIĘ I WSPIERAMY, 12 czerwca (wtorek) 2018 roku, o godz. 16.00 

w sali koncertowej w Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21
 

W programie:
 wręczenie dyplomów wyróżnionym uczniom Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie 

i oddziałów gimnazjalnych w ramach programu „Szkoła bez przemocy”
oraz uczniom zaangażowanym w akcje społeczne i działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza;

prezentacje multimedialne z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie i oddziałów gimnazjalnych.

Nagrody dla wyróżnionych uczniów w ramach programu "Szkoła bez przemocy”, wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariusza
oraz uczniów zaangażowanych w akcje społeczne ufundowała firma Warbus Sp. z o.o. 

 WYKONAWCY:
gość specjalny: polsko-francuski zespół Ave Nue - zachwyci gości muzyką typu jazz, retro - pop,

laureaci Szkolnego Konkursu Talentów SZKKOT: Izabela Iwańska, Julia Piołun-Noyszewska i zespoły taneczne Akademii Tańca Lo�;
wykonawcy ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach: 

Mirela Moldovan i Grzegorz Bożewicz oraz chór Leśne Ptaki pod dyrekcją Martyny Sojki - Pudzianowskiej;
grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego zagra przedstawienie „Smok podwawelski”

PROWADZENIE: Daria Kuźniecow-Dudko i Bartłomiej Kornatowski

Podczas koncertu będzie prowadzona publiczna zbiórka pieniędzy. Uzyskana kwota zostanie w całości przekazana na projekty i potrzeby 
niewidomych uczniów ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach

 WSTEP WOLNY

VII koncert
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ZANUJEMY SIĘ I WSPIERAMY

Szkoła Podstawowa w Izabeli
nie

12 czerwca 2018 r.

26 maja 2018 godz. 10:00 – 14:00

Wyprzedaż garażowa
Centrum Kultury Izabelin 

wystawcy – 10 zł / dla kupujących wstęp wolny
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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

Promocje dla posiadaczy
"KARTY IZABELIŃCZYKA"

SPRZEDAŻ | SERWIS | MONTAŻ

sklep: www.wideodomofony24.pl

tel. 518 519 260
WIDEODOMOFONY

www.agraw.pl

tel. 603 849 842
DO BRAM

AUTOMATY

ERGO – PRACA
Szkolenia BHP

- dla wszystkich grup pracowniczych

- szkolenia z ochrony przeciwpożarowej

- szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej

- doradztwo w dziedzinie BHP

Specjalista ds. BHP mirek.jodlowski@gmail.com

Tel. 604-386-298

PRALNIA W MOŚCISKACH ZATRUDNI PRACOWNIKÓW 
na stanowiskach prasowania i obsługi klienta

telefon 22/834-10-29 w godzinach 9-16.
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KARTY HISTORIIREKLAMY

Tworząca się Mikroszkoła w Laskach poszukuje NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 
(od września 2018, klasy 0-2, w oparciu o pedagogikę Montessori) tel. 502 533 448; e- mail: mikroszkola.laski@gmail.com
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XX IZABELIŃSKIE 
SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ

9-10 CZERWCA 2018

debata o książce 9 czerwca godz. 18.00

kiermasz książek

gra plenerowa dla dzieci

głośne czytanie książek prowadzi Laura Łącz

KONCERT PIOSENEK 

WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO 

w wykonaniu Piotra Machalicy

godz. 16.30

10 czerwca godz. 9.00 - 15.00:

wstęp za zaproszeniami

wstęp za zaproszeniami

wstęp 
wolny

spotkania z autorami

zaproszenia do odbioru w sekretariacie CKI, ul . Matejki 21

XX IZABELIŃSKIE 
SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ

GRA PLENEROWA 
DLA DZIECI

10 czerwca 2018
godz. 9.00 - 15.00

• 4 stanowiska 
z zadaniami 

• wykonaj zadanie 
i zdobądź pieczątkę!

• nagrody 
- UPOMINKI KSIĄŻKOWE 

i nie tylko:)

PIKNIK RODZINNY
DZIEŃ DZIECKA

3 czerwca 2018 godz. 15.00 -20.00
Miejsce:  Izabelin, 3 maja 44 /przy Urzędzie Gminy/

 

15.00    Pokaz Cheerleaderek Sante Fit
15.05    Pokazy sztuk walki - Karate
15.25    Studio Piosenki 
15.40    Pokazy sztuk walki - Capoeira
15.55    Koncert zespołu rodowitych Indian „Karumanta” część I
16.25    Studio Piosenki
16.40    Dziecięce grupy taneczne CKI
             Grupa młodzieżowa „Dream  team” 
16.55    Koncert zespołu meksykańskiego  LOS AMIGOS cześć I
17.25    Pokazy akrobatyczne i gimnastyki artystycznej,  pokazy fitness
17.35    Zespół Wokalny „Wokaliza”
17.50    Koncert zespołu rodowitych Indian „Karumanta” część II
18.20    Formacja tańca Towarzyskiego Costa Latina  - Łukasza Prochackiego
             Dziecięce grupy taneczne CKI - Łukasza Prochackiego
18.40    Koncert zespołu meksykańskiego LOS AMIGOS  część II
19.10  - 20.00  Dyskoteka na parkiecie dla małych i dużych  - prowadzi Łukasz Prochacki 

Strefa zabaw dla dzieci  zjeżdżalnia • suchy basen • malowanie buziek

Strefa relaksu /w centralnej części pikniku/   hamaki • leżaki • krzesełka ogrodowe • baloniki 
dla dzieci • napoje chłodzące • wata cukrowa • lody

Strefa sztuki   wystawa fotograficzna - Meksyk • malarstwo na sztalugach • koło ceramiczne 
i lepienie z gliny

Strefa edukacji  16.00-19.00    szachy • gry planszowe • robotyka

Strefa malucha  2 zjeżdżalnie • 2 tunele animacyjne • 2 namioty animacyjne - bujaki, skoczki, 
konik bujany, krzesełka + stoliki, kolorowanki • zabawy kreatywne ciastoliną • klocki • GIGA 
kolorowanki • bańkowe animacje

Strefa sportu    Atrakcje linowe: przeszkoda pająk, slackline -  sztuka chodzenia po linie, dra-
binka linowa, huśtawka linowa, most linowy,  lina tarzana, piłkarzyki XXL • jazdy na kucykach 
- wzdłuż budynku Urzędu Gminy

Parking dla zmotoryzowanych: przy Urzędzie Gminy, ul. Wojska Polskiego 5, wzdłuż ulic: Jana 
Matejki, w zatoce ul. 3 Maja

Stoisko CKI w namiocie przy wejściu na teren pikniku:  gazeta Listy do Sąsiada - nr specjalny, 
balony, buttony, program PIKNIKU na ulotkach i na planszach

widowisko muzyczno-taneczne

koncert charytatywny 
dla Zakładu dla Niewidomych 

w Laskach

16 czerwca 2018
 godz. 18.00

Centrum Kultury Izabelin, wstęp wolny


